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1. ককন টিকা বনতত হতি?

হেপাটাইটিস B টিকা হেপাটাইটিস B প্রতিরো�োধ ক�রোি 
পোরো�। হেপোটোইটিস B একটি তিভোরো�� হ�োগ যো করো়েক সপ্োে
স্ো়ে়ী েরোি পোরো� বো এটি একটি গুরুি�, আজ়ীবন অসুস্িো� 
কো�ণ েরোি পোরো�।
 � তীব্র হেপাটাইটিস B সংক্রমণ একটি স্বল্পরোে়েোদ়ী অসুস্িো 
যোরোি জ্ব�, ক্োততি, তিরোদ করোে যোও়েো, বতে বতে ভোব, বতে, 
জতডিস (েিুদ ত্বক বো হ�োি, গোঢ় প্রস্োব, েোটি� �রোে� 
েিি্যোগ) এবং হপশ়ী, জরো়েন্টগুরোিোরোি এবং হপরোট ব্যথো েরোি
পোরো�।
 � দীর্্ঘস্ায়ী হেপাটাইটিস B সংক্রমণ একটি দ়ীর্্ঘরোে়েোদ়ী 
অসুস্িো যো হেপোটোইটিস B ভোই�োস একজন ব্যততি� শ�়ীরো� 
হথরোক হগরোি র্রোট। হবতশ�ভোগ হিোক যোরোদ� েরোধ্য দ়ীর্্ঘস্ো়ে়ী 
হেপোটোইটিস B এ� তবকোশ র্রোট িোরোদ� উপসগ্ঘ থোরোক নো, 
িরোব এটি এিনও িুব গুরুি� এবং এটি তিভোরো�� ক্ষতি 
(তসরো�োতসস), তিভো� ক্যোন্ো� এবং েৃিু্য� কো�ণ েরোি পোরো�। 
দ়ীর্্ঘস্ো়ে়ীভোরোব সংক্োতেি হিোরোক�ো হেপোটোইটিস B ভোই�োস 
অন্যরোদ� েরোধ্য ছত়িরো়ে তদরোি পোরো�, এেনতক যিন িো�ো 
তনরোজ�ো অসুস্ হবোধ করো�ন নো িিনও।

হেপোটোইটিস B ভোই�োরোস আক্োতি �তি, ব়ীয্ঘ বো শ�়ীরো�� 
অন্যোন্য ি�ি যিন সংক্তেি ন়ে এেন ব্যততি� শ�়ীরো� প্ররোবশ 
করো� িিন হেপোটোইটিস B ছত়িরো়ে পরো়ি। হিোরোক�ো এ� েোধ্যরোে 
সংক্োতেি েরোি পোরো�:
 � জন্ম (যতদ একজন গভ্ঘ বি়ী েতেিো� হেপোটোইটিস B থোরোক, 
িোেরোি িো� তশশু সংক্তেি েরোি পোরো�)
 � সংক্োতেি ব্যততি� সোরোথ হ�জো� বো টুথব্োরোশ� েরোিো তজতনস 
হশ়েো� ক�রোি
 � সংক্োতেি ব্যততি� �রোতি বো হিোিো র্ো-এ� সোরোথ সংস্পরোশ্ঘ
এরোি
 � সংক্োতেি সঙ়্ী� সোরোথ হযৌন সংস্পরোশ্ঘ এরোি
 � সঁূ�, তসত�ঞ্জ, বো অন্যোন্য ড্োগ-ইনরোজকশরোন� স�ঞ্জোে হশ়েো�
ক�রোি
 � তনডিস্টিক বো অন্যোন্য ধো�োরোিো যন্ত্র হথরোক �রোতি� সংস্পরোশ্ঘ
আসরোি

হেপোটোইটিস B টিকো� সোরোথ টিকো হনও়েো হবতশ�ভোগ হিোকই 
সো�ো জ়ীবরোন� জন্য হ�োগ-প্রতিরো�োধ়ী েরো়ে যোন।

2. কহপাটাইটিস B টিকা

হেপোটোইটিস B টিকো সোধো�ণি 2, 3, বো 4টি শট তেসোরোব হদও়েো
ে়ে।

হ�াট শিশুদদর িোরোদ� হেপোটোইটিস B টিকো� প্রথে হডোজ 
জরোন্ম� সেরো়ে পোও়েো উত�ি এবং সোধো�ণি 6-18 েোস 
ব়েরোস তসত�জটি সমূ্ণ্ঘ েরো়ে যোও়েো উত�ৎ। হেপাটাইটিস B 
টিকার জদমের সমদয়র হ�াজ হ�াট শিশুদদর দীর্্ঘদময়াদী 
অসুস্তা এবং মার্ককিন যুক্তরাদ্রে হেপাটাইটিস B-এর শবস্ার 
প্রশতদরাদের একটি গুরুত্বপূণ্ঘ অংি।
19 বছরো�� কে ব়েস়ী শিশু এবং শকদিার-শকদিারী যো�ো 
এিনও টিকোটি পোনতন িোরোদ� টিকো হদও়েো উত�ি।

প্রাপ্তবয়স্ক যো�ো আরোগ টিকো পোনতন এবং হেপোটোইটিস B হথরোক
সু�ক্ক্ষি থোকরোি �োন িো�োও টিকো হপরোি পোরো�ন।

হেপোটোইটিস B টিকো তনম্নতিতিি ব্যততিরোদ� জন্যও সুপোত�শ 
ক�ো ে়ে:
 � যোরোদ� হযৌন সঙ়্ী� হেপোটোইটিস B �রো়েরোছ
 � হযৌনভোরোব সতক়্ে ব্যততি যো�ো দ়ীর্্ঘরোে়েোদ়ী, একগোে়ী সম্রোক্ঘ � 
েরোধ্য হনই
 � একটি হযৌনবোতেি সংক্োতেি হ�োরোগ� জন্য েূি্যো়েন বো 
ত�তকৎসো িঁুজরোছন এেন ব্যততি
 � হযৌন তনপ়ী়িন বো তনয্ঘোিরোন� তশকো� ব্যততি
 � হয পুরুষ�ো অন্য পুরুষরোদ� সোরোথ হযৌন সংরোযোগ করো� থোরোকন
 � সঁূ�, তসত�ঞ্জ, বো অন্যোন্য ড্োগ-ইনরোজকশরোন� স�ঞ্জোে হশ়েো�
করো�ন এেন ব্যততি
 � হেপোটোইটিস B ভোই�োরোস আক্োতি ব্যততি� সোরোথ বসবোসকো�়ী 
ব্যততি
 � স্বোস্্যরোসবো এবং জনতন�োপত্ো কেমী যো�ো �তি বো শ�়ীরো��
ি�রোি� সংস্পরোশ্ঘ আসো� ঝঁুতকরোি �রো়েরোছ
 � উন্ন়েনেূিকভোরোব প্রতিবন়্ী ব্যততিরোদ� জন্য আবোতসক 
ত�তকৎসক এবং সুতবধো প্রদোনকো�়ী কেমী
 � হজরোি বো কো�োগোরো� বসবোসকো�়ী েোনুষ
 � হেপোটোইটিস B-এ� বর্ধধিি েো� থোকো অঞ্চরোি পত�ভ্রেণকো�়ী 
ব্যততি
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 � দ়ীর্্ঘস্ো়ে়ী তিভোরো�� হ�োগ, ডো়েোিোইতসরোস থোকো তকডতন� হ�োগ, 
HIV সংক্েণ, হেপোটোইটিস C সংক্েণ, বো ডো়েোরোবটিরোস 
আক্োতি ব্যততি

হেপোটোইটিস B টিকো একটি স্বিন্ত্র টিকো তেসোরোব বো একটি 
সংতেশ্রণ টিকো� (এক ধ�রোন� টিকো যো এক শরোট একোতধক 
টিকোরোক একতরিি করো�) অংশ তেসোরোব হদও়েো হযরোি পোরো�।

হেপোটোইটিস B টিকো অন্যোন্য টিকো� েরোিো একই সেরো়ে হদও়েো 
হযরোি পোরো�।

3.  আপনার স্াস্থ্যতসিা প্রদানকারধীর 
সাতথ্ কথ্া িলুন

আপনো� টিকোক�ণ প্রদোনকো�়ীরোক বিুন যতদ টিকো গ্রেণকো�়ী 
ব্যততি/ব্যততি�:
 � হেপাটাইটিস B টিকার পূব্ঘবততী হ�াদজর পদর হকাদনা 
অ্যালার্জকির প্রশতশক্রয়া েরো়ে থোরোক, বো িো� হকোরোনো গুরুতর, 
প্রাণ-সংিয়কারী অ্যালার্জকি থাদক

তকছু হক্ষরোরি, আপনো� স্বোস্্যরোসবো প্রদোনকো�়ী একটি ভতবষ্যি 
সোক্ষোৎ পয্ঘতি হেপোটোইটিস B টিকোক�ণ স্তগি ক�ো� তসদ্োতি 
তনরোি পোরো�ন।

গভ্ঘ বি়ী বো বুরোক� দুধ িোও়েোরোনো েতেিোরোদ� হেপোটোইটিস B 
েও়েো� ঝঁুতক থোকরোি িোরোদ� টিকো হদও়েো উত�ি। গভ্ঘ োবস্ো 
বো বুরোক� দুধ িোও়েোরোনো হেপোটোইটিস B টিকো এ়িোরোনো� জন্য 
হকোরোনো কো�ণ ন়ে।

সর্দধি-কোতশ� েরোিো হছোটিোরোটো অসুস্িো়ে আক্োতি ব্যততিরোদ� 
টিকো হদও়েো হযরোি পোরো�। েোঝোত� বো গুরুি� অসুস্ ব্যততিরোদ� 
সোধো�ণি হেপোটোইটিস B টিকো হনও়েো� আরোগ সুস্ নো েও়েো 
পয্ঘতি অরোপক্ষো ক�ো উত�ি।

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

4. ককাতনা টিকাজবনত প্রবতবরিয়ার ঝঁুবক

 � হেপোটোইটিস B টিকোক�রোণ� পরো� হযিোরোন শট হদও়েো েরো়েরোছ 
হসিোরোন ব্যথো, বো জ্ব� েরোি পোরো�।

হিোরোক�ো কিনও কিনও টিকোক�ণ সে ত�তকৎসো-সম্বন়্ী়ে 
পদ্তিসেূরোে� পরো� অজ্োন েরো়ে যো়ে। আপতন যতদ েোথো হর্ো�ো 
অনুভব করো�ন বো দৃষ্টিশততি� পত�বি্ঘ ন ে়ে বো কোরোন� েরোধ্য শব্দ 
েরোি থোরোক িোেরোি আপনো� প্রদোনকো�়ীরোক িো জোনোন।

হযরোকোন ওষুরোধ� েরোিোই, হকোরোনো টিকো� েো�োত্মক অ্যোিোর্জধি� 
প্রতিতক়্েো, অন্যোন্য গুরুি� আর্োি বো েৃিু্য� কো�ণ েও়েো� িুব 
প্রি্যতি সম্োবনো �রো়েরোছ।

5.  যবদ ককাতনা গুরুতর সমস্যা হয় তাহতল 
কধী হতি?

টিকো প্রোপ্ ব্যততি তক্তনক হছরো়ি �রোি যোও়েো� পরো� একটি 
অ্যোিোর্জধি� প্রতিতক়্েো র্টরোি পোরো�। আপতন যতদ হকোরোনো 
গুরুি� অ্যোিোর্জধি� প্রতিতক়্েো� িক্ষণ হদরোিন (আেোবোি, েুি 
এবং গিো ফুরোি যোও়েো, শ্োস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃদস্পন্দন, 
েোথো হর্ো�ো বো দুব্ঘিিো), িোেরোি 9-1-1 নম্বরো� কি করুন এবং 
ব্যততিটিরোক তনকটস্ েোসপোিোরোি তনরো়ে যোন।

আপনো� উরোবেরোগ� অন্যোন্য িক্ষণগুতি� জন্য, আপনো� 
স্বোস্্যরোসবো প্রদোনকো�়ীরোক কি করুন।

প্রতিকূি প্রতিতক়্েোগুতি টিকো� প্রতিকূি র্টনো� ত�রোপোটি্ঘং 
তসরোটিে (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোছ ত�রোপোট্ঘ  ক�ো উত�ি। সোধো�ণি আপনো� 
স্বোস্্যরোসবো প্রদোনকো�়ী এই ত�রোপোট্ঘ টি দোরো়ে� ক�রোবন, অথবো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরো়েবসোইরোট যোন বো 1-800-822-7967 নম্বরো� কি 
করুন। VAERS শুধুেোরি প্রতিতক়্েো ত�রোপোট্ঘ  ক�ো� জন্য, এবং 
VAERS কেমী সদস্য�ো ত�তকৎসো-সম্বন়্ী়ে প�োেশ্ঘ হদন নো।

6.  জাতধীয় টিকাজবনত আঘাততর 
ক্ষবতপূরণ কম্মসূচধী

জোি়ী়ে টিকোজতনি আর্োরোি� ক্ষতিপূ�ণ কে্ঘসূ�়ী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
েি একটি হফডোরো�ি হপ্রোগ্রোে যো তনর্দধিষ্ট টিকো� বেো�ো আেি 
েরোি পোরো� এেন হিোরোকরোদ� ক্ষতিপূ�ণ হদও়েো� জন্য তিত� 
ক�ো েরো়েতছি। টিকোক�রোণ� কো�রোণ িথোকতথি আর্োি বো 
েৃিু্য সংক্োতি দোতবগুতি দোরো়ে� ক�ো� জন্য একটি সে়েস়ীেো 
�রো়েরোছ, যো দুই বছরো�� েরোিো কে সেরো়ে� েরোি পোরো�। 
কে্ঘসূ�়ীটি সম্রোক্ঘ  এবং দোতব দোরো়ে� ক�ো� তবষরো়ে জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরো়েবসোইরোট যোন অথবো 1-800-338-2382 নম্বরো� কি করুন।

7. আবম বকভাতি আরও জানতত পাবর?

 � আপনো� স্বোস্্যরোসবো প্রদোনকো�়ীরোক তজজ্োসো করুন।
 � আপনো� স্োন়ী়ে বো হটিরোট� স্বোস্্য তবভোরোগ কি করুন।
 � টিকো� প্যোরোকজ সতন্নরোবশসেূে এবং অতিত�তি িরোথ্য� 
জন্য িোদ্য এবং ওষুধ প্রশোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরো়েবসোইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।

 � হ�োগ তন়েন্ত্রণ ও প্রতিরো�োধ হকরো্রে� সোরোথ হযোগোরোযোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 - কি করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অথবো

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