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দেবনথ্াকক্াল ACWY টীকা:
আপনার বক জানা আিশযেক

1 দকন টীকা দনথিন?
দেবনথ্াকক্াল দরাগ হল নেইসসসরিয়া নেরেঞ্াইটিরিস োেক 
একধিসেি ব্াসটেরিয়াঘটিত একটি গুরুতি ব্ারধ। এটা 
নেরেঞ্াইটিসস (েরতিষ্ক এবং নেরুদসডেি আবিসে সংক্রেে) 
আক্রেে কিসত পাসি এবং িক্তপ্রবাসহ সংক্রেে সৃরটি কিসত 
পাসি। নেরেসঞ্াকক্াল নিাগটি প্রায়ই নকাে সতক্ক বাত্ক া ো 
রদসয় উপরথিত হয়-এেেরক এেে োেষুসদিও হয় যািা 
এেরেসত সুথি আসেে।
নেরেসঞ্াকক্াল নিাগটি রেকট স্পর্ক (কারর বা চুম্বে) বা 
একই বার়িসত অসেকরদে বসবাসসি ফসল দীঘ্ককালীে স্পসর্কি
জে্ একব্রক্তি নেসক অে্ ব্রক্তি েসধ্ ের়িসয় নযসত 
পাসি।
এসষেসরে অন্তত 12 ধিসেি এে. নেরেেরজটিরিস, আসে নযগুরল
"নসসিাগ্রুপ" োসে পরিরচত। নসসিাগ্রুপ A, B, C, W এবং Y 
সবসেসক নবরর নেরেসঞ্াকক্াল নিাসগি কািে।
নযসকাে োেসুষি নেরেসঞ্াকক্াল নিাগ হসত পাসি রকন্তু রকেু 

2 দেবনথ্াকক্াল ACWY টিকা

নেরেসঞ্াকক্াল কেজসুগট টিকা (MenACWY) খাদ্ এবং 
ঔষধ প্ররাসে (Food and Drug Administration, FDA) দ্ািা 
নসসিাগ্রুপ A, C, W, ও Y এি রবরুসধে সুিষোি জে্ লাইসসন্স 
প্রাপ্ত।
11 নেসক 18 বেসিি রকসরািসদি জে্ MenACWY-এি দটুি 
নিাজ/োরো রেয়রেত সুপারির কিা হয়: প্রেে নিাজ/
োরোটি 11 বা 12 বেি বয়সস, 16 বেি বয়সস একটি বসু্টাি
নিাজ/োরো। এইচআইরভ আসে এেে োেষুিা সসেত রকেু 
রকসরাসিি অরতরিক্ত নিাজ নেওয়া উরচত। অরধক জােসত 
আপোি স্াথি্ পরিচয্কা প্রদােকািীসক রজজ্াসা করুে।
রকসরািসদি জে্ রেয়রেত টীকাকিসেি সাসে অরতরিক্তভাসব, 
রেরদ্কটি রকেু নগাষ্ীি ব্রক্তসদি জে্ও MenACWY টীকা 
সুপারির কিা হয়:
 � নয ব্রক্তিা নসসিাগ্রুপ A, C, W বা Y-এি নেরেসঞ্াকক্াল 
নিাসগি প্রসকাসপি ঝঁুরকি েসধ্ িসয়সে
 � এইচআইরভ োকা ব্রক্তবগ্ক
 � এেে নকাে ব্রক্ত যাি প্ীহা ষেরতগ্রতি বা অপসািে কিা 
হসয়সে, এি েসধ্ রসকল নসল নিাসগ আক্রান্ত ব্রক্তিাও 
োসক
 � এেে নকাে ব্রক্ত যাি "রথিি সম্পূিে গঠেকািী অংসরি 
অভাব" (persistent complement component deficiency) 
োসে পরিরচত নিাগ প্ররতসিাধ ষেেতাি একটি রবিল 
নিাগাবথিা আসে
 � এেে নকাে ব্রক্ত নয একুরল (Soliris® োসেও পরিরচত) োসে 
নকাে ওষুধ গ্রহে কসি
 � োইসক্রাবাসয়ালরজস্ট যািা রেয়রেতভাসব এে. 
নেরেেরজটিরিস-এি পৃেকীকিেগুরলি সাসে কাজ কসি
 � এেে নকাে ব্রক্ত যািা এেে পৃরেবীি এেে থিােগুরলসত
ভ্রেে কসি বা োসক নযখাসে নেরেসঞ্াকক্াল নিাগটি 
সাধািে, নযেে আররিকাি রবরভন্ন অংর
 � োরোবাসস োকা কসলসজি েতুে ররষোেথীিা
 � োরক্ক ে রেরলটারি নত েবরেযুক্ত কেথী
রকেু ব্রক্তি নষেসরে পয্কাপ্ত রেিাপত্াি জে্ একারধক 
নিাসজি প্রসয়াজে হয়। আপোি স্াথি্ পরিচয্কা প্রদােকািীসক
নিাজগুরলি সংখ্া এবং সেয় সম্সক্ক  রজজ্াসা করুে আি 
সাসে বসু্টাি নিাসজি প্রসয়াজে আসে রকো নসটিও রজজ্াসা 
করুে।

োেুষ আসে যাসদি ঝঁুরক নবরর, এি েসধ্ পস়িঃ 
� এক বেসিি কে বয়সী নোট ররশু
� 16 নেসক 23 বেসিি রকসরাি এবং তরুে প্রাপ্তবয়স্ক
� এেে ব্রক্ত যাসদি রবসরষ রচরকৎসা জরেত অবথিাি
কািসে নিাগ প্ররতসিাধ ষেেতা প্রভারবত হসয়সে
� োইসক্রাবাসয়ালরজস্ট যািা রেয়রেতভাসব এে. 
নেরেেরজটিরিস-এি পৃেকীকিেগুরলি সাসে কাজ কসি
� সম্প্রদাসয় ের়িসয় যাওয়াি ফসল রবপসদ োকা োেুষ
এেেরক এটিি রচরকৎসা কিাি সেয়ও, নেরেসঞ্াকক্াল 
নিাগটি 100 জসেি েসধ্ 10 নেসক 15 জে সংক্রারেত োেুষসক 
নেসি নফসল। যািা নবঁসচ োসক, প্ররত 100 জসেি েসধ্ 10 
নেসক 20 জে রবরভন্নভাসব অষেে হসয় পসি নযেে কাসে 
শুেসত পায়ো, েরতিসষ্ক ষেরত, রকিরেি ষেরত, অঙ্গসছেদ, 
স্ায়ুতস্রে সেস্া অেবা চাে়িা সংথিাপসেি ফসল তীব্র 
ষেতরচহ্ন হয়।
দেবনথ্াকক্াল ACWY টীকা নসসিাগ্রুপ A, C, W, ও Y এি 
কািসে হওয়া নেরেসঞ্াকক্াল নিাগটিসক প্ররতসিাধ কিসত 
সাহায্ কিসত পািসব। নসসিাগ্রুপ B-এি রবরুসধে সুিষোি 
জে ্একিট রভন্ন নেরেস াকক্ াল িটকা পাওয়া যায়।
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 3  বকছু দলাথকর এই টীকা দনওয়া 
উবিত নয়

যবে আপনার দকাথনা তীব্র, প্াণঘাতী অযোলাবজজি  ্াথক 
তাহসল আপোসক নয ব্রক্ত টীকা রদসছেে তাসক বলেু। যরদ 
নকােসেয় নেরেসঞ্াকক্াল ACWY টীকাি পপূব্কবতথী নিাসজি 
পসি আপোি প্রােঘাতী অ্ালারজ্ক ক প্ররতরক্রয়া নদখা নদয় বা 
এই টীকাি আংররক প্রসয়াসগি ফসল গুরুতি অ্ালারজ্ক  নদখা 
নদয় তাহসল আপোি টীকা নেওয়া উরচত েয়। আপোি 
পরিসষবা প্রদােকািী আপোসক টীকাি উপাদাে সম্বসধে 
জাোসত পািসব।
গভ্ক বতী েরহলা বা তিে্পাে কিাসছেে নয ো তাি জে্ এই 
টীকাি ঝঁুরক সম্বসধে নবরর জাো যায় রে। যরদও গভ্ক াবথিা 
এবং তিে্পাে নকােটাই MenACWY টীকাকিে এর়িসয় 
যাওয়াি কািে হসত পাসি ো। একজে গভ্ক বতী বা তিে্পাে 
কিাসছেে এেে েরহলাি টীকা নেওয়া অবর্ই উরচত যরদ 
তাি নেরেসঞ্াকক্াল নিাসগি ঝঁুরক বরৃধে নপসয় োসক।
যরদ সরদ্ককাররি েত আপোি সাোে্ অসুথিতা হয়, আপরে 
সম্ভবত আজই এই টীকা রেসত পাসিে। যরদ আপরে রকেুটা 
বা গুরুতিভাসব অসুথি হে, তাহসল আপরে সুথি হসয় ওঠা 
পয্কন্ত আপোি অসপষো কিা উরচত। আপোি িাক্তাি 
আপোসক পিাের্ক রদসত পাসি।

4 টীকার প্বতবরিয়ার ঝঁুবক
টীকা সহ নয নকাসো ওষুসধি নষেসরে পার্্ক প্ররতরক্রয়াি 
সম্ভাবো োসক। এগুরল সাধািেত খুব হালকা হসয় এবং 
রেসজ নেসকই ঠিক হসয় যায়, রকন্তু োিাত্মক প্ররতরক্রয়াি 
সম্ভাবো োসক।
নেরেসঞ্াকক্াল ACWY টীকা নেওয়া ব্রক্তসদি েসধ্ খুব নবরর 
হসল অসধ্ককজসেি হালকা সেসযো োসক টীকাকিসেি পসি, 
নযেে নযখাসে টীকা নদওয়া হসয়সে নসখাসে লালসচ ভাব 
বা ব্ো। যরদ এধিসেি সেস্া নদখা নদয়, তাহসল এগুরল 
সাধািেত 1 বা 2 রদে োসক।
টীকা নেওয়া খুব কে রতাংর োেষু নপরী বা অরথিসরধেসত 
ব্াো অেভুব কসি।
দকান টীকা দনওয়ার পথর দযসি সেসযো দেখা বেথত পাথর:
 � টীকা সহ নেরিক্াল পধেরতি পি োেুষ অসেক সেয় েেু্ক া 
নযসত পাসি। প্রায় 15 রেরেট ধসি বসস বা শুসয় োকসল 
েেু্ক া যাওয়া এবং পস়ি যাওয়াি ফসল হওয়া আঘাত 
প্ররতসিাধ কিা নযসত পাসি। আপোি যরদ োো নঘাসি বা 
দরৃটি পরিবত্ক ে হয় তাহসল আপোি িাক্তািসক জাোে।
 � রকেু ব্রক্তি কাসঁধ প্রচডে ব্াো হয় এবং নযখাসে টীকা 
নদওয়া হসয়সে নসখাসে হাত ো়িাসত পাসি ো। এইিকে 
খুবই কে হয়।
 � নয নকাসো ওষুধ নেসক তীব্র অ্ালারজ্ক  জরেত প্ররতরক্রয়া 
নদখা রদসত পাসি। টীকা নেসক এই ধিসেি প্ররতরক্রয়া খুব 
কে হয়, প্রায় দর লষে নিাসজি েসধ্ 1 জসেি টীকা 
নদওয়াি কসয়ক রেরেট নেসক কসয়ক ঘন্াি েসধ্ হয়।

নযসকাে ওষুসধি েসতা, টীকা নেওয়াি ফসল আহত হওয়া বা 

5  োরাত্মক প্বতবরিয়া দেখা বেথল বক হথি?

আোর বক দখয়াল রাখা উবিত?
 � আপোি জে্ উসদ্সগি কািে হসত পাসি এেে সবরকেুি 
জে্ নখয়াল িাখুে, নযেে গুরুতি অ্ালারজ্ক ক প্ররতরক্রয়াি 
লষেে, খুব নবরর জ্বি বা অস্াভারবক আচিে।
গুরুতি অ্ালারজ্ক ক প্ররতরক্রয়াি লষেেগুরলি েসধ্ হল 
আেবাত, েখু এবং গলা ফুসল যাওয়া, র্াসকটি, দ্রুত হৃদ 
স্পন্দে, োো ঘুিা এবং দবু্কলতা—সাধািেত টীকা নেওয়াি 
কসয়ক রেরেট নেসক কসয়ক ঘন্া পসি।

আোর বক করা উবিত?
 � আপোি যরদ েসে হয় নয এটি গুরুতি অ্ালারজ্ক ক 
প্ররতরক্রয়া বা অে্ নকাে আপৎকালীে পরিরথিরত যাি 
জে্ অসপষো কিা যাসব ো, 9-1-1 েম্বসি কল করুে এবং 
রেকটথি হাসপাতাসল যাে। অে্ো, আপোি িাক্তািসক 
িাকুে।

এিপি, প্ররতরক্রয়া সম্সক্ক  "ভ্ারসিে এিভাস্ক ইসভন্ 
রিসপাট্ক ং রসসস্টে" (VAERS)-এ রিসপাট্ক  কিসত হসব। VAERS 
ওসয়বসাইসটি োধ্সে  
www.vaers.hhs.gov-নত রগসয় অেবা 1-800-822-7967 েম্বসি
কল কসি আপোি িাক্তাি এই রিসপাট্ক টি ফাইল কিসত 
পাসিে অেবা আপরে রেসজই তা কিসত পাসিে।
VAERS রচরকৎসা পিাের্ক প্রদাে কসি ো।

6
 নযোশনাল িযোকবসন ইনজবুর 
কেথপনথসশন দপ্াগ্াে (National 
Vaccine Injury Compensation 
Program)

ে্ারোল ভ্ারসিে ইেজরুি কসম্েসরসে নপ্রাগ্রাে (VICP) হল 
একটি জাতীয় কে্কসপূরচ নযটি রেরদ্কটি রকেু টীকাি দ্ািা আহত 
হওয়া নলাকসদি ষেরতপপূিে প্রদাসেি জে্ ততিী কিা হসয়সে।
নযসব ব্রক্তসদি েসে হয় নয তািা হয়সতা টীকাি কািসে 
আহত হসয়সেে তািা এই কে্কসপূরচ এবং অরভসযাগ দারখল 
কিাি পধেরত সম্বসধে 1-800-338-2382 েম্বসি নফাে কসি বা 
VICP ওসয়বসাইট www.hrsa.gov/vaccinecompensation 
নদসখ জােসত পাসিে। ষেরতপপূিসেি দারব দারখল কিাি জে্ 
সেয়সীো িসয়সে।

7 আবে বকিাথি আথরা দিশী জানি?
 � আপোি স্াথি্ পরিচয্কা প্রদােকািীসক রজজ্াসা করুে। 
রতরে আপোসক টীকাি প্াসকজ এি েসধ্ োকা কাগজটি 
রদসত পাসি বা তসে্ি অে্ উৎস সম্সক্ক  পিাের্ক রদসত 
পাসিে।
 � আপোি থিােীয় বা নস্টট স্াথি্ রবভাসগ কল করুে।
 � নসন্াি ফি রিরজজ কসট্াল অ্াডে রপ্রসভেরে (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) নত নযাগাসযাগ 
করুে:- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) েম্বসি কল 
করুে বা 

 � - www.cdc.gov/vaccines নদখুে

েৃতু্ হওয়াি সম্ভাবো দপূিথি।
টীকাি রেিাপত্াি প্ররত সবসেয় েজি নদওয়া হসছে। আসিা 
তসেি্ েজ্, নদখুে: www.cdc.gov/vaccinesafety/
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