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রিকরবিন্্যযান্ট জো�যাস্যাি (দযাদ)-এি টিকযা: 
আপন্যাকক যযা �যান্কে হকে

1. কেন টিো ননতে হতে?

রিকরবিন্্যযান্ট জো�যাস্যাি (দযাদ)-এি টিকযা দযাদ (রিংগলস) 
প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

দযাদ (এটিরোক হো�তপস জো�োস্ো� বো শুধু জো�োস্ো�ও বলো হয়) হল 
ত্বরোক� একটি জোবদনোদোয়ক ফুসকুত়ি, যো সোধো�ণি জোফোস্ো সহ হরোয় 
থোরোক। দোদ-এ ফুসকুত়ি ছো়িোও, জ্ব�, মোথোব্যথো, কা োপুতন বো জোপট 
খো�োপ হরোি পোরো�। খুব কম জোষেরোরেই, দোদ তনউরোমোতনয়ো, জো�োনো� 
জোষেরোরে সমস্যো, অন্ধত্ব, মততিরোকে� প্রদোহ (এনরোসফোলোইটিস) বো 
মৃিু্য� মরোিো �টিলিো� কো�ণ হরোি পোরো�।

বয়রোস� সোরোথ সোরোথ দোদ হওয়ো� ঝুা তক বোরো়ি। দোরোদ� সবরোেরোয় 
সোধো�ণ �টিলিো হল দীর্্ঘরোময়োদী স্োযু়-সংক্োন্ত ব্যথো যোরোক 
জোপোস্রোথ�োরোপটিক তনউ�োলত�য়ো (Postherpetic Neuralgia, 
PHN) বলো হয়। জোসসব স্োরোন দোরোদ� ফুসকুত়ি তছল জোসখোরোন 
PHN হয় এবং ফুসকুত়ি েরোল যোওয়ো� প� করোয়ক মোস বো বছ� 
ধরো� থোকরোি পোরো�। PHN জোথরোক ব্যথো গুরুি� এবং দুব্ঘল করো� 
জোদওয়ো� মরোিো হরোি পোরো�।

বয়রোস� সোরোথ সোরোথ PHN হওয়ো� ঝুা তক বোরো়ি। এক�ন অল্পবয়সী 
ব্যততি� িুলনোয় দোদ থোকো এক�ন বয়স্ প্রোপ্তবয়রোস্� PHN 
হওয়ো� সম্োবনো জোবত� থোরোক এবং এরোি দীর্্ঘস্োয়ী এবং আ�ও 
গুরুি� ব্যথো হয়।

যোরোদ� জো�োগ প্রতিরো�োধ ব্যবস্ো দুব্ঘল িোরোদ�ও দোদ এবং জো�োগটি 
জোথরোক �টিলিো হওয়ো� ঝুা তক জোবত� থোরোক।

দোদ জোেত�রোসলো-জো�োস্ো� েোই�োস দ্ো�ো সৃষ্ট হয়, জোসই একই েোই�োস 
যো তেরোকনপক্স সৃষ্টি করো�। আপনো� তেরোকনপক্স হওয়ো� পরো�, 
েোই�োসটি আপনো� ��ীরো� জোথরোক যোয় এবং প�বিতী �ীবরোন দোদ 
সৃষ্টি ক�রোি পোরো�। দোদ এক�রোন� জোথরোক অন্য ব্যততিরোি ছত়িরোয় 
জোযরোি পোরো� নো, িরোব দোদ সৃষ্টিকো�ী েোই�োসটি ছত়িরোয় প়িরোি পোরো� 
এবং কখনও তেরোকনপক্স হয়তন বো তেরোকনপরোক্স� ে্যোকতসন পোনতন 
এমন জোয কোরো�ো� মরোধ্য তেরোকনপরোক্স� কো�ণ হরোি পোরো�।

2. নিেনবিন্যান্ট দাতদি টিো:

ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো দোদ জোথরোক �ততি�োলী সু�ষেো প্রদোন করো�। 
দোদ প্রতিরো�োধ করো�, ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো PHN এবং অন্যোন্য 
�টিলিো জোথরোকও �ষেো করো�।

ত�কতবিন্যোন্ট ত�ংগলস ে্যোকতসন সুপোত�� ক�ো হয়:
 � 50 বছি এবং তযাি জোবরি বয়সী প্যাপ্তবয়স্কদদি �ন্্য
 � জো�োগ বো তেতকৎসো� কো�রোণ দুব্বল জোিযাগ প্রতদিযাধ ব্যবস্যা 
িদয়দছ এমন্ 19 বছি বযা তযাি জোবরি বয়সী প্যাপ্তবয়স্কদদি 
�ন্্য

দোরোদ� টিকো দুটি জো�োরো�� তসত�� তহসোরোব জোদওয়ো হয়। জোবত��েোগ 
জোলোরোক� �ন্য, প্রথম জো�ো� জোদওয়ো� 2 জোথরোক 6 মোস পরো� তদ্িীয় 
জো�ো� জোদওয়ো উতেি। তকছু জোলোক যোরোদ� জো�োগ প্রতিরো�োধ ব্যবস্ো 
দুব্ঘল �রোয়রোছ বো হরোব িো�ো প্রথম জো�োরো�� 1 জোথরোক 2 মোস পরো� 
তদ্িীয় জো�ো� জোপরোি পোরো�ন। আপনো� স্োস্্যরোসবো প্রদোনকো�ী� 
কোরোছ তনরোদ্ঘ ত�কো েোন।

যোরোদ� অিীরোি দোদ হরোয়তছল এবং যো�ো জোেত�রোসলো (তেরোকনপক্স) 
টিকো তনরোয়রোছন িোরোদ� ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো জোনওয়ো� প�োম�্ঘ 
জোদওয়ো হয়। টিকোটি এমন জোলোকরোদ� �ন্যও সুপোত�� ক�ো হয় যো�ো 
ইতিমরোধ্যই অন্য ধ�রোন� দোরোদ� টিকো, লোইে দোরোদ� টিকো (live 
shingles vaccine) জোপরোয়রোছন। ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকোয় জোকোরোনো 
�ীতবি েোই�োস জোনই।

দোরোদ� টিকো অন্যোন্য টিকো� মরোিো একই সমরোয় জোদওয়ো জোযরোি 
পোরো�।
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3.  আপনাি স্াস্থ্যতেো প্রদানোিীি 
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�ণ প্রদোনকো�ীরোক বলুন যতদ টিকো গ্রহণকো�ী 
ব্যততি/ব্যততি�:
 � রিকরবিন্্যযান্ট দযাদদি টিকযাি পূব্ববততী জো�যাদ�ি পদি জোকযাদন্যা 
অ্্যযালযার্�জিি প্রতররিয়যা হরোয় থোরোক, বো িো� জোকোরোনো গুরুতি, 
প্যাণ-সংিয়কযািী অ্্যযালযার্�জি থযাদক

 � বত্ব মযাদন্ দযাদদি একটি ঘটন্যাি সম্মুখীন্ হদছেন্
 � গর্্ব বতী হন্

তকছু জোষেরোরে, আপনো� স্োস্্যরোসবো প্রদোনকো�ী একটি েতবষ্্যি 
সোষেোৎ পয্ঘন্ত দোরোদ� টিকোক�ণ স্তগি ক�ো� তসদ্োন্ত তনরোি 
পোরো�ন।

সর্দদি-কোত�� মরোিো জোছোটখোরোটো অসুস্িোয় আক্োন্ত ব্যততিরোদ� 
টিকো জোদওয়ো জোযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্ ব্যততিরোদ� 
সোধো�ণি ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো জোনওয়ো� আরোগ সুস্ নো হওয়ো 
পয্ঘন্ত অরোপষেো ক�ো উতেি।

আপনো� স্োস্্যরোসবো প্রদোনকো�ী আপনোরোক আ�ও িথ্য তদরোি 
পো�রোবন।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়াি ঝঁুনে

 � ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো� পরো� হোলকো বো মোঝোত� ব্যথো সহ 
ব্যথোযুতি বোহু খুবই সোধো�ণ। ইনরো�ক�রোন� �োয়গোয় লোলেোব 
এবং জোফোলোেোবও র্টরোি পোরো�।

 � ক্োতন্ত, জোপ�ী ব্যথো, মোথোব্যথো, কা োপুতন, জ্ব�, জোপরোট ব্যথো এবং বতম 
বতম েোব ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো� পরো� সোধো�ণ তবষ্য়।

এই পোর্শ্ঘপ্রতিতক্য়োগুতল সোমতয়কেোরোব এক�ন টিকোপ্রোপ্ত ব্যততিরোক 
তনয়তমি তক্য়োকলোপ ক�ো জোথরোক তব�ি �োখরোি পোরো�। লষেণগুতল 
সোধো�ণি 2 জোথরোক 3 তদরোন� মরোধ্য তনরো� জোথরোকই েরোল যোয়। 
এমনতক যতদ প্রথম জো�োরো�� পরো� আপনো� এই প্রতিতক্য়োগুতল� 
মরোধ্য একটি হরোয় থোরোক, িবুও আপনো� ত�কতবিন্যোন্ট দোরোদ� টিকো� 
তদ্িীয় জো�ো� জোনওয়ো উতেি।

তগলোইন-বোরো� তসরোড্োম (Guillain-Barré Syndrome, GBS), 
একটি গুরুি� স্োযু়িরো্রে� ব্যোতধ, যো ত�কতবিন্যোন্ট জো�োস্ো� টিকো� 
পরো� খুব তব�ল জোষেরোরে ত�রোপোট্ঘ  ক�ো হরোয়রোছ।

জোলোরোক�ো কখনও কখনও টিকোক�ণ সহ তেতকৎসো-সবিন্ধীয় 
পদ্তিসমূরোহ� পরো� অজ্োন হরোয় যোয়। আপতন যতদ মোথো জোর্ো�ো 
অনুেব করো�ন বো দৃষ্টি�ততি� পত�বি্ঘ ন হয় বো কোরোন� মরোধ্য �ব্দ 
হরোি থোরোক িোহরোল আপনো� প্রদোনকো�ীরোক িো �োনোন।

জোযরোকোন ওষু্রোধ� মরোিোই, জোকোরোনো টিকো� মো�োত্মক অ্যোলোর্�দি� 
প্রতিতক্য়ো, অন্যোন্য গুরুি� আর্োি বো মৃিু্য� কো�ণ হওয়ো� খুব 
প্রি্যন্ত সম্োবনো �রোয়রোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুেি েমে্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ত ব্যততি তক্তনক জোছরো়ি েরোল যোওয়ো� পরো� একটি 
অ্যোলোর্�দি� প্রতিতক্য়ো র্টরোি পোরো�। আপতন যতদ জোকোরোনো গুরুি� 
অ্যোলোর্�দি� প্রতিতক্য়ো� লষেণ জোদরোখন (আমোবোি, মুখ এবং গলো 
ফুরোল যোওয়ো, র্শোস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃদস্পন্দন, মোথো জোর্ো�ো বো 
দুব্ঘলিো), িোহরোল 9-1-1 নবিরো� কল করুন এবং ব্যততিটিরোক 
তনকটস্ হোসপোিোরোল তনরোয় যোন।

আপনো� উরোদ্রোগ� অন্যোন্য লষেণগুতল� �ন্য, আপনো� 
স্োস্্যরোসবো প্রদোনকো�ীরোক কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিতক্য়োগুতল টিকো� প্রতিকূল র্টনো� ত�রোপোটি্ঘং তসরোস্ম 
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 
এ� কোরোছ ত�রোপোট্ঘ  ক�ো উতেি। সোধো�ণি আপনো� স্োস্্যরোসবো 
প্রদোনকো�ী এই ত�রোপোট্ঘ টি দোরোয়� ক�রোবন, অথবো আপতন তনরো�ই 
এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ VAERS 
ওরোয়বসোইরোট যোন বো 1-800-822-7967 নবিরো� কল করুন। 
VAERS শুধুমোরে প্রতিতক্য়ো ত�রোপোট্ঘ  ক�ো� �ন্য, এবং VAERS 
কমতী সদস্য�ো তেতকৎসো-সবিন্ধীয় প�োম�্ঘ জোদন নো।

6. আনম নেভাতে আিও জানতে পানি?

 �আপনো� স্োস্্যরোসবো প্রদোনকো�ীরোক ত�জ্োসো করুন।
 �আপনো� স্োনীয় বো জোস্রোট� স্োস্্য তবেোরোগ কল করুন।
 � টিকো� প্যোরোক� সতনিরোব�সমূহ এবং অতিত�তি িরোথ্য� 
�ন্য খোদ্য এবং ওষু্ধ প্র�োসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়বসোইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।

 � জো�োগ তনয়্রেণ ও প্রতিরো�োধ জোকরো্রে� সোরোথ জোযোগোরোযোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 -কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অথবো

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