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Td (টেটেনাস, ডিপটেডিয়া) টিকা:
আপনাটক যা জানটে হটে

1. কেন টিো ননতে হতে?

Td টিকা টিটেনাস এবং ডিপটেডিয়া প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

টিরোেনোস কোেো বো ক্ষরোি� মোধ্যরোম শ�ীরো� প্ররোবশ করো�। 
তিপরোেত�য়ো মোনুষ থেরোক মোনুরোষ ছত়িরোয় পরো়ি।
 �টিটেনাস (TETANUS, T) থপশীগুতি� ব্যেোপূর্্ণ শক্ত হরোয় 
যোওযো� কো�র্ হয়। টিরোেনোরোস� ফরোি মুখ খুিরোি অক্ষম 
হওয়ো, তিিরোি এবং শ্োস তনরোি সমস্যো হওয়ো বো মৃিু্য সহ 
গুরুি� স্োস্থ্য সমস্যো হরোি পোরো�।
 � ডিপটেডিয়া (DIPHTHERIA, D) শ্োস তনরোি অসুতবধো, 
হৃদযরো্রে� তবকিিো, পক্ষোঘোি বো মৃিু্য� কো�র্ হরোি পোরো�।

2. Td টিো

Td শুধুমোত্র 7 বছ� বো িো� থবতশ বয়সী তশশু, তকরোশো�-
তকরোশো�ী এবং প্রোপ্তবয়স্করোদ� জন্য।

Td সোধো�র্ি প্রডি 10 বছটি একটি বুস্াি ডোিাজ ডিসাটব 
ডোেওয়া িয়, বো গুরুি� বো অপত�চ্ছন্ন ক্ষি বো থপো়িো� থক্ষরোত্র 
5 বছ� পরো� থদওয়ো হয়।

Td এ� পত�বরোি্ণ  “Tdap” নোরোম আরো�কটি টিকো ব্যবহো� 
ক�ো থযরোি পোরো�। Tdap টিরোেনোস এবং তিপরোেত�য়ো ছো়িোও 
পো�েুতসস থেরোক �ক্ষো করো�, যো “হুতপং কোতশ” নোরোমও পত�তিি।

Td অন্যোন্য টিকো� মরোিো একই সমরোয় থদওয়ো থযরোি পোরো�।

3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�র্ প্রদোনকো�ীরোক বিুন যতদ টিকো গ্রহর্কো�ী 
ব্যতক্ত/ব্যতক্ত�:
 �টিটেনাস বা ডিপটেডিয়া ডোেটক িক্া কটি এমন ডোকাটনা 
টিকাি পূব্ববিতী ডোিাটজি পটি ডোকাটনা অ্্যালার্জজিি 
প্রডিডরিয়া হরোয় েোরোক, বো িো� থকোরোনো গুরুিি, প্রাণ-
সংশয়কািী অ্্যালার্জজি োটক
 � কখনও ডিলাইন-বাটি ডসটড্াম (Guillain-Barré 
Syndrome) হরোয় েোরোক (যোরোক “GBS”ও বিো হয়)
 � টিরোেনোস বো তিপরোেত�য়ো� তবরুরোধে সু�ক্ষো থদয় এমন থকোনও 
টিকো� পূব্ণবিতী থিোরোজ� পরো� িীব্র ব্যো বা ডো�ালা িটয় 
োটক

তকছু থক্ষরোত্র, আপনো� স্োস্থ্যরোসবো প্রদোনকো�ী একটি ভতবষ্যি 
সোক্ষোৎ পয্ণন্ত Td টিকোক�র্ স্থতিি ক�ো� তসধেোন্ত তনরোি 
পোরো�ন।

সর্দদি-কোতশ� মরোিো থছোেখোরোেো অসুস্থিোয় আক্োন্ত ব্যতক্তরোদ� 
টিকো থদওয়ো থযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্থ ব্যতক্তরোদ� 
সোধো�র্ি Td টিকো থনওয়ো� আরোি সুস্থ নো হওয়ো পয্ণন্ত 
অরোপক্ষো ক�ো উতিি।

আপনো� স্োস্থ্যরোসবো প্রদোনকো�ী আপনোরোক আ�ও িে্য তদরোি 
পো�রোবন।
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4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

 � কখনও কখনও Td টিকো থদওয়ো� পরো� থযখোরোন শে থদওয়ো 
হরোয়তছি থসখোরোন ব্যেো, িোিভোব বো থফোিোভোব, হোিকো জ্ব�, 
মোেোব্যেো, ক্োন্ত থবোধ এবং বতম বতম ভোব, বতম, িোয়ত�য়ো বো 
থপেব্যেো ঘরোে।

থিোরোক�ো কখনও কখনও টিকোক�র্ সহ তিতকৎসো-সম্বন্ীয় 
পধেতিসমূরোহ� পরো� অজ্োন হরোয় যোয়। আপতন যতদ মোেো থঘো�ো 
অনুভব করো�ন বো দৃষ্টিশতক্ত� পত�বি্ণ ন হয় বো কোরোন� মরোধ্য শব্দ 
হরোি েোরোক িোহরোি আপনো� প্রদোনকো�ীরোক িো জোনোন।

থযরোকোন ওষুরোধ� মরোিোই, থকোরোনো টিকো� মো�োত্মক অ্যোিোর্জদি� 
প্রতিতক্য়ো, অন্যোন্য গুরুি� আঘোি বো মৃিু্য� কো�র্ হওয়ো� খুব 
প্রি্যন্ত সম্োবনো �রোয়রোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ত ব্যতক্ত তক্তনক থছরো়ি িরোি যোওয়ো� পরো� একটি 
অ্যোিোর্জদি� প্রতিতক্য়ো ঘেরোি পোরো�। আপতন যতদ থকোরোনো 
গুরুি� অ্যোিোর্জদি� প্রতিতক্য়ো� িক্ষর্ থদরোখন (আমোবোি, মুখ 
এবং িিো ফুরোি যোওয়ো, শ্োস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃদস্পন্দন, 
মোেো থঘো�ো বো দুব্ণিিো), িোহরোি 9-1-1 নম্বরো� কি করুন এবং 
ব্যতক্তটিরোক তনকেস্থ হোসপোিোরোি তনরোয় যোন।

আপনো� উরোবেরোি� অন্যোন্য িক্ষর্গুতি� জন্য, আপনো� 
স্োস্থ্যরোসবো প্রদোনকো�ীরোক কি করুন।

প্রতিকূি প্রতিতক্য়োগুতি টিকো� প্রতিকূি ঘেনো� ত�রোপোটি্ণং 
তসরোটেম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোছ ত�রোপোে্ণ  ক�ো উতিি। সোধো�র্ি আপনো� 
স্োস্থ্যরোসবো প্রদোনকো�ী এই ত�রোপোে্ণ টি দোরোয়� ক�রোবন, অেবো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়বসোইরোে যোন বো 1-800-822-7967 নম্বরো� কি 
করুন। VAERS শুধুমোত্র প্রতিতক্য়ো ত�রোপোে্ণ  ক�ো� জন্য, এবং 
VAERS কমতী সদস্য�ো তিতকৎসো-সম্বন্ীয় প�োমশ্ণ থদন নো।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনেপূরণ েম্মেূচী

জোিীয় টিকোজতনি আঘোরোি� ক্ষতিপূ�র্ কম্ণসূিী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হি একটি থফিোরো�ি থপ্রোগ্রোম যো তনর্দদিষ্ট টিকো� বেো�ো আহি 
হরোি পোরো� এমন থিোরোকরোদ� ক্ষতিপূ�র্ থদওয়ো� জন্য তিত� 
ক�ো হরোয়তছি। টিকোক�রোর্� কো�রোর্ িেোকতেি আঘোি বো 
মৃিু্য সংক্োন্ত দোতবগুতি দোরোয়� ক�ো� জন্য একটি সময়সীমো 
�রোয়রোছ, যো দুই বছরো�� মরোিো কম সমরোয়� হরোি পোরো�। 
কম্ণসূিীটি সম্পরোক্ণ  এবং দোতব দোরোয়� ক�ো� তবষরোয় জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোয়বসোইরোে যোন অেবো 1-800-338-2382 নম্বরো� কি করুন।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

 �আপনো� স্োস্থ্যরোসবো প্রদোনকো�ীরোক তজজ্োসো করুন।
 �আপনো� স্থোনীয় বো থটেরোে� স্োস্থ্য তবভোরোি কি করুন।
 � টিকো� প্যোরোকজ সতন্নরোবশসমূহ এবং অতিত�ক্ত িরোে্য� 
জন্য খোদ্য এবং ওষুধ প্রশোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়বসোইে www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।
 � থ�োি তনয়্রের্ ও প্রতিরো�োধ থকরো্রে� সোরোে থযোিোরোযোি করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
 -কি করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অেবো

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