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জলবসন্ত (চিকেনপক্স) টিো:
আপনার যা জানা আবশ্যে

1 কেন টিো কনকবন?
জলবসন্ত (চিকেনপক্স নাকেও পচিচিত) এেটি অত্যন্ত সংক্ােে ভাইিাল 
রিাগ। এটি রভচিকসল্া জস্াি ভাইিাকসি োিকে হয়। চিকেনপকক্সি প্রভাব 
সাধািেত হালো, তকব 12 োকসি েেবয়সী র�াট চিশু, চেকিাি, প্রাপ্তবয়স্ক, 
গভ্ভ বতী েচহলা এবং দবু্ভল রিাগপ্রচতোি ব্যবস্া থাো ব্যচতিকদি রষেকরে 
গুরুতি হকয় উঠকত পাকি।

চিকেনপকক্সর োিকে এেধিকেি িুলোচন প্রবে ফুসকুচ়ি হয় রেটি 
সাধািেত এে সপ্তাহ েত থাকে। এ�া়িাও এই রিাকগি োিকে হকত পাকি:
 � জ্বি
 � ক্াচন্তভাব
 � ষুেধাোন্্য
 � োথা ব্যথা

আিও গুরুতি জটিলতাি েকধ্য থােকত পাকি:
 � ত্বকেি সংক্েে
 � ফুসফুকস সংক্েে (চনউকোচনয়া)
 � িতিনালীগুচলকত প্রদাহ
 � েচতিককে এবং/অথবা রেরুদকডেি আতিিে (এনকসফাচলটিস বা রেচনঞ্াইটিস) 
ফুকল োয়
 � িতি প্রবাহ, হা়ি অথবা জকয়কটে সংক্েে

চে�ু ব্যচতি এতটাই অসুস্ হকয় পকি রে তাকদি হাসপাতাকল ভচত্ভ  েিকত হয়। 
এটা প্রায়িই না হকলও চিকেনপকক্সি ফকল োনষু োিা রেকত পাকি। ভ্যাচিকসলা 
টিোি আকগ, োচে্ভ ন েুতিিাক্রেি প্রায় প্রকত্যকেি চিকেনপক্স হত, ো গক়ি প্রচত 
ব�ি 4 চেচলয়ন।

রে চিশুকদি চিকেনপক্স হকয়ক� তািা অন্তত 5 বা 6 চদন সু্কল বা চিশু পচিিে্ভায় 
রেকত পাকি না।

জলবসন্ত হওয়া চে�ু ব্যচতিি েকয়ে ব�ি পকি রোঁিদাদ নােে এেধিকেি 
েন্ত্রোদায়ে ফুসকুচ়ি (ো herpes zoster নাকেও পচিচিত) হয়।

চিকেনপক্স সহকজই রোকনা সংক্াচেত ব্যচতিি রথকে অন্য এেন ব্যচতিি োক� 
�চ়িকয় রেকত পাকি োি আকগ চিকেনপক্স হয়চন এবং চিকেনপকক্সি টিো রনয় চন।

2 চিকেনপকক্সর টিো
12 োস রথকে 12 ব�ি বয়কসি চিশুকদি 2টি র�াকজি চিকেনপকক্সি টিো 
রনওয়া উচিত, সাধািেত:
 � প্রথে র�াজ/োরো: 12 রথকে 15 োস বয়কস
 � চবিতীয় র�াজ/োরো: 4 রথকে 6 ব�ি বয়কস

13 ব�ি বা তাি রথকে রবচি বয়সী ব্যচতি োিা তাকদি তরুে বয়কস টিো 
রনয়চন এবং েখকনা চিকেনপক্স হয়চন, তাহকল অন্তত 28 চদকনি ব্যবধাকন 2টি 
র�াজ রনওয়া উচিত।

রে ব্যচতি আকগ চিকেনপকক্সি টিোি এেটি র�াজ/োরো চনকয়ক� তাি এই 
চসচিজটি সম্পূে্ভ েিাি জন্য চবিতীয় র�াজ/োরোটি রনওয়া উচিত। 13 ব�কিি 
েেবয়সীকদি প্রথে র�াজ/োরোটি রনওয়াি অন্তত 3 োস পকি, আি োকদি 
বয়স 13 ব�ি বা তাি রবচি তাকদি প্রথে র�াজ/োরোি 28 চদন পকি চবিতীয় 
র�াজ/োরোটি রদওয়া উচিত। 

অন্য টিোগুচলি েকতা এেই সেয় চিকেনপকক্সি টিো রনওয়াি ফকল রোকনা 
ঝঁুচে হয় চেনা জানা রনই।

MMRV নাকে এেটি এেকযাকে কেওয়ার টিো আকে যাকে 
চিকেনপক্স এবং MMR টিো েটুিই থাকে। 12 োস কথকে 12 
বের পয্যন্ত বয়কসর চেেু চশশুকের জন্য MMRV এেটি 
চবেল্প। MMRV চনকয় এেটি আলাো টিোর েকথ্যর চববৃচে 
রকয়কে। আপনার স্াস্্য কসবা প্রোনোরী আপনাকে আরও 
েথ্য চেকে পারকবন।

 3  চেেু কলাকের এই টিো কনওয়া 
উচিে নয়

আপনাি টিো প্রদানোিীকে বলনু েচদ চেচন টিো চনকছেন তাি:

 � কোকনা গুরুের, প্রাণঘােী অ্যালাচজ্য  আকে। চিকেনপকক্সি টিোি 
পপূব্ভবততী র�াকজি পকি রোকনা ব্যচতিি প্রােঘাতী অ্যালাচজ্ভ  জচনত প্রচতচক্য়া 
রদখা চদকয় থােকল বা এই টিোি আংচিে প্রকয়াকগি ফকল গুরুতি অ্যালাচজ্ভ  
রদখা চদকল, টিো রনওয়া উচিত নয়। টিোি উপেিেগুচল সম্বকধে তথ্য 
জানকত িাইকল আপনাি স্াস্্য রসবা প্রদানোিীকে চজজ্াসা েরুন।

 � ের্য বেী অথবা ের্য বেী হকে পাকরন বকল রাবকেন। গভ্ভ বতী 
েচহলাকদি গভ্ভ াবস্া োটিকয় না ওঠা পে্ভন্ত চিকেনপকক্সি টিো রনওয়াি 
চবষকয় অকপষো েিা উচিত। চিকেনপকক্সি টিো রনওয়াি পকি অন্তত 1 োস 
েচহলাকদি গভ্ভ বতী হওয়াি জন্য অকপষো েিা উচিত।

 � করােপ্রচেোর ব্যবস্া েবু্যল রিাগ (রেেন ে্যান্াি বা HIV/AIDS) বা 
চিচেৎসাি োিকে (রেেন রিচ�কয়িন, ইচেউকনাকখিাচপ, রস্িকয়� বা 
রেকোকথিাচপ)। 

 � বাবা-ো, রাই বা কবাকনর করােপ্রচেোর ব্যবস্া চবষয়ে সেস্যার 
ইচেহাস আকে।

 � স্যাচলসাইকলট চনকছে (কযেন অ্যাসচপচরন)। ভ্যাচিকসলা টিো রনওয়াি 
পকি 6 সপ্তাকহি জন্য রলাকেকদি স্যাচলসাইকলকটি ব্যবহাি এচ়িকয় িলা 
উচিত।

 � সম্প্রচে রকতের ট্ান্সচিউশন (পচরবে্য ন) হকয়কে অথবা রকতে থাো 
অন্য বস্তু গ্রহণ েরা হকয়কে। আপনাকে 3 োস বা তাি রবচি সেকয়ি 
জন্য চিকেনপকক্সি টিোেিে স্চগত েিাি পিােি্ভ রদওয়া হকত পাকি।

 � যক্া আকে।

 � েে 4 সপ্াকহ অন্য কোকনা টিো চনকয়কেন। লাইভ টিো ব্যবধাকনি 
েকধ্য না চদকল ভাকলা েকি োজ নাও েিকত পাকি।

 � সসু্ কবাধ েরকেন না। সচদ্ভোচিি েত সাোন্য অসুস্তাি জন্য 
সাধািেত টিোেিে চপচ�কয় রদওয়া হয় না। োঝাচি বা গুরুতি অসুস্ 
হওয়া রোকনা ব্যচতিি সুস্ হওয়া পে্ভন্ত অকপষো েিা উচিত। আপনাি 
চিচেৎসে আপনাকে পিােি্ভ চদকত পাকিন।
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4 টিোর প্রচেচরিয়ার ঝঁুচে
টিো সহ রে রোকনা ওষুকধি রষেকরে পার্্ভ প্রচতচক্য়াি সম্াবনা থাকে। 
সাধািেত এগুচল হালোভাকব রদখা রদয় এবং চনকজ রথকেই েকে োয়, চেন্তু 
োিাত্মে প্রচতচক্য়া হওয়ািও সম্াবনা থাকে।

চিকেনপক্স রিাগটি হওয়াি রথকে চিকেনপকক্সি টিো রনওয়া অকনে চনিাপদ। 
চিকেনপকক্সি টিো রনওয়া রবচিিভাগ রলাকেকদি রোকনা সেস্যা হয়চন।

চিকেনপকক্সি টিোেিকেি পি, রোকনা ব্যচতিি চনম্নচলচখত অচভজ্তাগুচল
হকত পাকি:

সাোন্য ঘটনা:
 � ইকঞ্েিন রথকে হাকত ব্যথা
 � জ্বি
 � ইকঞ্েিকনি জায়গায় লালকি ভাব বা ফুসকুচ়ি

এই ঘটনাগুচল ঘটকল, রসগুচল সাধািেত িট রনওয়াি 2 সপ্তাকহি েকধ্য শুরু 
হয়। চবিতীয় র�াজ/োরো রনওয়াি পকি এগুচল ঘটাি প্রবেতা েকে োয়।

চিকেনপকক্সি টিোেিকেি পকি হওয়া আরও গুরুের ঘটনাগুচল চবিল। 
এগুচলি েকধ্য িকয়ক�:
 � চখিুঁচন (ঝাঁোচন অথবা এেদকৃটে তাচেকয় থাো) প্রায়ই জ্বকিি সকগে হয়।
 � ফুসফুকস সংক্েে (চনউকোচনয়া) বা েচতিকে এবং রেরুদকডেি আবিকে 
সংক্েে (রেচনঞ্াইটিস)
 � সািা িিীকি ফুসকুচ়ি

চিকেনপকক্সি টিো রনওয়াি পকি রে ব্যচতিি ফুসকুচ়ি হকয়ক� রস জলবসন্ত 
টিোি ভাইিাস ভ্যাচিকসলা টিো রোকনা অসুিচষেত ব্যচতিি োক� �চ়িকয় 
চদকত পাকি। েচদও এটি খুবই চবিলভাকব ঘকট, তবওু রে ব্যচতিি এই ফুসকুচ়ি 
হয় তাি ফুসকুচ়ি রসকি না ওঠা পে্ভন্ত দবু্ভল রিাগপ্রচতকিাধ ব্যবস্া থাো ব্যচতি 
এবং টিো না রনওয়া র�াট চিশুকদি রথকে দপূকি থাো উচিত। আিও জানকত 
আপনাি স্াস্্য রসবা প্রদানোিীি সকগে েথা বলনু।

অন্যান্য সেস্যা যা এই টিো কনওয়ার পকর হকে পাকর:
 � টিো সহ চিচেৎসা সংক্ান্ত পদ্ধচতি পি োনষু অকনে সেয় অজ্ান হকয়
োয়। প্রায় 15 চেচনট ধকি বকস বা শুকয় থােকল অজ্ান হওয়া এবং পক়ি 
োওয়াি ফকল হওয়া আঘাত প্রচতকিাধ েিা রেকত পাকি। আপনাি োথা 
ঘুিকল অথবা রিাকখ অধেোি রদখকল বা োন বাজকল চিচেৎসেকে বলনু।

 � চে�ু োনকুষি োকঁধ ব্যথা হয়, রেটি গুরুতি আোি ধািে েিকত পাকি
এবং ইকঞ্েিনগুচল রদওয়াি পকি চনয়চেত ব্যথাি রথকে আিও রবচি 
দীঘ্ভস্ায়ী হকত পাকি। এইিেে খুবই েে হয়।

 � রে রোকনা ওষুধ রথকে তীব্র অ্যালাচজ্ভ  জচনত প্রচতচক্য়া রদখা চদকত পাকি। 
টিো রথকে এই ধিকনি প্রচতচক্য়া খুব েে হয়, প্রায় এে চেচলয়ন র�াকজি 
েকধ্য 1 জকনি এবং রসটিও টিো রদওয়াি েকয়ে চেচনট রথকে েকয়ে ঘটোি
েকধ্য হকব।

রেকোকনা ওষুকধি েকতা, টিো রনওয়াি ফকল গুরুতি আহত হওয়া বা েতুৃ্য 
হওয়াি চবিল সম্াবনা রথকে।

টিোি চনিাপত্াি প্রচত সবসেয় নজি রদওয়া হকছে। আিও তকথ্যি জন্য, 
রদখুন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  োরাত্মে সেস্যা কেখা চেকল েী 
হকব?

আোর েী কখয়াল রাখা উচিে?
 � আপনাি উকবিকগি োিে হকত পাকি এেন সবচে�ুি চদকে রখয়াল িাখুন, 
রেেন তীব্র অ্যালাচজ্ভ  জচনত প্রচতচক্য়াি লষেে, খুব রবচি জ্বি, বা 
অস্াভাচবে আিিে।

েীব্র অ্যালাচজ্য  জচনে প্রচেচরিয়ার লষেেগুচলি েকধ্য িকয়ক� আেবাত, 
েখু এবং গলা ফুকল োওয়া, র্াসেটে, দ্রুত হৃৎস্পন্ন, োথা রঘািা, এবং 
দবু্ভলতা। সাধািেত টিোেিকেি পকিি েকয়ে চেচনট রথকে েকয়ে ঘণ্াি
েকধ্য এগুচল শুরু হকব।

আোর েী েরা উচিে?
 � আপনাি েচদ েকন হয় এটি গুরুের অ্যালাচজ্য  জচনে প্রচেচরিয়া বা অন্য 
রোন আপৎোলীন অবস্া োি জন্য অকপষো েিা োকব না, তাহকল 9-1-1 
নম্বকি রফান েরুন এবং চনেটস্ হাসপাতাকল োন। অন্যথা, আপনাি স্াস্্য 
রসবা প্রদানোিীকে রফান েরুন।

এিপি, প্রচতচক্য়া সম্কে্ভ  Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS) (ভ্যাচক্সন এ�ভাস্ভ ইকভটে চিকপাটি্ভ ং চসকস্ে)-এ চিকপাট্ভ  েিকত 
হকব। VAERS ওকয়বসাইট www.vaers.hhs.gov-রত চগকয় অথবা 
1-800-822-7967 নম্বকি রফান েকি আপনাি চিচেৎসে এই চিকপাট্ভ টি
ফাইল েিকত পাকিন অথবা আপচন চনকজই তা েিকত পাকিন।

VAERS চিচেৎসাি পিােি্ভ প্রদান েকি না।

 6  ন্যাশানাল র্যােচসন ইনজচুর
েেকপনকসশন কপ্রাগ্রাে

The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(ন্যািনাল ভ্যাচক্সন ইনজচুি েকম্নকিসন রপ্রাগ্াে) হল এেটি রফ�াকিল 
েে্ভসপূচি রেটি চনচদ্ভটে চে�ু টিোি বিািা আহত হওয়া ব্যচতিকদি ষেচতপপূিে
প্রদাকনি জন্য ততিী েিা হকয়ক�।

রে ব্যচতিিা েকন েকিন তািা হয়কতা টিোি োিকে আহত হকয়ক�ন তািা 
এই েে্ভসপূচি এবং অচভকোগ দাচখল েিাি পদ্ধচত সম্বকধে তথ্য  
1-800-338-2382 নম্বকি রফান েকি বা VICP ওকয়বসাইট
www.hrsa.gov/vaccinecompensation রদকখ জানকত পাকিন।
ষেচতপপূিকেি দাচব দাচখল েিাি জন্য সেয়সীো িকয়ক�।

7 আচে চেরাকব আরও কবশী জানব?
 � আপনাি স্াস্্য রসবা প্রদানোিীকে চজজ্াসা েরুন। চতচন আপনাকে টিোি 
প্যাকেকজি েকধ্য থাো োগজটি চদকত পাকিন বা তকথ্যি অন্য উৎস সম্কে্ভ
পিােি্ভ চদকত পাকিন।
 � আপনাি স্ানীয় বা রস্ট স্াস্্য চবভাকগ রফান েরুন।
 � Centers for Disease Control and Prevention (রিাগ চনয়ন্ত্রে ও 
প্রচতকিাধ রেন্দ্র, CDC)-এ রোগাকোগ েরুন:
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্বকি রফান েরুন অথবা
- CDC-এি ওকয়বসাইট www.cdc.gov/vaccines রদখুন।
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