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1. ককন টিকা বনতত হতি?

হেপাটাইটিস A টিকা হেপাটাইটিস A প্রতিরো�াধ ক�রোি 
পারো�।

হেপাটাইটিস A হল তলভারো�� একটি গুরুি� রো�াগ। 
এটি সাধা�ণি সংক্াতিি ব্্যততি� সারোে ঘতিষ্ঠ, ব্্যততিগি 
রো�াগারো�ারোগ� িাধ্যরোি ব্া �খি একজি ব্্যততি অজারোতে 
সংক্াতিি ব্্যততি� অল্প পত�িারোণ িল (তব্ষ্ঠা) দ্া�া দূতিি ব্স্তু, 
খাব্া� ব্া পািীয় রোেরোক ভাই�াসটি গ্রহণ করো� িখি, ছত়িরোয় 
পরো়ি।

রোহপাটাইটিস A-রোি আক্াতে রোব্তি�ভাগ প্রাপ্তব্য়স্করোদ� ক্াততে, 
তখরোদ করোি �াওয়া, রোপরোট ব্্যো, ব্তি ব্তি ভাব্ এব্ং জতডিস 
(হলুদ ত্বক ব্া রো�াখ, গাঢ় প্রস্াব্, হালকা �রোে� িলি্যাগ) এ� 
উপসগ্গ োরোক। 6 ব্ছরো�� কি ব্য়সী রোব্তি�ভাগ তিশু� উপসগ্গ 
োরোক িা।
রোহপাটাইটিস A-রোি সংক্াতিি একজি ব্্যততি� এই রো�ারোগ� 
রোকারোিা উপসগ্গ িা োকরোলও রোস অি্য রোলারোকরোদ� িরোধ্য এই 
রো�াগটি ছ়িারোি পারো�।
রোব্তি�ভাগ রোলাক �া�া রোহপাটাইটিস A-রোি আক্াতে হি িা�া 
রোব্ি করোয়ক সপ্তাহ ধরো� অসুস্থ রোব্াধ করো�ি, তকন্তু এ�পরো� িা�া 
সাধা�ণি সমূ্ণ্গ সুস্থ হরোয় ওরোেি এব্ং তলভারো�� দীঘ্গস্থায়ী 
ক্ষতি হয় িা। তব্�ল রোক্ষরোরে, রোহপাটাইটিস A তলভা� তব্কলিা 
এব্ং িৃি্য ্য� কা�ণ হরোি পারো�; এটি 50 ব্ছরো�� রোব্তি ব্য়সী 
এব্ং অি্যাি্য তলভারো�� রো�ারোগ আক্াতে ব্্যততিরোদ� িরোধ্য রোব্তি 
সাধা�ণ।

রোহপাটাইটিস A টিকা িার্ককিি �্যতি�ারো্রে এই রো�াগটি� প্র�লি 
অরোিক কি করো�রোছ। �তদও, টিকা িা রোদওয়া ব্্যততিরোদ� িরোধ্য 
রোহপাটাইটিস A-এ� প্রাদুভ্গ াব্ এখিও ঘরোট।

2. কহপাটাইটিস A টিকা

শিশুদের রোহপাটাইটিস A টিকা� 2টি রো�াজ প্ররোয়াজি:
 � প্রেি রো�াজ: 12 রোেরোক 23 িাস ব্য়স
 � তদ্িীয় রো�াজ: প্রেি রো�ারোজ� কিপরোক্ষ 6 িাস পরো�

6 হেদে 11 মাস বয়সী শিশুদের রোহপাটাইটিস A-এ� তব্রুরোধে 
সু�ক্ষা� প�ািি্গ রোদওয়া হরোল িার্ককিি �্যতি�ারো্রে� ব্াইরো� ভ্রিণ 
ক�া� সিয় িারোদ� 1 রো�াজ রোহপাটাইটিস A টিকা গ্রহণ 
ক�া উত�ি। দীঘ্গস্থায়ী সু�ক্ষা� জি্য সুপাত�িকৃি ব্য়রোস এই 
তিশুরোদ� িাও 2টি অতিত�তি রো�াজ পাওয়া উত�ি।
2 রোেরোক 18 ব্ছ� ব্য়সী বড় শিশু এবং শেদিার-শেদিারী 
�ারোদ� আরোগ টিকা রোদওয়া হয়তি িারোদ� টিকা রোদওয়া উত�ি।
প্াপ্তবয়স্করা �া�া আরোগ টিকা পািতি এব্ং রোহপাটাইটিস A 
রোেরোক সু�ক্ক্ষি োকরোি �াি িা�াও টিকা রোপরোি পারো�ি।
রোহপাটাইটিস A টিকা তিম্নতলতখি ব্্যততিরোদ� জি্যও সুপাত�ি 
ক�া হয়:
 �আতেজ্গ াতিক ভ্রিণকা�ী
 � রো� পুরুি�া অি্য পুরুিরোদ� সারোে রো�ৌি সংরো�াগ করো� োরোকি
 � ইিরোজকিি তদরোয় ব্া ইিরোজকিি ছা়িা ড্াগ ব্্যব্হা� করো�ি 
এিি ব্্যততি
 � রোপিাগি কা�রোণ সংক্িরোণ� ঝ্যঁ তক �রোয়রোছ এিি ব্্যততি
 �আতেজ্গ াতিকভারোব্ দত্তক গ্রহণ ক�া সতোরোি� সারোে ঘতিষ্ঠ 
সংরো�ারোগ োকা ব্্যততি
 � গৃহহীিিা� সম্্যখীি হরোছেি এিি ব্্যততি
 � HIV আক্াতে ব্্যততি
 � দীঘ্গস্থায়ী তলভারো�� রো�ারোগ আক্াতে ব্্যততি
এছা়িাও, রো� ব্্যততি আরোগ রোহপাটাইটিস A টিকা পািতি এব্ং 
�া� রোহপাটাইটিস A আক্াতে কারো�া সারোে স�াসত� সংরো�াগ 
�রোয়রোছ িা� �ি িা়িািাত়ি সম্ভব্ এব্ং সংস্পরোি্গ আসা� 
2 সপ্তারোহ� িরোধ্য রোহপাটাইটিস A টিকা রোিওয়া উত�ি।
রোহপাটাইটিস A টিকা অি্যাি্য টিকা� িরোিা একই সিরোয় রোদওয়া 
রো�রোি পারো�।
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3.  আপনার স্াস্থ্যতসিা প্রদানকারধীর 
সাতথ্ কথ্া িলুন

আপিা� টিকাক�ণ প্রদািকা�ীরোক ব্লুি �তদ টিকা গ্রহণকা�ী 
ব্্যততি/ব্্যততি�:
 � হেপাটাইটিস A টিোর পূব্ববর্তী হ�াদের পদর হোদ�া 
অ্্যালার্েজির প্শর্শরিয়া হরোয় োরোক, ব্া িা� রোকারোিা গুরুর্র, 
প্াণ-সংিয়োরী অ্্যালার্েজি োদে

তকছ্য  রোক্ষরোরে, আপিা� স্াস্থ্যরোসব্া প্রদািকা�ী একটি ভতব্ি্যি 
সাক্ষাৎ প�্গতে রোহপাটাইটিস A টিকাক�ণ স্থতগি ক�া� তসধোতে 
তিরোি পারো�ি।

গভ্গ ব্িী ব্া ব্্যরোক� দুধ খাওয়ারোিা িতহলারোদ� রোহপাটাইটিস A 
হওয়া� ঝ্যঁ তক োকরোল িারোদ� টিকা রোদওয়া উত�ি। গভ্গ াব্স্থা 
ব্া ব্্যরোক� দুধ খাওয়ারোিা রোহপাটাইটিস A টিকা এ়িারোিা� জি্য 
রোকারোিা কা�ণ িয়।

সর্দকি-কাতি� িরোিা রোছাটখারোটা অসুস্থিায় আক্াতে ব্্যততিরোদ� 
টিকা রোদওয়া রো�রোি পারো�। িাঝাত� ব্া গুরুি� অসুস্থ ব্্যততিরোদ� 
সাধা�ণি রোহপাটাইটিস A টিকা রোিওয়া� আরোগ সুস্থ িা হওয়া 
প�্গতে অরোপক্ষা ক�া উত�ি।

আপিা� স্াস্থ্যরোসব্া প্রদািকা�ী আপিারোক আ�ও িে্য তদরোি 
পা�রোব্ি।

4. ককাতনা টিকাজবনত প্রবতবরিয়ার ঝঁুবক

 � রোহপাটাইটিস A টিকাক�রোণ� পরো� িট রোদওয়া জায়গায় ব্্যো 
ব্া লালভাব্, জ্ব�, িাোব্্যো, ক্াততে ব্া তখরোদ করোি �াওয়া� 
ঘটিা ঘটরোি পারো�।

রোলারোক�া কখিও কখিও টিকাক�ণ সহ ত�তকৎসা-সম্বন্ীয় 
পধেতিসিূরোহ� পরো� অজ্াি হরোয় �ায়। আপতি �তদ িাো রোঘা�া 
অিুভব্ করো�ি ব্া দৃষ্টিিততি� পত�ব্ি্গ ি হয় ব্া কারোি� িরোধ্য িব্দ 
হরোি োরোক িাহরোল আপিা� প্রদািকা�ীরোক িা জািাি।

রো�রোকাি ওি্যরোধ� িরোিাই, রোকারোিা টিকা� িা�াত্মক অ্যালার্জকি� 
প্রতিতক্য়া, অি্যাি্য গুরুি� আঘাি ব্া িৃি্য ্য� কা�ণ হওয়া� খ্যব্ 
প্রি্যতে সম্ভাব্িা �রোয়রোছ।

5.  যবদ ককাতনা গুরুতর সমস্যা হয় তাহতল 
কধী হতি?

টিকা প্রাপ্ত ব্্যততি তক্তিক রোছরো়ি �রোল �াওয়া� পরো� একটি 
অ্যালার্জকি� প্রতিতক্য়া ঘটরোি পারো�। আপতি �তদ রোকারোিা 
গুরুি� অ্যালার্জকি� প্রতিতক্য়া� লক্ষণ রোদরোখি (আিাব্াি, ি্যখ 
এব্ং গলা ফ্য রোল �াওয়া, শ্াস তিরোি অসুতব্ধা, দ্রুি হৃদস্পন্দি, 
িাো রোঘা�া ব্া দুব্্গলিা), িাহরোল 9-1-1 িম্বরো� কল করুি এব্ং 
ব্্যততিটিরোক তিকটস্থ হাসপািারোল তিরোয় �াি।

আপিা� উরোদ্রোগ� অি্যাি্য লক্ষণগুতল� জি্য, আপিা� 
স্াস্থ্যরোসব্া প্রদািকা�ীরোক কল করুি।

প্রতিকূল প্রতিতক্য়াগুতল টিকা� প্রতিকূল ঘটিা� ত�রোপাটি্গং 
তসরোটেি (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কারোছ ত�রোপাট্গ  ক�া উত�ি। সাধা�ণি আপিা� 
স্াস্থ্যরোসব্া প্রদািকা�ী এই ত�রোপাট্গ টি দারোয়� ক�রোব্ি, অেব্া 
আপতি তিরোজই এটি ক�রোি পারো�ি। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়ব্সাইরোট �াি ব্া 1-800-822-7967 িম্বরো� কল 
করুি। VAERS শুধ্যিারে প্রতিতক্য়া ত�রোপাট্গ  ক�া� জি্য, এব্ং 
VAERS কিমী সদস্য�া ত�তকৎসা-সম্বন্ীয় প�ািি্গ রোদি িা।

6.  জাতধীয় টিকাজবনত আঘাততর 
ক্ষবতপূরণ কম্মসূচধী

জািীয় টিকাজতিি আঘারোি� ক্ষতিপূ�ণ কি্গসূ�ী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হল একটি রোফ�ারো�ল রোপ্রাগ্রাি �া তির্দকিষ্ট টিকা� দ্া�া আহি 
হরোি পারো� এিি রোলারোকরোদ� ক্ষতিপূ�ণ রোদওয়া� জি্য তিত� 
ক�া হরোয়তছল। টিকাক�রোণ� কা�রোণ িোকতেি আঘাি ব্া 
িৃি্য ্য সংক্াতে দাতব্গুতল দারোয়� ক�া� জি্য একটি সিয়সীিা 
�রোয়রোছ, �া দুই ব্ছরো�� িরোিা কি সিরোয়� হরোি পারো�। 
কি্গসূ�ীটি সম্রোক্গ  এব্ং দাতব্ দারোয়� ক�া� তব্িরোয় জািরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোয়ব্সাইরোট �াি অেব্া 1-800-338-2382 িম্বরো� কল করুি।

7. আবম বকভাতি আরও জানতত পাবর?

 �আপিা� স্াস্থ্যরোসব্া প্রদািকা�ীরোক তজজ্াসা করুি।
 �আপিা� স্থািীয় ব্া রোটেরোট� স্াস্থ্য তব্ভারোগ কল করুি।
 � টিকা� প্যারোকজ সতনিরোব্িসিূহ এব্ং অতিত�তি িরোে্য� 
জি্য খাদ্য এব্ং ওি্যধ প্রিাসি (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়ব্সাইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ �াি।

 � রো�াগ তিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরো�াধ রোকরো্রে� সারোে রো�াগারো�াগ করুি 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 -কল করুি 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অেব্া

- CDC-এ� ওরোয়ব্সাইট www.cdc.gov/vaccines -এ �াি।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
https://www.cdc.gov/vaccines

