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হেপাটাইটিস এ টিকা
আপনার যা জানা আবশ্যক

1 হকন টিকা হনববন?
হেপাটাইটিস A লিভারেে একটি গুরুতে হোগ। এটি হেপাটাইটিস 
এ ভাইোরসে (HAV) কােরে েয়। সংক্ালিত িানরুেে িি 
(পায়খানা) হ�াঁয়াে ফরি একজন িানরুেে হেরক অন্যজরনে ির্্য 
HAV �ল়িরয় পরে, হকারনা ব্যলতি তাে োতগুলি ভারিা করে না 
্ুরি হেটি সেরজই েরত পারে। আপলন খাবাে, জি বা HAV-হত 
দলূেত বস্তুগুলি হেরকও হেপাটাইটিস এ হপরত পারেন।
হেপাটাইটিস এ-এে উপসগ্গগুলিে ির্্য অন্তভু্গ তি োকরত পারে:
• জ্বে, ক্ালন্ত, কু্্ািান্্য, বলি ভাব, বলি কো এবং/অেবা গ্রলথিরত
ব্যো

• হপরট প্রচন্ড ব্যো এবং ডায়লেয়া (িিূত লিশুরদে) অেবা
• জলন্ডস (হচাখ বা চাির়ি েিরদ েওয়া, গাঢ় প্রস্াব, ্ূসে বরে্গে 
পায়খানা)।

হোগ েওয়াে 2 হেরক 6 সপ্াে পরে এই উপসগ্গগুলি সা্ােেত 
হদখা োয় এবং সা্ােেত 2 িারসে কি টিরক োরক, েলদও লক�ু 
িানেু 6 িাস ্রেও অসুস্থ োকরত পারে। আপনাে হেপাটাইটিস এ 
োকরি আপলন এরতাটাই দবু্গি েরত পারেন হে আপনাে কাজ 
কোে িত িলতি োকরব না।
লিশুরদে উপসগ্গ প্রায় োরকই না, তরব হবলিেভাগ প্রাপ্বয়স্করদেই 
োরক। হকারনা উপসগ্গ �া়িাই আপলন HAV �়িারত পারেন।
হেপাটাইটিস এ-ে কােরে লিভাে হফইলিওে েয় এবং িতুৃ্য েয়, 
েলদও তা লবেি এবং হবলিেভাগ সিয় 50 ব�ে বা তাে হেরক 
হবলি বয়সী এবং হেপাটাইটিস লব বা লস-এে িরতা লিভারেে হোগ 
োকা ব্যলতিরদে হক্ররে েয়।
হেপাটাইটিস এ টিকা হেপাটাইটিস এ হরাগটিবক প্রতিবরাধ 
করবি পাবর। 1996 সারি িালক্গ ন েুতিোর্রে হেপাটাইটিস এ-ে 
টিকাে সুপালেি কো েরয়ল�ি। হসই সিয় হেরক, িালক্গ ন েুতিোর্রে 
প্রলত ব�ে হে হকসগুলিে লেরপাট্গ  কো েরয়র� হসই অনেুায়ী এটি 
প্রায় 31,000 হেরক করি 1,500 েরয়র�।

2 হেপাটাইটিস এ টিকা
হেপাটাইটিস এ টিকা একটি লনল্রিয় (ধ্ংসপ্রাপ্) টিকা। দীর্গকািীন 
সুেক্াে জন্য আপনাে 2টি হ�াজ প্ররয়াজন। এই হডাজগুলি 
অন্তত 6 িাস অন্তে হদওয়া উলচত।
লিশুরদে প্রেি এবং লবিতীয় ব�রেে জন্মলদরনে িারে 
লনয়লিতভারব টিকাকেে কোরনা দেকাে (12 হেরক 23 িারসে 
বয়স পে্গন্ত)। ব়ি লিশু এবং লকরিােো 23 িারসে পরে টিকা লনরত
পারে। হে প্রাপ্বয়স্কো অতীরত টিকা হননলন এবং হেপাটাইটিস 
এ-ে লবরুরধে সুেলক্ত োকরত চান, তাোও টিকা লনরত পারেন।

আপনাে হেপাটাইটিস এ টিকা হনওয়া উলচত েলদ আপলন:
• এিন হকারনা হদরি োন হেখারন হেপাটাইটিস এ খুবই সা্ােে 
হোগ,

• এিন একজন পুরুে েন লেলন পুরুেরদে সরগে হেৌন সগেরি লিপ্
• হবআইলন িাদক ব্যবোে করেন,
• হেপাটাইটিস লব বা হেপাটাইটিস লস-এে িত দেুারোগ্য লিভারেে
হোগ আর�,

• েতি তঞ্চরনে ফ্যাক্টে জিাট বাঁ্াে (clotting-factor
concentrates) লচলকৎসা কোন,

• হেপাটাইটিস এ সংক্ালিত পশুরদে লনরয় কাজ করেন, অেবা
হেপাটাইটিস A গরবেনাগারে কাজ করেন অেবা

• এিন হকারনা হদি হেখারন হেপাটাইটিস এ খুব সা্ােে হোগ
হসখান হেরক আন্তজ্গ ালতক দত্তক হনওয়া হকারনা সন্তারনে সরগে
খুব কা� হেরক ব্যলতিগত স্পি্গ েয়।

এই গ্রুপগুলিে সম্বরধে আেও তে্য জানরত চাইরি আপলন আপনাে 
স্াস্থ্য পলেরেবা প্রদানকােীরক লজজ্াসা করুন|
অন্য টিকাগুলিে িরতা একই সিয় হেপাটাইটিস এ টিকা হনওয়াে 
ফরি হকারনা েঁুলক েয় লকনা জানা হনই।

 3  তকছু হ�াবকর এই টিকা হনওয়া 
উতিি নয় 

আপনারক হে ব্যলতি টিকা লদরছেন তারক বিনু:
• যতি আপনার হকাবনা গুরুির, প্রাণঘািী অ্যা�াতজজি
থাবক।
হেপাটাইটিস এ টিকাে হডাজ/িারো হনওয়াে ফরি আপনাে
কখরনা হকারনা প্রােরাতী অ্যািালজ্গ জলনত প্রলতলক্য়া হদখা লদরয়
োকরি অেবা এই টিকাে আংলিক প্ররয়ারগে ফরি গুরুতে
অ্যািালজ্গ  হদখা হদয়, তােরি আপনাে টিকা হনওয়া উলচত নয়
বরি পোিেি্গ হদওয়া েরত পারে। টিকাে উপকেেগুলি সম্বরধে
তে্য জানরত চাইরি আপনাে স্াস্থ্য হসবা প্রদানকােীরক
লজজ্াসা করুন।

• আপতন যতি অসসু্থ হবাধ কবরন।
েলদ সলদ্গকালিে িত সািান্য অসুস্থতা আপনাে েয়, হসরক্ররে
সম্ভবত আজই আপলন এই টিকা লনরত পােরবন। েলদ আপলন
লক�ুটা বা গুরুতেভারব অসুস্থ েন, তােরি আপলন সুস্থ েরয় ওঠা
পে্গন্ত আপনাে অরপক্া কো উলচত। আপনাে লচলকৎসক
আপনারক পোিি্গ লদরত পারেন।
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4 টিকার প্রতিতরিয়ার ঝঁুতক
টিকা সে হে হকারনা ওেুর্ে হক্ররে পার্্গ প্রলতলক্য়াে সম্ভাবনা 
োরক। সা্ােেত এগুলি োিকাভারব হদখা হদয় এবং লনরজ হেরকই 
করি োয়, লকন্তু িাোত্মক প্রলতলক্য়া েওয়ােও সম্ভাবনা োরক।
হেপাটাইটিস এ টিকা হনওয়া হবলিেভাগ িানরুেেই এটি লনরয়
হকারনা সিস্যা েয় না।
হেপাটাইটিস এ টিকা হনওয়ার পবর েওয়া সািান্য সিস্যাে
ির্্য অন্তভু্গ তি:
• হেখারন টিকা হদওয়া েরয়র� হসখারন ব্যো বা িািরচ ভাব
• অল্প জ্বে
• িাো ব্যো
• ক্ালন্তভাব

এই ্েরেে সিস্যা হদখা লদরি, হসগুলি সা্ােেত টিকাটি হদওয়াে 
পে িেূুরত্গ ই শুরু েয় এবং 1 বা 2 লদন পে্গন্ত োরক।
এই প্রলতলক্য়াগুলি সম্বরধে আপনাে লচলকৎসক আপনারক আেও 
হবলি বিরত পােরবন।
অন্যান্য সমস্যা যা এই টিকা হনওয়ার পবর েবি পাবর:
• টিকা সে লচলকৎসা সংক্ান্ত পধেলতে পে িানেু অরনক সিয়
অজ্ান েরয় োয়। প্রায় 15 লিলনট ্রে বরস বা শুরয় োকরি
অজ্ান েওয়া এবং পর়ি োওয়াে ফরি েওয়া আরাত প্রলতরো্
কো হেরত পারে। আপনাে িাো রুেরি অেবা হচারখ অধেকাে
হদখরি বা কান বাজরি প্রদানকােীরক বিনু।

• লক�ু িানরুেে কাঁর্ ব্যো েয়, হেটি গুরুতে আকাে ্ােে
কেরত পারে এবং ইরজেকিনগুলি হদওয়াে পরে লনয়লিত ব্যোে
হেরক আেও হবলি দীর্গস্থায়ী েরত পারে। এইেকি খুবই কি েয়।

• হে হকারনা ওেু্ হেরক তীব্র অ্যািালজ্গ  জলনত প্রলতলক্য়া হদখা
লদরত পারে। টিকা হেরক এই ্েরনে প্রলতলক্য়া খুব কি েয়,
প্রায় এক লিলিয়ন হডারজে ির্্য 1 জরনে এবং হসটিও টিকা
হদওয়াে করয়ক লিলনট হেরক করয়ক রন্াে ির্্য েরব।

হেরকারনা ওেুর্ে িরতা, টিকা হনওয়াে ফরি গুরুতে আেত 
েওয়া বা িতুৃ্য েওয়াে লবেি সম্ভাবনা োরক।
টিকাে লনোপত্তাে প্রলত সবসিয় নজে হদওয়া েরছে। আেও 
তরে্যে জন্য, হদখুন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  মারাত্মক সমস্যা হিখা তিব�
কী েবব?

আমার কী হখয়া� রাখা উতিি?
• আপনাে উরবিরগে কােে েরত পারে এিন সবলক�ুে লদরক
হখয়াি োখুন, হেিন তীব্র অ্যািালজ্গ  জলনত প্রলতলক্য়াে িক্ে,
খুব হবলি জ্বে, বা অস্াভালবক আচেে।

তীব্র অ্যািালজ্গ  জলনত প্রতিতরিয়ার �ক্ষণগুত�র ির্্য েরয়র�
আিবাত, িখু এবং গিা ফুরি োওয়া, র্াসকষ্ট, সঙ্কটজনক
হৃৎস্পন্ন, িাো হরাো, এবং দবু্গিতা। টিকাকেরেে পরেে
করয়ক লিলনট হেরক করয়ক রণ্াে ির্্য এগুলি শুরু েরব।

আমার কী করা উতিি?
• আপনাে েলদ িরন েয় হে এটি গুরুির অ্যা�াতজজি  জতনি
প্রতিতরিয়া বা অন্য হকান আপৎকািীন অবস্থা োে জন্য
অরপক্া কো োরব না, 9-1-1 নম্বরে হফান করুন এবং লনকটস্থ
োসপাতারি োন। অন্যো, আপনাে লক্লনরক হফান করুন।

এেপে, প্রলতলক্য়া সম্পরক্গ  Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS) (ভ্যালসিন এডভাস্গ ইরভন্
লেরপাটি্গ ং লসরটেি)-এ লেরপাট্গ  কেরত েরব। VAERS
ওরয়বসাইট www.vaers.hhs.gov-হত লগরয় অেবা 1-800-
822-7967 নম্বরে হফান করে আপনাে লচলকৎসক এই লেরপাট্গ টি
ফাইি কেরত পারেন অেবা আপলন লনরজই তা কেরত পারেন।

VAERS লচলকৎসাে পোিি্গ প্রদান করে না।

 6  ন্যাশানা� ভ্যাকতসন ইনজতুর
কমবপনবসশন হপ্রাগ্াম

The National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (ন্যািনাি ভ্যালসিন ইনজলুে করম্পনরিসন হপ্রাগ্রাি) েি
একটি হফডারেি কি্গসূলচ হেটি লনলদ্গষ্ট লক�ু টিকাে বিাো আেত 
েওয়া ব্যলতিরদে ক্লতপূেে প্রদারনে জন্য ততেী কো েরয়র�।
হে ব্যলতিো িরন করেন তাো েয়রতা টিকাে কােরে আেত 
েরয়র�ন তাো এই কি্গসূলচ এবং অলভরোগ দালখি কোে পধেলত 
সম্বরধে তে্য 1-800-338-2382 নম্বরে হফান করে বা VICP 
ওরয়বসাইট www.hrsa.gov/vaccinecompensation হদরখ 
জানরত পারেন। ক্লতপূেরেে দালব দালখি কোে জন্য সিয়সীিা 
েরয়র�।

7 আতম তকভাবব আরও হবশী জানব?
• আপনাে স্াস্থ্য হসবা প্রদানকােীরক লজজ্াসা করুন। লতলন
আপনারক টিকাে প্যারকরজে ির্্য োকা কাগজটি লদরত পারেন
বা তরে্যে অন্য উৎস সম্পরক্গ  পোিি্গ লদরত পারেন।

• আপনাে স্থানীয় বা হটেট স্াস্থ্য লবভারগ হফান করুন।
• Centers for Disease Control and Prevention (হোগ
লনয়ন্ত্রে ও প্রলতরো্ হকন্দ্র, CDC)
-  এে 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্বরে হফান
করুন অেবা

- CDC-ে ওরয়বসাইট www.cdc.gov/vaccines হদখুন
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