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1. কেন টিো ননতে হতে?

ইনফ্লু য়়েঞ্জা টিকজা ইনফ্লু য়়েঞ্জা (ফ্লু ) প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

ফ্লু  হল একটি সংক্োমক রো�োগ যো প্রতি বছ�, সোধো�ণি অরো্টোব� 
রোেরোক রোম মোরোস� মরোধযে, মোর্ককিন যুক্ত�োরো্রে ছত়িরো়ে পরো়ি। রোয রোকউ 
ফু্রোি আক্োন্ত হরোি পোরো�, িরোব তকছু রোলোরোক� জনযে এটি রোবতি
তবপজ্জনক। রোছোট তিশু এবং অল্প ব়েসী তিশু, 65 বছ� ব়েসী বো 
িো� রোবতি ব়েসী বযেতক্ত�ো, গর্্ভ বিী মতহলো�ো এবং তনর্্দকিষ্ট স্োস্থযে-
সংক্োন্ত অবস্থো বো ্ুদব্ভল রো�োগ প্রতিরো�োধ বযেবস্থো েোকো রোলোরোক�ো
ফু্-এ� জটিলিো� সবরোেরো়ে রোবতি ঝঁুতকরোি েোরোকন।

তনউরোমোতন়েো, ব্রঙ্োইটিস, সোইনোরোস� সংক্মণ এবং কোরোন� 
সংক্মণ হল ফু্ সংক্োন্ত জটিলিো� উ্দোহ�ণ। আপনো� যত্দ 
হৃ্দরো�োগ, কযেোন্ো� বো ডো়েোরোবটিস এ� মরোিো রোকোরোনো তেতকৎসো-
সংক্োন্ত রো�োগোবস্থো েোরোক, িোহরোল ফু্ এটিরোক আ�ও খো�োপ করো� 
িুলরোি পোরো�।

ফু্ জ্ব� এবং কঁোপুতন, গলো বযেেো, রোপিীরোি বযেেো, ক্োতন্ত, কোতি,
মোেোবযেেো এবং নোক ত্দরো়ে পোতন প়িো বো নোক বরোধে� কো�ণ হরোি 
পোরো�। তকছু রোলোরোক� বতম এবং ডো়েত�়েো হরোি পোরো�, যত্দও এটি 
প্রোপ্তব়েস্করো্দ� িুলনো়ে তিশুরো্দ� মরোধযে রোবতি রো্দখো যো়ে।

গরো়ি এক বছরো�, মজার্ককিন যলুক্তরজায়্রে হজাজজার হজাজজার মজানুষ ফ্লু য়ে
মজারজা যজান, এবং আ�ও অরোনকরোক হোসপোিোরোল র্র্িকি হরোি হ়ে। 
ফু্-এ� টিকো প্রতি বছ� লক্ষ লক্ষ অসুস্থিো এবং ডোক্তোরো�� কোরোছ 
ফু্-সম্পর্ককিি কো�রোণ রো্দখোরোি যোও়েোরোক প্রতিরো�োধ করো�।

2.  লাইভ, অ্্যাতেনুত়েতেড ইনফ্লু ত়েঞ্া
টিো

6 মোস বো িো� রোবতি ব়েসী প্ররোিযেকরোক প্রতি ফু্-এ� ম�শুরোম CDC 
টিকো রোনও়েো� জনযে সুপোত�ি করো�। 6 মজাস থেয়ক 8 বছর ব়েসী 
শিশুয়ের একটি একক ফু্-এ� ম�শুরোম 2টি রোডোরোজ� প্ররো়েোজন 
হরোি পোরো�। অন্য সকয়ের প্রতি ফু্-এ� ম�শুরোম মোত্র 1টি রোডোজ 
প্ররো়েোজন।

লোইর্, অযেোরোটনুরো়েরোটড ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো (যোরোক “LAIV” বলো
হ়ে) একটি অন্ততঃনোতসক রো্রে টিকো যো 2 থেয়ক 49 বছর ব়েসী 
গর্্ভ বিী ন়ে এমন বযেতক্তরো্দ� রো্দও়েো রোযরোি পোরো�।

টিকোক�রোণ� পরো� সু�ক্ষো তিত� হরোি প্রো়ে 2 সপ্তোহ সম়ে লোরোগ।

অরোনকগুতল ফু্ র্োই�োস আরোছ, এবং িো�ো সবসম়ে পত�বর্িকিি 
হরোছে। আসন্ন ফু্-এ� ম�শুরোম রো�োরোগ� কো�ণ হরোি পোরো� এমন 
ইনফু্রো়েঞ্ো র্োই�োস রোেরোক �ক্ষো ক�ো� জনযে প্রতি বছ� একটি নিুন 
ফু্-এ� টিকো তিত� ক�ো হ়ে। এমনতক টিকোটি এই র্োই�োসগুতল� 
সোরোে যেোযের্োরোব মযেোে নো ক�রোলও, এটি তকছু সু�ক্ষো প্র্দোন 
ক�রোি পোরো�।

ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো ফ্লু  সৃষ্টি কয়র নজা।

ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো অনযেোনযে টিকো� মরোিো একই সমরো়ে রো্দও়েো রোযরোি
পোরো�।

3.  আপনার স্াস্থ্যতেো প্রদানোরীর
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�ণ প্র্দোনকো�ীরোক বলুন যত্দ টিকো গ্রহণকো�ী 
বযেতক্ত/বযেতক্ত�:
 � 2 বছয়রর কম বজা 49 বছয়রর থবশি ব়েসী হন
 � গর্্ভ বেী হন। গর্্ভ বিী মোনুষরো্দ� জনযে লোইর্, অযেোরোটনুরো়েরোটড
ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো সুপোত�ি ক�ো হ়ে নো

 � ইনফ্লু য়়েঞ্জা টিকজার পূব্ভবেতী থ�জায়জর পয়র থকজায়নজা অ্যজােজার্জকির 
প্রশেশরি়েজা প্র্দি্ভন করো�ন, বো িো� রোকোরোনো গুরুের, প্রজাণ-
সংি়েকজারী অ্যজােজার্জকি েজায়ক

 � 2 থেয়ক 17 বছর ব়েসী একজন শিশু বজা শকয়িজার-শকয়িজার 
হন যজারজা অ্যজাসশপশরন বজা অ্যজাসশপশরন- বজা স্যজাশেশসয়েটযলুক্ত 
পণ্য গ্রহণ কয়রন

 � একটি েুব্ভে থরজাগ প্রশেয়রজাধ ব্যবস্জা েজায়ক
 � 2 থেয়ক 4 বছর ব়েসী এমন একজন শিশু হন যজার গি 
12 মোরোস� মরোধযে হঁোপোতন বো শ্োস রোনও়েো� সম়ে রোিঁো রোিঁো করো� 
আও়েোজ হও়েো� ইতিহোস েোরোক

 � 5 বছর বজা েজার থবশি ব়েসী হন এবং হা জাপজাশন েজায়ক
 � গি 3 সপ্তোরোহ ইনফ্লু য়়েঞ্জা অ্যজান্টির্জাইরজাে ওষলুধ রোখরো়ে েোরোকন
 � গুরুেরর্জায়ব থরজাগ প্রশেয়রজাধ-সম্বন্ী়ে শবপেগ্রস্ত অবস্জা়ে 
েজাকজা থেজায়কর পশরচয্ভজা থনন যো� একটি সু�ক্ক্ষি পত�রোবি 
প্ররো়েোজন

ইনফ্লু য়়েঞ্জা (ফ্লু ) টিকজা (লজাইভ, অন্তঃনজাসিক):
আপনজায়ক যজা জজানয়ে হয়ে
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 � অনযেোনযে অন্তর্নকিশহে শচশকৎসজাগে অবস্জা়ে েোরোকন যো মোনুষরোক 
গুরুি� ফু্ জটিলিো� ঝঁুতকরোি (রোযমন ফলু সফলু য়সর থরজাগ, 
হৃেয়রজাগ, শক�শনর থরজাগ থযমন �জা়েজায়বটিস, শক�শন বজা 
শের্জায়রর ব্যজাশধ, স্জা়েশবক বজা শনউয়রজামজাসকলু েজার বজা শবপজাকী়ে 
ব্যজাশধ) রোেলরোি পোরো�

 � থকজায়নজা প্ীহজা নজা েজায়ক, বজা একটি অ-কজায্ভকর প্ীহো রোেরোক 
েোরোক

 � একটি কশলি়েজার ইমপ্জান্ট েজায়ক
 � একটি থসশরয়্রজাস্জাইনজাে ফ্লু ই� শেক েোরোক (মততিরোকে� 
েো�পোরোি রোেরোক নোক, গলো, কোন বো মোেো� অনযে রোকোরোনো স্থোরোন 
ি�ল প্দোরোে্ভ� তলক হও়েো)

 � ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো� পূব্ভবিতী রোডোরোজ� পরো� 6 সপ্তোরোহ� মরোধযে 
শগেজাইন-বজায়র শসয়ড্জাম হ়ে

তকছু রোক্ষরোত্র, আপনো� স্োস্থযেরোসবো প্র্দোনকো�ী একটি র্তবষযেি 
সোক্ষোৎ পয্ভন্ত ইনফু্রো়েঞ্ো� টিকোক�ণ স্থতগি ক�ো� তসদ্োন্ত তনরোি 
পোরো�ন।

তকছু রো�োগী� জনযে, একটি তর্ন্ন ধ�রোন� ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো 
(তনত্রি়েকৃি বো ত�কতবিনযেোন্ট ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো) লোইর্, 
অযেোরোটনুরো়েরোটড ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো� রোেরো়ে রোবতি উপযুক্ত হরোি 
পোরো�।

সর্্দকি-কোতি� মরোিো রোছোটখোরোটো অসুস্থিো়ে আক্োন্ত বযেতক্তরো্দ� 
টিকো রো্দও়েো রোযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্থ বযেতক্তরো্দ� 
সোধো�ণি ইনফু্রো়েঞ্ো টিকো রোনও়েো� আরোগ সুস্থ নো হও়েো পয্ভন্ত 
অরোপক্ষো ক�ো উতেি।

আপনো� স্োস্থযেরোসবো প্র্দোনকো�ী আপনোরোক আ�ও িেযে ত্দরোি 
পো�রোবন।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরি়োর ঝঁুনে

 � LAIV টিকোক�রোণ� পরো� নোক ত্দরো়ে পোতন প়িো বো নোক বধে 
হও়েো, শ্োস রোনও়েো� সম়ে রোিঁো রোিঁো করো� আও়েোজ হও়েো এবং 
মোেোবযেেো হরোি পোরো�।

 � অনযেোনযে সম্োবযে পোশ্্ভপ্রতিতক়্েো হল বতম, রোপিী বযেেো, জ্ব�, গলো 
বযেেো এবং কোতি।

এই সমসযেোগুতল রো্দখো ত্দরোল, এগুতল সোধো�ণি টিকোক�রোণ� পরো�ই 
শুরু হ়ে এবং হোলকো হ়ে ও স্ল্পস্থো়েী হ়ে।

রোযরোকোন ওষুরোধ� মরোিোই, রোকোরোনো টিকো� মো�োত্মক অযেোলোর্জকি� 
প্রতিতক়্েো, অনযেোনযে গুরুি� আঘোি বো মৃিুযে� কো�ণ হও়েো� খুব 
প্রিযেন্ত সম্োবনো �রো়েরোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমে্যা হ়ে োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ত বযেতক্ত তক্তনক রোছরো়ি েরোল যোও়েো� পরো� একটি 
অযেোলোর্জকি� প্রতিতক়্েো ঘটরোি পোরো�। আপতন যত্দ রোকোরোনো গুরুি� 
অযেোলোর্জকি� প্রতিতক়্েো� লক্ষণ রো্দরোখন (আমোবোি, মুখ এবং গলো 
েুরোল যোও়েো, শ্োস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃ্দস্পন্দন, মোেো রোঘো�ো 
বো ্ুদব্ভলিো), িোহরোল 9-1-1 নবিরো� কল করুন এবং বযেতক্তটিরোক 
তনকটস্থ হোসপোিোরোল তনরো়ে যোন।

আপনো� উরোবেরোগ� অনযেোনযে লক্ষণগুতল� জনযে, আপনো� স্োস্থযেরোসবো 
প্র্দোনকো�ীরোক কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিতক়্েোগুতল টিকো� প্রতিকূল ঘটনো� ত�রোপোটি্ভং তসরোটেম 
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 
এ� কোরোছ ত�রোপোট্ভ  ক�ো উতেি। সোধো�ণি আপনো� স্োস্থযেরোসবো 
প্র্দোনকো�ী এই ত�রোপোট্ভ টি ্দোরো়ে� ক�রোবন, অেবো আপতন তনরোজই 
এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ VAERS 
ওরো়েবসোইরোট যোন বো 1-800-822-7967 নবিরো� কল করুন। 
VAERS শুধুমোত্র প্রতিতক়্েো ত�রোপোট্ভ  ক�ো� জনযে, এবং VAERS 
কমতী স্দসযে�ো তেতকৎসো-সবিধেী়ে প�োমি্ভ রো্দন নো।

6.  জােী়ে টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনেপূরণ েম্মেূচী

জোিী়ে টিকোজতনি আঘোরোি� ক্ষতিপূ�ণ কম্ভসূেী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হল একটি রোেডোরো�ল রোপ্রোগ্রোম যো তনর্্দকিষ্ট টিকো� বেো�ো আহি 
হরোি পোরো� এমন রোলোরোকরো্দ� ক্ষতিপূ�ণ রো্দও়েো� জনযে তিত� 
ক�ো হরো়েতছল। টিকোক�রোণ� কো�রোণ িেোকতেি আঘোি বো 
মৃিুযে সংক্োন্ত ্দোতবগুতল ্দোরো়ে� ক�ো� জনযে একটি সম়েসীমো 
�রো়েরোছ, যো ্ুদই বছরো�� মরোিো কম সমরো়ে� হরোি পোরো�। 
কম্ভসূেীটি সম্পরোক্ভ  এবং ্দোতব ্দোরো়ে� ক�ো� তবষরো়ে জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরো়েবসোইরোট যোন অেবো 1-800-338-2382 নবিরো� কল করুন।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

 �আপনো� স্োস্থযেরোসবো প্র্দোনকো�ীরোক তজজ্োসো করুন।
 �আপনো� স্থোনী়ে বো রোটেরোট� স্োস্থযে তবর্োরোগ কল করুন।
 � টিকো� পযেোরোকজ সতন্নরোবিসমূহ এবং অতিত�ক্ত িরোেযে� জনযে খো্দযে 
এবং ওষুধ প্রিোসন (Food and Drug Administration, 
FDA) এ� ওরো়েবসোইট www.fda.gov/vaccines-blood-
biologics/vaccines -এ যোন।

 � রো�োগ তন়েন্ত্রণ ও প্রতিরো�োধ রোকরো্রে� সোরোে রোযোগোরোযোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 -কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অেবো

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