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পো�োলিও টিকো:
আ�নোকক যো জোনকে হকে

1. কেন টিো ননতে হতে?

পো�োলিও টিকো পো�োলিও প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

পোপোতিও (বো পোপোতিওমোইিোইটিস) হি পোপোতিওভোই�োস দ্ো�ো 
সৃষ্ট একটি পঙ্গু  করো� পোেওয়ো এবং প্রোণ-সংশয়কো�ী পো�োগ, যো 
একজন ব্যততি� পোমরুেন্ডরোক সংক্োতমি ক�রোি পোরো�, যো� 
ফরোি পক্োঘোি হরোি পোরো�।

পোপোতিওভোই�োরোস সংক্োতমি পোবতশ�ভোগ পোিোরোক� পোকোরোনো 
উপসগ্গ থোরোক নো এবং অরোনরোকই জটিিিো ছোড়োই সুস্থ হরোয় 
ওরোেন। তকছগু  পোিোক গিো ব্যথো, জ্ব�, ক্োততি, বতম বতম ভোব, 
মোথোব্যথো বো পোপরোে ব্যথো অনুভব করো�ন।

পোিোরোকরোে� একটি পোছোে পোগোষ্ঠী� মরোধ্য আ�ও গুরুি� 
িক্ণসমূহ তবকোশ হয় যো মততিষ্ক এবং পোমরুেণ্ডরোক প্রভোতবি 
করো�:
 � প্যোরো�রোস্থতসয়ো (পোরোয় তপন এবং সঁূচ পোফোেোরোনো� অনুভূতি 
হওয়ো),
 � পোমতননজোইটিস (পোমরুেন্ড এবং/অথবো মততিরোষ্ক� আব�রোণ� 
সংক্মণ), বো
 � পক্োঘোি (শ�ীরো�� অংশ নড়োচড়ো ক�রোি নো পো�ো) বো বোহু, 
পোরোয় বো উভয় পোক্রোরেই েুব্গিিো।

প্যো�োিোইতসস পোপোতিও� সোরোথ যগুতি সবরোচরোয় গম্ী� িক্ণ 
কো�ণ এটি স্থোয়ী অক্মিো এবং মৃিগু ্য� কো�ণ হরোি পোরো�।

অরোঙ্� পক্োঘোরোি� উন্নতি ঘেরোি পোরো�, িরোব তকছগু  পোিোরোক� 
মরোধ্য নিগু ন পোপশী ব্যথো এবং েুব্গিিো 15 পোথরোক 40 বছ� পরো� 
তবকতশি হরোি পোরো�। এরোক “পোপোতিও-প�বিতী তসনরো্রোম” বিো 
হয়।

মোর্ককিন যগুতি�োষ্ট্র পোথরোক পোপোতিও তনমূ্গি হরোয়রোছ, তকন্তু এটি 
এখনও তবরোবে� অন্যোন্য অংরোশ ঘরোে থোরোক। তনরোজরোক �ক্ো 
ক�ো� এবং মোর্ককিন যগুতি�োষ্ট্ররোক পোপোতিও-মগুতি �োখো� সরোব্গোত্তম 
উপোয় হি,টিকোক�রোণ� মোধ্যরোম পোপোতিও� তবরুরোধে জনসংখ্যো� 
উচ্চ প্রতিরো�োধ ক্মিো (সু�ক্ো) বজোয় �োখো।

2. ক�ানিও টিো

লিশুদের সোধো�ণি 2 মোস, 4 মোস, 6-18 মোস এবং 4-6 বছ� 
বয়রোস 4 পো�োজ পোপোতিও টিকো খোওয়োরোনো উতচি।

পোবতশ�ভোগ প্োপ্তবয়স্কদের পোপোতিও টিকো� প্ররোয়োজন হয় নো 
কো�ণ িোরোে� ইতিমরোধ্য তশশু তহসোরোব পোপোতিও� তবরুরোধে টিকো 
পোেওয়ো হরোয়তছি। তকছগু  প্রোপ্তবয়স্করোে� উচ্চ ঝগুঁ তক �রোয়রোছ এবং 
িোরোে� পোপোতিও টিকোক�রোণ� তবষয়টি তবরোবচনো ক�ো উতচি, যো� 
মরোধ্য �রোয়রোছ:
 � তবরোবে� তনর্েকিষ্ট অংরোশ ভ্রমণকো�ী মোনুষ
 � প�ীক্োগো� কমতী�ো যো�ো পোপোতিওভোই�োস পত�চোিনো করো� 
থোকরোি পোরো�ন
 � পোপোতিও হরোয় থোকরোি পোরো� এমন পো�োগীরোে� তচতকৎসো ক�রোছন 
এমন স্োস্থ্যরোসবো কমতী�ো
 � টিকো পোনতন এমন ব্যততি�ো যোরোে� তশশু�ো পোমৌতখক 
পোপোতিওভোই�োস টিকো গ্রহণ ক�রোব (উেোহ�ণস্রূপ, 
আতিজ্গ োতিকভোরোব েত্তক গ্রহণ ক�ো সতিোন বো শ�ণোথতী)

পোপোতিও টিকো একটি স্িন্ত্র টিকো তহসোরোব বো একটি সংতমশ্রণ 
টিকো� (এক ধ�রোন� টিকো যো এক শরোে একোতধক টিকোরোক 
একতরেি করো�) অংশ তহসোরোব পোেওয়ো পোযরোি পোরো�।

পোপোতিও টিকো অন্যোন্য টিকো� সোরোথ একই সমরোয় পোেওয়ো পোযরোি 
পোরো�।
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3.  আ�নার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েিুন

আপনো� টিকোক�ণ প্রেোনকো�ীরোক বিুন যতে টিকো গ্রহণকো�ী 
ব্যততি/ব্যততি�:
 � পো�োলিও টিকোর �ূব্ববর্তী পো�োদের �দর পোকোদ�ো অ্্যোিোর্েজির 
প্লর্লরিয়ো হরোয় থোরোক, বো িো� পোকোরোনো গুরুর্র, প্োণ-
সংিয়কোরী অ্্যোিোর্েজি থোদক

তকছগু  পোক্রোরে, আপনো� স্োস্থ্যরোসবো প্রেোনকো�ী একটি ভতবষ্যি 
সোক্োৎ পয্গতি পোপোতিও টিকোক�ণ স্থতগি ক�ো� তসধেোতি তনরোি 
পোরো�ন।

সর্েকি-কোতশ� মরোিো পোছোেখোরোেো অসুস্থিোয় আক্োতি ব্যততিরোে� 
টিকো পোেওয়ো পোযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্থ ব্যততিরোে� 
সোধো�ণি পোপোতিও টিকো পোনওয়ো� আরোগ সুস্থ নো হওয়ো পয্গতি 
অরোপক্ো ক�ো উতচি।

গভ্গ বিী বো বগুরোক� েুধ খোওয়োরোনো মতহিোরোে� জন্য এই টিকো� 
ঝগুঁ তক সম্পরোক্গ  খগুব পোবতশ তকছগু  জোনো যোয়তন। যতেও, যতে একজন 
গভ্গ বিী মতহিো� সংক্মরোণ� ঝগুঁ তক পোবতশ থোরোক এবং অতবিরোবে 
সু�ক্ো� প্ররোয়োজন হয় িোহরোি পোপোতিও টিকো পোেওয়ো পোযরোি 
পোরো�।

আপনো� স্োস্থ্যরোসবো প্রেোনকো�ী আপনোরোক আ�ও িথ্য তেরোি 
পো�রোবন।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

 � পোপোতিও টিকোক�রোণ� পরো� পোযখোরোন শে পোেওয়ো হরোয়রোছ 
পোসখোরোন িোিভোব থোকো একটি ব্যথো জোয়গো, বো যন্ত্রণো ঘেরোি 
পোরো�।

পোিোরোক�ো কখনও কখনও টিকোক�ণ সহ তচতকৎসো-সবেন্ীয় 
পধেতিসমূরোহ� পরো� অজ্োন হরোয় যোয়। আপতন যতে মোথো পোঘো�ো 
অনুভব করো�ন বো েৃষ্টিশততি� পত�বি্গ ন হয় বো কোরোন� মরোধ্য শব্দ 
হরোি থোরোক িোহরোি আপনো� প্রেোনকো�ীরোক িো জোনোন।

পোযরোকোন ওষগুরোধ� মরোিোই, পোকোরোনো টিকো� মো�োত্মক অ্যোিোর্জকি� 
প্রতিতক্য়ো, অন্যোন্য গুরুি� আঘোি বো মৃিগু ্য� কো�ণ হওয়ো� খগুব 
প্রি্যতি সম্োবনো �রোয়রোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতি 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ত ব্যততি তক্তনক পোছরোড় চরোি যোওয়ো� পরো� একটি 
অ্যোিোর্জকি� প্রতিতক্য়ো ঘেরোি পোরো�। আপতন যতে পোকোরোনো 
গুরুি� অ্যোিোর্জকি� প্রতিতক্য়ো� িক্ণ পোেরোখন (আমোবোি, মগুখ 
এবং গিো ফগু রোি যোওয়ো, বেোস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃেস্পন্দন, 
মোথো পোঘো�ো বো েুব্গিিো), িোহরোি 9-1-1 নবেরো� কি করুন এবং 
ব্যততিটিরোক তনকেস্থ হোসপোিোরোি তনরোয় যোন।

আপনো� উরোদ্রোগ� অন্যোন্য িক্ণগুতি� জন্য, আপনো� 
স্োস্থ্যরোসবো প্রেোনকো�ীরোক কি করুন।

প্রতিকূি প্রতিতক্য়োগুতি টিকো� প্রতিকূি ঘেনো� ত�রোপোটি্গং 
তসরোটেম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোছ ত�রোপোে্গ  ক�ো উতচি। সোধো�ণি আপনো� 
স্োস্থ্যরোসবো প্রেোনকো�ী এই ত�রোপোে্গ টি েোরোয়� ক�রোবন, অথবো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়বসোইরোে যোন বো 1-800-822-7967 নবেরো� কি 
করুন। VAERS শুধগুমোরে প্রতিতক্য়ো ত�রোপোে্গ  ক�ো� জন্য, এবং 
VAERS কমতী সেস্য�ো তচতকৎসো-সবেন্ীয় প�োমশ্গ পোেন নো।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনে�ূরণ েম্মেূচী

জোিীয় টিকোজতনি আঘোরোি� ক্তিপূ�ণ কম্গসূচী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হি একটি পোফ�োরো�ি পোপ্রোগ্রোম যো তনর্েকিষ্ট টিকো� দ্ো�ো আহি 
হরোি পোরো� এমন পোিোরোকরোে� ক্তিপূ�ণ পোেওয়ো� জন্য তিত� 
ক�ো হরোয়তছি। টিকোক�রোণ� কো�রোণ িথোকতথি আঘোি বো 
মৃিগু ্য সংক্োতি েোতবগুতি েোরোয়� ক�ো� জন্য একটি সময়সীমো 
�রোয়রোছ, যো েুই বছরো�� মরোিো কম সমরোয়� হরোি পোরো�। 
কম্গসূচীটি সম্পরোক্গ  এবং েোতব েোরোয়� ক�ো� তবষরোয় জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোয়বসোইরোে যোন অথবো 1-800-338-2382 নবেরো� কি করুন।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে �ানর?

 �আপনো� স্োস্থ্যরোসবো প্রেোনকো�ীরোক তজজ্োসো করুন।
 �আপনো� স্থোনীয় বো পোটেরোে� স্োস্থ্য তবভোরোগ কি করুন।
 � টিকো� প্যোরোকজ সতন্নরোবশসমূহ এবং অতিত�তি িরোথ্য� 
জন্য খোে্য এবং ওষগুধ প্রশোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়বসোইে www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।

 � পো�োগ তনয়ন্ত্রণ ও প্রতিরো�োধ পোকরো্রে� সোরোথ পোযোগোরোযোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 -কি করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অথবো

- CDC-এ� ওরোয়বসোইে www.cdc.gov/vaccines -এ যোন।Bengali Bengali 

http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
http://www.cdc.gov/vaccines

