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টিকা-সম্বন্ধীয় তথ্্য বিিৃবত

রো�োটোভোই�োস টিকো:
আপনোকক যো জোনকে হকে

Many Vaccine Information Statements are 
available in Bengali and other languages. 
See www.immunize.org/vis

অনেক টিকা-সম্বন্ধীয় তথ্্য বিিৃবত িাংলা 
এিং অে্যাে্য ভাষায় উপলভ্য রনয়নে। 
www.immunize.org/vis -এ দেখুে

1. ককন টিকা বনতত হতি?

রো�োটোভোই�োস টিকো রো�োটোভোই�োস রো�োগ প্রতিরো�োধ ক�রোি 
পোরো�।

রো�োটোভোই�োস সোধো�ণি গুরুি�, পোিলো ডোয়ত�য়ো সৃষ্টি 
করো�, রোেতি�ভোগ রোষেরোরে তিশু এেং রো�োট েোচ্োরোে� মরোধযে। 
রো�োটোভোই�োস আক্োন্ত তিশুরোে� মরোধযে েতম এেং জ্ব�ও 
সোধো�ণ। তিশু�ো পোতিিূিযে হরোয় রোেরোি পোরো� এেং িোরোে� 
হোসপোিোরোল ভর্িতি ক�ো� প্ররোয়োজি হরোি পোরো� এেং এমিতক 
মৃি্য যেও হরোি পোরো�।

2. ক�াটাভাই�াস টিকা

রো�োটোভোই�োস টিকো তিশু� ম্যরোে রো�োঁ োটো রোেওয়ো� মোধযেরোম প্রেোি 
ক�ো হয়। েযেেহৃি টিকো� ব্যেোরোডে� উপ� তিভ্ভ � করো� তিশুরোে� 
রো�োটোভোই�োস টিকো� 2টি েো 3টি রোডোজ পোওয়ো উতিি।
 � প্রথম রোডোজ 15 সপ্োহ েয়রোস� আরোগ রোেওয়ো উতিৎ।
 � রোিষ রোডোজটি 8 মোস েয়রোস� মরোধযে রোেওয়ো উতিি।
রো�োটোভোই�োস টিকো পোওয়ো প্রোয় সে তিশুই গুরুি� 
রো�োটোভোই�োস ডোয়ত�য়ো রোথরোক সু�ক্ষেি হরোে।
“রোপো�সোইি সোরোক্ভ োভোই�োস” িোমক আরো�কটি ভোই�োস 
রো�োটোভোই�োস টিকো� একটি ব্যেোডে (Rotarix)-এ পোওয়ো েোয়। 
এই ভোই�োস মোিুষরোক সংক্োতমি করো� িো, এেং রোকোরোিো পত�তিি 
তি�োপত্ো-সংক্োন্ত ঝ্যোঁ তক রোিই।
রো�োটোভোই�োস টিকো অিযেোিযে টিকো� সোরোথ একই সমরোয় রোেওয়ো 
রোেরোি পোরো�।

3.  আপনা� স্াস্থ্যতসিা প্রদানকা�ধী� 
সাতথ্ কথ্া িলুন

আপিো� টিকোক�ণ প্রেোিকো�ীরোক েলুি েতে টিকো গ্রহণকো�ী 
েযেততি/েযেততি�:
 � রো�োটোভোই�োস টিকো� পূর্্বর্র্তী রো�োজে� পজ� রোকোজ�ো 
অ্্যোলোর্েজি� প্রতর্তরিয়ো হরোয় থোরোক, েো িো� রোকোরোিো গুরুর্�, 
প্রোণ-সংশয়কো�ী অ্্যোলোর্েজি থোজক
 � একটি দুর্্বল রো�োগ প্রতর্জ�োধ র্্যর্স্ো থোজক

 �গুরুর্� সম্মিতলর্ ইতিউজ�োজ�তিতসজয়ম্সি (Severe 
Combined Immunodeficiency, SCID) থোরোক
 � “ই�টুসজসসপশ� (intussusception)” িোরোম এক 
ধ�রোি� অরো্রে� েোধো রোথরোক থোরোক

তক�্য  রোষেরোরে, আপিো� তিশু� স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ী একটি 
ভতেষযেি সোষেোৎ পে্ভন্ত রো�োটোভোই�োস টিকোক�ণ স্থতগি ক�ো� 
তসদ্োন্ত তিরোি পোরো�ি।
সর্েতি-কোতি� মরোিো রো�োটেোরোটো অসুস্থিোয় আক্োন্ত রো�োট 
তিশুরোে� টিকো রোেওয়ো রোেরোি পোরো�। মোঝোত� েো গুরুি� অসুস্থ 
রো�োট তিশুরোে� সোধো�ণি রো�োটোভোই�োস টিকো রোিওয়ো� আরোগ 
সুস্থ িো হওয়ো পে্ভন্ত অরোপষেো ক�ো উতিি।
আপিো� তিশু� স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ী আপিোরোক আ�ও িথযে 
তেরোি পো�রোেি।

4. ককাতনা টিকাজবনত প্রবতবরিয়া� ঝঁুবক

 � রো�োটোভোই�োস টিকো� পরো� তে�ততি েো হোলকো, সোমতয়ক 
ডোয়ত�য়ো েো েতম হরোি পোরো�।

ইিট্য সরোসসপিি হল এক ধ�রোি� অরো্রে� েোধো েো হোসপোিোরোল 
তিতকৎসো ক�ো হয় এেং অরোত্োপিোরো�� প্ররোয়োজি হরোি 
পোরো�। এটি মোর্কতিি ে্যতি�োরো্রে প্রতি ে�� তক�্য  তিশু� মরোধযে 
স্োভোতেকভোরোেই ঘরোট থোরোক এেং সোধো�ণি এটি� রোকোরোিো 
কো�ণ জোিো রোিই। সোধো�ণি প্রথম েো তবিিীয় টিকো� 
রোডোরোজ� পরো� এক সপ্োরোহ� মরোধযে, রো�োটোভোই�োস টিকোক�ণ 
রোথরোক ইিট্য সরোসসপিি হওয়ো� একটি রো�োট ঝ্যোঁ তক �রোয়রো�। 
রো�োটোভোই�োস টিকো প্রোপ্ প্রোয় 20,000 মোর্কতিি তিশু� মরোধযে 
1 জি রোথরোক শুরু করো� 100,000 মোর্কতিি তিশু� মরোধযে 1 জি 
পে্ভন্ত পত�সরো� এই অতিত�তি ঝ্যোঁ তক �রোয়রো� েরোল অিুমোি ক�ো 
হয়। আপিো� স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ী আপিোরোক আ�ও িথযে 
তেরোি পো�রোেি।
রোেরোকোি ওষ্যরোধ� মরোিোই, রোকোরোিো টিকো� মো�োত্মক অযেোলোর্জতি� 
প্রতিতক্য়ো, অিযেোিযে গুরুি� আঘোি েো মৃি্য যে� কো�ণ হওয়ো� ে্যে 
প্রিযেন্ত সম্োেিো �রোয়রো�।
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5.  যবদ ককাতনা গুরুত� সমস্যা হয় তাহতল 
কধী হতি?

ইিট্য সরোসসপিরোি� জিযে, িীব্ কোন্ো� সোরোথ রোপরোট েযেথো� 
লষেণগুতল রোেে্যি। প্রথম তেরোক, এই পে্ভোয়গুতল মোরে করোয়ক 
তমতিট স্থোয়ী হরোি পোরো� এেং এক ঘন্ো� মরোধযে রোেি করোয়কেো� 
আসো-েোওয়ো ক�রোি পোরো�। তিশু�ো িোরোে� পো িোরোে� ে্যক পে্ভন্ত 
রোটরোি তিরোি পোরো�। আপিো� তিশু� রোেি করোয়কেো� েতমও হরোি 
পোরো� েো মরোল �তি পড়রোি পোরো�, অথেো েুে্ভল েো ে্যে তেটতেরোট 
রোেেোরোি পোরো�। এই লষেণগুতল সোধো�ণি রো�োটোভোই�োস টিকো� 
প্রথম েো তবিিীয় রোডোরোজ� পরো� প্রথম সপ্োরোহ ঘটরোি পোরো�, িরোে 
টিকোক�রোণ� পরো� রোে রোকোরোিো সময় এগুতল� প্রতি িজ� �োে্যি। 
আপতি েতে মরোি করো�ি আপিো� তিশু� ইিট্য সসোসরোসপিরোি� 
�রোয়রো�, িোহরোল অতেলরোবে একজি স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ী� 
সোরোথ রোেোগোরোেোগ করুি। আপতি েতে আপিো� স্োস্থযেরোসেো 
প্রেোিকো�ী� সোরোথ রোেোগোরোেোগ ক�রোি িো পোরো�ি, িোহরোল 
আপিো� তিশুরোক হোসপোিোরোল তিরোয় েোি। আপিো� তিশু করোে 
রো�োটোভোই�োস টিকো রোপরোয়রো� িো িোরোে� েলুি।

টিকো প্রোপ্ েযেততি তলিতিক রো�রোড় িরোল েোওয়ো� পরো� একটি 
অযেোলোর্জতি� প্রতিতক্য়ো ঘটরোি পোরো�। আপতি েতে রোকোরোিো 
গুরুি� অযেোলোর্জতি� প্রতিতক্য়ো� লষেণ রোেরোেি (আমোেোি, ম্যে 
এেং গলো �্য রোল েোওয়ো, শ্োস তিরোি অসুতেধো, দ্রুি হৃেস্পন্দি, 
মোথো রোঘো�ো েো েুে্ভলিো), িোহরোল 9-1-1 িবেরো� কল করুি এেং 
েযেততিটিরোক তিকটস্থ হোসপোিোরোল তিরোয় েোি।

আপিো� উরোবিরোগ� অিযেোিযে লষেণগুতল� জিযে, আপিো� 
স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ীরোক কল করুি।

প্রতিকূল প্রতিতক্য়োগুতল টিকো� প্রতিকূল ঘটিো� ত�রোপোটি্ভং 
তসরোটেম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরো� ত�রোপোট্ভ  ক�ো উতিি। সোধো�ণি আপিো� 
স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ী এই ত�রোপোট্ভ টি েোরোয়� ক�রোেি, অথেো 
আপতি তিরোজই এটি ক�রোি পোরো�ি। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়েসোইরোট েোি েো 1-800-822-7967 িবেরো� কল 
করুি। VAERS শুধ্যমোরে প্রতিতক্য়ো ত�রোপোট্ভ  ক�ো� জিযে, এেং 
VAERS কমমী সেসযে�ো তিতকৎসো-সবেন্ীয় প�োমি্ভ রোেি িো।

6.  জাতধীয় টিকাজবনত আঘাতত� 
ক্ষবতপূ�ণ কম্মসূচধী

জোিীয় টিকোজতিি আঘোরোি� ষেতিপূ�ণ কম্ভসূিী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হল একটি রো�ডোরো�ল রোপ্রোগ্রোম েো তির্েতিষ্ট টিকো� বিো�ো আহি 
হরোি পোরো� এমি রোলোরোকরোে� ষেতিপূ�ণ রোেওয়ো� জিযে তিত� 
ক�ো হরোয়ত�ল। টিকোক�রোণ� কো�রোণ িথোকতথি আঘোি েো 
মৃি্য যে সংক্োন্ত েোতেগুতল েোরোয়� ক�ো� জিযে একটি সময়সীমো 
�রোয়রো�, েো েুই ে�রো�� মরোিো কম সমরোয়� হরোি পোরো�। 
কম্ভসূিীটি সম্পরোক্ভ  এেং েোতে েোরোয়� ক�ো� তেষরোয় জোিরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোয়েসোইরোট েোি অথেো 1-800-338-2382 িবেরো� কল করুি।

7. আবম বকভাতি আ�ও জানতত পাব�?

 �আপিো� স্োস্থযেরোসেো প্রেোিকো�ীরোক তজজ্োসো করুি।
 �আপিো� স্থোিীয় েো রোটেরোট� স্োস্থযে তেভোরোগ কল করুি।
 � টিকো� পযেোরোকজ সতন্রোেিসমূহ এেং অতিত�তি িরোথযে� 
জিযে েোেযে এেং ওষ্যধ প্রিোসি (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়েসোইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ েোি।
 � রো�োগ তিয়্রেণ ও প্রতিরো�োধ রোকরো্রে� সোরোথ রোেোগোরোেোগ করুি 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
 -কল করুি 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অথেো

- CDC-এ� ওরোয়েসোইট www.cdc.gov/vaccines -এ েোি।
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