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1 কেন টিো কনওয়া উচিত?

চনউম�ামোক্াল পচলস্াোরাইড টিো (PPSV23) 
নিউম�োম�োক্োল র�োগ প্রচতমরাধ েরমত পামর।

চনউম�ামোক্াল করাগ �োমি রেইেব র�োগম� রবোঝোয় 
রেগুমলো নিউম�োম�োক্োল ব্ো�টিন�য়ো� �ো�মে হয়। এইেব 
ব্ো�টিন�য়ো� �ো�মে এ� ধ�মি� হৃদনিমডে� েংক্র�ে 
নিউম�োনিয়ো েহ অমি� অেুখ হমে িোম�। নিউম�োম�োক্োল 
ব্ো�টিন�য়ো হল নিউম�োনিয়ো হওয়ো� েবমেময় 
প্রেনলে �ো�ে।

নিউম�োনিয়ো� িোশোিোনশ নিউম�োম�োক্োমল� �ো�মে এগুমলোও 
হমে িোম�:
 � �োমি� েংক্র�ে
 � েোইিোমে� েংক্র�ে
 � র�নিিজোইটিে (�নতিষ্ক ও নশ�দোঁড়ো� আচ্োনদে �লো� 
েংক্র�ে)
 � ব্ো�টিন�ন�য়ো (�ক্তপ্রবোমহ েংক্র�ে)

রে �ো�ও নিউম�োম�োক্োল র�োগ হমে িোম�, েমব 2 বছম�� 
�� বয়েী বোচ্োমদ�, নিনদদিষ্ট ন�ছু অেুস্থেো থো�ো ব্নক্তমদ�, 
65 বো েো� রবনশ বয়েী �োিমুে� এবং নেগোম�ট 
রেবি�ো�ীমদ� �মধ্ এই র�োগ হওয়ো� ঝঁুন� েমবদিোচ্।

রবনশ�ভোগ নিউম�োম�োক্োল েংক্র�ে হল �দৃ।ু েমব, ন�ছু 
ন�ছু রষেমরে দীরদিস্থোয়ী ে�ে্ো তেন� হয়, রে�ি �নতিমষ্ক� ষেনে 
বো শ্রবেশনক্ত হো�োমিো। নিউম�োম�োক্োল অেুমখ� �ো�মে 
র�নিিজোইটিে, ব্ো�টিন�ন�য়ো ও নিউম�োনিয়ো হমল েো� ফল 
�ো�োত্ম� হমে িোম�।

2 PPSV23

PPSV23 নিউম�োম�োক্োল অেুখ হয় এ�ি 23 ধ�মি�
ব্ো�টিন�য়ো রথম� েু�ষেো প্রদোি �ম�।

PPSV23 প্রতিোব ��ো হয়:
 � 65 বা তার কবচি বয়সী ে�মল� জি্,
 � 2 বছর বা তার কবচি বয়সীমের যামের এ�ন চেছু 
অসসু্থতা আমছ যার ফমল চনউম�ােক্াল অসমুের 
ঝঁুচে আমছ।

রবনশ�ভোগ �োিমুে� PPSV23-এ� র�বল এ�টি র�োমজ� 
প্রময়োজি। PPSV23-এ� নবিেীয় র�োজ এবং অি্ ধ�মি� 
নিউম�োম�োক্োমল� টি�ো েোম� PCV13 বলো হয়, এগুমলো 
নিনদদিষ্ট উচ্ ঝঁুন� েম্পন্ন �োিেুমদ� রষেমরে প্রতিোব ��ো হয়। 
আিিো� স্োস্থ্ রেবো প্রদোি�ো�ী আ�ও েথ্ নদমে িোম�ি।

65 বছ� বো েো� রবনশ বয়েী �োিেুমদ�ম� PPSV23-এ� 
এ�টি র�োজ নিমে হমব, েোমদ� বয়ে 65 বছ� হওয়ো� আমগ
টি�ো� এ� বো েো� রবনশ র�োজ নিময় থো�মলও।

3
 আপনার স্াস্থ্ কসবা প্রোনোরীর 
সমগে েথা বলুন

আিিো� টি�ো প্রদোি�ো�ীম� বলিু, েনদ নেনি টি�ো 
নিমচ্ি েো�ঃ:
 � PPSV23-এর আমগর কডামের পর অ্ালাচেজি  হময়মছ 
ন�িো অথবো র�োিও �ারাত্মে, প্রাণঘাতী অ্ালাচেজি
আমছ চেনা।

র�োিও র�োিও রষেমরে, আিিো� স্োস্থ্ রেবো প্রদোি�ো�ী 
ভনবে্মে� েোষেোমে PPSV23 টি�ো রিমবি বমল ে�য় 
নিনছময় নদমে িোম�ি।

ঠোডেো লোগো� �মেো হোল�ো অেুস্থেো থো�ো �োিেুমদ�ম� টি�ো
নিমে হমে িোম�। �োঝোন� বো �ো�োত্ম� অেুস্থ হওয়ো 
�োিেুমদ�ম� PPSV23 রিয়ো� আমগ েুস্থ হমে হমব।

আিিো� স্োস্থ্ রেবো প্রদোি�ো�ী আ�ও েথ্ নদমে িোম�ি।

চনউম�ামোক্াল পচলস্াোরাইড টিো 
(PPSV23): আপনামে চে চে োনমত হমব
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4 টিো প্রচতচরিয়ার ঝঁুচে

 � PPSV23 রিয়ো� ি�, েূেঁ রফোটোমিো� স্থোমি লোলদোগ বো 
ব্থো হমে িোম�, ক্োনতি লোগমে িোম� বো �োংশমিশী� ব্থো 
হমে িোম�।

টি�ো েহ অি্োি্ নেন�ৎেো িদ্ধনে� ি� �োিেু অমি� ে�য় 
অজ্োি হময় েোয়। আিিো� েনদ �োথো ররোম�, বো দনৃষ্ট 
িন�বেদি ি হয় বো �োি বোমজ েোহমল আিিো� 
প্রদোি�ো�ীম� জোিোি।

রে র�োমিো ওেুমধ� �মেো, টি�ো রিওয়ো� ফমল �ো�োত্ম� 
অ্োলোনজদি , অি্োি্ গুরুে� আরোে বো �েুৃ্ হওয়ো� েম্োবিো 
খুবই ��।

5  �ারাত্মে স�স্া হমল চে েরব?

টি�ো রিয়ো� ি� নক্নি� রছমড় েোওয়ো� ি� অ্োলোনজদি  রদখো 
নদমে িোম�। েনদ আিনি �ো�োত্ম� অ্োলোনজদি � উিেগদি 
(আ�বোে, �খু ও গলো ফুমল েোওয়ো, শ্োে�ষ্ট, দ্রুে হৃদস্পন্দি, 
�োথো ররো�ো বো দবুদিলেো) রদখমে িোি েোহমল 9-1-1 িম্বম� �ল 
�ম� রেই ব্নক্তম� নি�টবেতী হোেিোেোমল নিময় েোি।

অি্োি্ উিেগদি েো� �ো�মে আিনি উনবিগ্ন েো� জি্ 
আিিো� স্োস্থ্ রেবো প্রদোি�ো�ীম� �ল �রুি।

নবরূি প্রনেনক্রয়ো েম্পম�দি  ভ্োনসিি অ্ো�ভোেদি ইমভন্ট ন�মিোটদি ং 
নেমটে� (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ জোিোমে হমব। েোধো�েে আিিো� স্োস্থ্ রেবো 
প্রদোি�ো�ী এই ন�মিোটদি  ফোইল ��মবি, অি্থোয় আিনি 
নিমজই ��মে িোম�ি। VAERS ওময়বেোইট  
www.vaers.hhs.gov রদখুি অথবো 1-800-822-7967 
িম্বম� �ল �রুি। VAERS-এ র�বল প্রনেনক্রয়ো জোিোমিো 
হয়, VAERS-এ� ��তী�ো নেন�ৎেো েংক্রোতি ি�ো�শদি রদি িো।

6 আচ� চেভামব আমরা কবিী োনব?

 �আিিো� স্োস্থ্ রেবো প্রদোি�ো�ীম� নজজ্োেো �রুি।
 �আিিো� স্থোিীয় বো রটেমট� স্োস্থ্ নবভোমগ �ল �রুি।
 � র�োগ নিয়ন্ত্রে ও প্রনেম�োধ র�ম্রে� (CDC) েমগে রেোগোমেোগ 
�রুি:
- 1-800-232-4636 িম্বম� �ল �রুি বো
- CDC-এ� ওময়বেোইট রদখুি: www.cdc.gov/vaccines
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