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হেপাটাইটিি এ ছড়ানো 

বন্ধ করনে িোয়ো করুে 

মেনেনক রক্ষা করুে 

অেযনের রক্ষা করুে 

প্রমেনেধক মেনয় মেে 
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হেপাটাইটিি এ িম্পনকে  
আরও েনযযর েেয 

আপনার স্বাস্থ্য পররষেবা প্রদানকারী, 
ঔেধালয়, স্থ্ানীয় জনস্বাস্থ্য রবভাগষক কল 
করুন বা রভরজট করুন: 
মিমিগাে স্বাস্থ্য এবং েেপমরনেবা মবভাগ 
(Michigan Department of Health 
and Human Services, MDHHS) 

mi.gov/HepatitisAOutbreak 
 

হরাগ মেয়ন্ত্রণ ও প্রমেনরাধ হকন্দ্র (Centers 
for Disease Control and Prevention, 
CDC) 

cdc.gov/hepatitis  

স্থ্ােীয় েেস্বাস্থ্য মবভানগর 
িানয কযা বলুে 

যরদ আপনার বা আপনার পরররিত কাষরার, স্বাস্থ্য 
বীমা করা না থাষক, তষব সম্ভবত আপরন 
রবনামষূলয বা কম খরষি প্ররতষেধকটি পপষত 
পাষরন। আপরন পাষবন রকনা পসটি জানষত আপনার 

স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবভাষগ কথা বলনু। 
স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবভাষগর তষথযর জনয প্ররতষেধকদান 
রবভাষগর এমরিএইএইএস (MDHHS) পক 517-335
-8159 নম্বষর কল করুন। 
এর সাষথ স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবভাষগর তথযও স্থ্ানীয় 
জনস্বাস্থ্য ওষয়বসাইষট উপলব্ধ, রভরজট করুন: 
https://malph.org/directory  

হেপাটাইটিি এ মক প্রমেনরাধ করা 
হেনে পানর? 

রিত্র জনস্বাস্থ্য রিত্র লাইষেররর পসৌজষনয। 
ফষটার কৃরতত্ব James Gathany  

েযাাঁ, হেপাটাইটিি এ প্রমেনরাধ করা হেনে পানর! 

পসরা সুরক্ষা হল প্ররতষেধক রনষয় পনওয়া। 
প্ররতষেধক হ'ল সম্পূণণ রনরাপদ এবং অতযন্ত কাযণকর। 

িংক্রিনণর মবস্তার লাভ প্রমেনরানধর অেয একটি 
উপায় েল িাবাে ও েল মেনয় োে হধাওয়া: 
 বাথরুম বযবহাষরর পষর 

 িাইপার পররবতণ ষনর পষর 

 খাবাষর হাত পদওয়ার আষগ 

পহপাটাইটিস এ-এর পকাষনা রিরকৎসা হয় না, তাই 

প্ররতষেধষকর মাধযমই হল সষবণাত্তম পন্থা। 



1লা আগস্ট, 2016 পথষক, পসখাষন পহপাটাইটিস এ 
(hepatitis A) ভাইরাষসর বৃহৎ প্রাদভুণ াব ঘষটষে। পকবলমাত্র 
2017 সাষলই 600-এর পবশী মানুে এর দ্বারা আক্রান্ত 

হষয়ষে। 
যরদও পহপাটাইটিস এ -পত আক্রান্ত অষনক মানুে দরক্ষণ-পূবণ 
রমরশগাষন বসবাস কষরন, তষব পহপাটাইটিস এ,  আমাষদর 
রাষজযর অনযানয অংষশও ের়িষয় পষ়িষে। মানুে পহপাটাইটিস 
এ-পত আক্রান্ত হষয় ভীেন অসুস্থ্ হষয় পষ়িষে,  তাষদর 

হাসপাতাষল ভরতণ  করা হষয়ষে, এবং কষয়কজন মারা পগষে। 
এই সংক্রমণটির রবস্তার লাভ করা বন্ধ করষত আমাষদর 
আপনার সহায়তার প্রষয়াজন। পহপাটাইটিস এ-র প্রাদভুণ াষবর 
অরত সাম্প্ররতক তষথযর জনয পদখুন: 

mi.gov/HepatitisAOutbreak  

হেপাটাইটিি এ'এর উপিগে মক মক? 
সবার উপষর এই উপসগণসমহূ পররলরক্ষত হয় না। 
উপসষগণ অন্তভুণ ক্ত থাকষত পাষর: 
 গা পগালাষনা এবং বরম হওয়া 
 তলষপষট (ষপষট) বযাথা 
 ক্লান্ত পবাধ করা 
 জ্বর 

 কু্ষধা কষম যাওয়া 
 পিাখ ও ত্বক হলুদ হষয় যাওয়া, যাষক জরিস বলা হয় 

 রনষির েরবটি পদখুন 

 গাঢ় বষণণর মূত্র (কখনও কখনও বাদামী বষণণর) 

 ফযাকাষশ বষণণর রবষ্ঠা (মল) 

 অরস্থ্সংষযাষগ বযাথা 

হেপাটাইটিি এ মক? 
পহপাটাইটিস এ একটি ভাইরাস সৃষ্ট গুরুতর যকৃষতর পরাগ। 
ভাইরাসটি আক্রান্ত মানুষের রবষ্ঠায় (মষল)  পাওয়া যায়। 
যরদ পকাষনা বযরক্ত পহপাটাইটিস এ ভাইরাষস আক্রান্ত হয়, পসটি 

সহষজই এক বযরক্ত পথষক অনয বযরক্তষত ের়িষয় পষ়ি। 
একজন বযরক্ত অসুস্থ্ পবাধ করার আষগই তাষদর মাধযষম 

ভাইরাসটি ের়িষয় পষ়ি। 

এক-একেে িােুনের উপর হেপাটাইটিি এ-এর 
প্রভাব এক-এক রকনির েয়: 
 সাধারণত সংক্রমণটি হওয়ার 2 পথষক 6 সপ্তাহ পষর 
বযরক্তরা অসুস্থ্ পবাধ করষত শুরু কষরন 

 কাষরার কাষরার কষয়ক সপ্তাহ ধষর অল্প অসুস্ততা পবাধ হষত 
পাষর 

 অনযরা মাষসর পর মাস ভীেণ অসুস্থ্ থাকষত পাষরন এবং 

কষয়কজন যকৃষতর রবকষলর দরুন মারাও পযষত পাষরন। 
 যারা ইরতমষধযই দীঘণস্থ্ায়ী যকৃষতর পরাষগ ভুগষেন তাষদর 
গুরুতর পহপাটাইটিস এ-পত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট 

কার আক্রান্ত েওয়ার ঝুাঁ মক হবমি? 
পসই সকল বযরক্তর পহপাটাইটিস এ পত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
পবরশ থাষক যারা: 
 ইনষজকশন এবং ইনষজকশন-বযতীত ওেুষধর বযবহার কষরন 

 পযসকল পুরুে অনয পুরুেষদর সাষথ পযৌন রক্রয়াকলাপ কষরন 

 যারা গৃহহীন বা অস্থ্ায়ী গৃষহ বসবাস কষরন 

 যারা দীঘণরদন কারাবন্দী বা সম্প্ররত কারাবাষসর সাজা পপষয়ষেন 

 পহপাটাইটিস এ পত আক্রান্ত কাষরার সাষথ পযৌন রক্রয়াকলাপ 

 পহপাটাইটিস এ আষে এমন কাষরার সাষথ ঘরনষ্ঠ সংসগণ, তার 
পসবা করা, বা তার সাষথ বসবাস করা 

হকানো বনু্ধ বা পমরবানরর িেিয অিুস্থ্ েনয় 
পড়নল আমি মক করব? 
যরদ আপরন পহপাটাইটিস এ-এর উপসগণ রনষয় অসুস্থ্ হষয় 
পষ়িন, অরবলষম্ব স্বাস্থ্য পররষেবার দ্বারস্থ্ হন এবং পরীক্ষা 

কররষয় রনন। 
আপনার বনু্ধবান্ধব এবং আত্মীয় পররজনষদরও একই কাজ করষত 
বলুন যরদ তারাও এইভাষব অসুস্থ্ হষয় পষ়িন। 

েমে আপমে োনেে হে আপমে হেপাটাইটিি এ
-হে আক্রান্ত েনয়নছে, েনব হিরা িুরক্ষার েেয 
2 িপ্তানের িনধয প্রমেনেধক মেনয় মেে! 

হেপাটাইটিি এ মকভানব ছড়ায়? 
একজন বযরক্ত যখন পকাষনা এক সংক্ররমত বযরক্তর 
রবষ্ঠা (মল) এর সংস্পষশণ আসা খাবার খান, পান 
কষরন, বা খাদযবস্তু, তরল বা পকাষনা বস্তু (হাত 
সহ) তার মষুখ স্পশণ কষরন তখন রতরন/তারা 
পহপাটাইটিস এ-পত আক্রান্ত হষত পাষরন। 

মিমিগানে মক ঘটনছ? 


