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হেপাটাইটিস বি টিকা
আপনার যা জানা আিশ্যক

1 হকন টিকা হনবিন?

হেপাটাইটিস বি একটি বিপজ্জনক হ�াগ যা বিভা�কক প্রভাবিত কক�। এটি 
হেপাটাইটিস বি ভাই�াকস� কা�কে েয়। হেপাটাইটিস বি-� কা�কে সামান্য 
জ্ব� েকত পাক� যা ককয়ক সপ্াে থাকক অথিা এটি গুরুত� আকা� ধা�ে 
কক� আজীিন অসুস্থতায় পব�েত েকত পা�।

হেপাটাইটিস বি ভাই�াকস� সংক্রমে তীব্র েকত পাক� অথিা দ�ুাক�াগ্য 
েকত পাক�।

তীব্র হেপাটাইটিস বি ভাইরাবসর সংক্রমণ েি একটি স্বল্পকময়াদী 
অসুস্থতা হযটি হকাকনা ি্যবতি� হেপাটাইটিস বি ভাই�াকস আক্রান্ত েওয়া� 
প্রথম 6 মাকস� মকধ্য েয়। এ� ফকি েকত পাক�:
 � জ্ব�, ক্াবন্ত, কু্দামান্্য, িবম ভাি এিং/অথিা িবম ক�া
 � জবডিস (হ�াখ িা �ামকে েিকদ েওয়া, গাঢ় প্রস্াি, ধূস� িকেণে� 
পায়খানা)
 � হপশী, গ্রবথি এিং হপকট ি্যথা

দরুাবরাগ্য হেপাটাইটিস বি ভাইরাবসর সংক্রমণ েি একটি 
দীরণেকময়াদী অসুস্থতা, হকাকনা ি্যবতি� শ�ীক� হেপাটাইটিস বি ভাই�াস 
হথকক যাওয়া� কা�কে হযটি েয়। দ�ুাক�াগ্য হেপাটাইটিস বি েওয়া 
হিবশ�ভাগ মানকুে� উপসগণে হদখা যায় না, তিওু এটি অত্যন্ত 
আশঙ্াজনক েয় এিং এ� হথকক েকত পাক�:
 � বিভাক�� ক্বত (বসক�াবসস)
 � বিভা� ক্যান্া�
 � মতুৃ্য

দ�ুাক�াগ্যভাকি-সংক্রাবমত ি্যবতি�া হিাধ অসুস্থ না ক�কিও অথিা তাকদ� 
হদকখ অসুস্থ িকি মকন না েকিও, তা�া হেপাটাইটিস বি-এ� ভাই�াস 
অন্যকদ� ছবেকয় বদকত পাক�। মাবকণে ন যুতি�াক্রে প্রায় 1.4 বমবিয়ন মানকুে� 
দ�ুাক�াগ্য হেপাটাইটিস বি সংক্রমে থাককত পাক�। হেপাটাইটিস বি েওয়া 
প্রায় 90% হছাট বশশু দীরণেস্থায়ীভাকি সংক্রাবমত েকয় হগকছ এিং তাকদ� প্রায় 
4 জকন� মকধ্য 1 জন মা�া হগকছ।

হেপাটাইটিস বি ছবেকয় পক� যখন �তি, িীযণে িা শ�ীক�� অন্যান্য ত�ি
পদাথণে হেপাটাইটিস বি ভাই�াকস� সকগে সংক্রাবমত েকয় এমন হকাকনা 
ি্যবতি� শ�ীক� প্রকিশ কক� হয সংক্রাবমত নয়। মানেু ভাই�াকস 
সংক্রাবমত েকত পাক� এইগুবি� মাধ্যকম:
 � জন্ম (সংক্রাবমত মাকয়� হকাকনা সন্তান জকন্ম� সময় িা তা�পক� 
সংক্রাবমত েকত পাক�)
 � হকাকনা সংক্রাবমত ি্যবতি� সকগে হ�জা� িা টুথব্রাকশ� মত আইকটমগুবি 
ভাগ ক�া
 � সংক্রাবমত ি্যবতি� �তি অথিা উন্মতুি ি্যথা� জায়গা স্পশণে
 � সংক্রাবমত সগেী� সকগে হযৌন সগেম
 � ছঁু�, বসব�ঞ্জ িা অন্যান্য ড্াগ-ইকঞ্জকশকন� স�ঞ্জাম ভাগ ক�া
 � ছঁুক�� বটিক িা অন্য তীক্ষ্ম স�ঞ্জাম হথকক হিব�কয় আসা �তি

প্রকত্যক িছ� মাবকণে ন যুতি�াক্রে প্রায় 2,000 মানকুে� হেপাটাইটিস 
বি- সম্পবকণে ত বিভাক�� হ�াকগ মতুৃ্য েয়।

হেপাটাইটিস B টিকা হেপাটাইটিস বি এিং বিভা� ক্যান্া� ও 
বসক�াবসস সে তা� অনসুা�ী পব�েবতগুবি প্রবতক�াধ ক�কত পাক�।

2 হেপাটাইটিস বি টিকা
হেপাটাইটিস B টিকা হেপাটাইটিস বি ভাই�াকস� অংশগুবি হথকক ততব�
েকয়কছ। এটি হেপাটাইটিস বি সংক্রমকে� কা�ে েকত পাক� না। 
সাধা�েত টিকাটি 1 হথকক 6 মাস ধক� 2, 3 িা 4 শকট হদওয়া েয়।

হ�াট বশশুবদর হেপাটাইটিস বি টিকা� প্রথম হ�াজ/মাত্াটি জকন্ম� 
সময় হনওয়া উব�ত এিং সাধা�েত 6 মাস িয়কস এই বসব�জটি সমূ্পেণে 
েকয় যাকি।

সমস্ত 19 িছক�� কম িয়সী বশশু এিং বকবশার যা�া এখনও টিকা 
হনয়বন তাকদ� অিশ্যই টিকাক�ে ক�াকনা উব�ত।

হেপাটাইটিস বি টিকা বনম্নবিবখত ি্যবতিিগণে সে হসই টিকাক�ে না 
ক�াকনা প্াপ্তিয়স্কবদর জন্যও সুপাব�শ ক�া েয় যাকদ� হেপাটাইটিস বি 
ভাই�াস সংক্রমকে� ঝঁুবক আকছ:
 � হয ি্যবতিকদ� হযৌন সগেী� হেপাটাইটিস বি আকছ
 � হযৌনগতভাকি সবক্রয় ি্যবতি যা�া দীরণেকািীন একক সম্পককণে  থাকক না
 � হযৌনিাবেত হ�াকগ� জন্য মিূ্যায়ন িা ব�বকৎসা �াওয়া ি্যবতিগে
 � অন্য পুরুেকদ� সকগে হযৌন সম্বন্ধ �াখা পুরুে�া
 � ছঁু�, বসব�ঞ্জ িা অন্য ড্াগ-ইকঞ্জকশকন� স�ঞ্জাম ভাগ কক� হয ি্যবতি�া
 � হেপাটাইটিস বি ভাই�াকস সংক্রাবমত েওয়া হকাকনা ি্যবতি� সকগে 
পাব�িাব�ক সম্বন্ধ থাকা ি্যবতিগে
 � স্বাস্থ্য হসিা এিং স�কাব� বন�াপত্া� কমমী�া �তি িা শ�ীক�� ত�কি
হছাঁয়া িাগা� কা�কে ঝঁুবকপূেণে অিস্থাকন থাকক 
 � উন্নয়নমিূকভাকি প্রবতিন্ধী/অক্ম ি্যবতিকদ� জন্য সুবিধাগুবি� 
আিাবসক এিং কমমী
 � সংকশাধনাগাক�� সুবিধা হকন্দ্রগুবিকত থাকা ি্যবতি�া
 � হযৌন বনযণোতকন� িা বনগ্রকে� বশকা�গে
 � হেপাটাইটিস বি-এ� ো� িবৃধি পাওয়া এিাকাগুবিকত ভ্রমেকা�ী�া
 � দ�ুাক�াগ্য বিভাক�� হ�াগ, বক�নী� হ�াগ, এই�আইবভ সংক্রমে িা 
�ায়াকিটিস থাকা ি্যবতি�া
 � হেপাটাইটিস বি হথকক সু�বক্ত থাককত �াওয়া হযককাকনা ি্যবতি 

অন্য টিকাগুবি� মকতা একই সময় হেপাটাইটিস বি টিকা হনওয়া� ফকি
হকাকনা ঝঁুবক েয় বকনা জানা হনই।
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 3  বক�ু হ�াবকর এই টিকা হনওয়া 
উবিত নয় 

হয ি্যবতি টিকা বদকছেন তাকক িিনু:

 � হয ি্যবতি টিকা বনবছেন তার হকাবনা গুরুতর, প্াণঘাতী অ্যা�াবজজি
থাকব�।  
হেপাটাইটিস বি টিকা� হ�াজ/মাত্া হনওয়া� ফকি আপনা� কখকনা হকাকনা 
প্রােরাতী অ্যািাবজণে  জবনত প্রবতবক্রয়া হদখা বদকয় থাককি অথিা এই টিকা� 
আংবশক প্রকয়াকগ� ফকি গুরুত� অ্যািাবজণে  হদখা হদয়, তােকি আপনা� 
টিকা হনওয়া উব�ত নয় িকি প�ামশণে হদওয়া েকত পাক�। টিকা� 
উপক�েগুবি সম্বকন্ধ তথ্য জানকত �াইকি আপনা� স্বাস্থ্য হসিা 
প্রদানকা�ীকক বজজ্াসা করুন। 

 � হয ি্যবতি টিকা বনবছেন বতবন যবদ অসসু্থ হিাধ কবরন।
যবদ সবদণেকাবশ� মত সামান্য অসুস্থতা আপনা� েয়, হসকক্কত্ সম্ভিত 
আজই আপবন এই টিকা বনকত পা�কিন। যবদ আপবন বকছুটা িা 
গুরুত�ভাকি অসুস্থ েন, তােকি আপবন সুস্থ েকয় ওঠা পযণেন্ত আপনা� 
অকপক্া ক�া উব�ত। আপনা� ব�বকৎসক আপনাকক প�ামশণে বদকত 
পাক�ন।

4 টিকার প্বতবক্রয়ার ঝঁুবক
টিকা সে হয হকাকনা ওেুকধ� হক্কত্ পার্ণে প্রবতবক্রয়া� সম্ভািনা থাকক। 
সাধা�েত এগুবি োিকাভাকি হদখা হদয় এিং বনকজ হথককই ককম যায়, বকন্তু 
মা�াত্মক প্রবতবক্রয়া েওয়া�ও সম্ভািনা থাকক।

হেপাটাইটিস বি টিকা হনওয়া হিবশ�ভাগ মানকুে�ই এটি বনকয় হকাকনা 
সমস্যা েয় না।

হেপাটাইটিস বি টিকা হনওয়া� পক� েওয়া সামান্য সমস্যার মকধ্য 
অন্তভুণে তি: 
 � হযখাকন শট হদওয়া েকয়কছ হসখাকন ি্যথা িা িািক� ভাি
 � তাপমাত্া 99.9°F িা তা� হিবশ

এই ধ�কে� সমস্যা হদখা বদকি, হসগুবি সাধা�েত টিকাটি হদওয়া� প� 
মেূুকতণে ই শুরু েয় এিং 1 িা 2 বদন পযণেন্ত থাকক।

এই প্রবতবক্রয়াগুবি সম্বকন্ধ আপনা� ব�বকৎসক আপনাকক আ�ও হিবশ 
িিকত পা�কিন।

অন্যান্য সমস্যা যা এই টিকা হনওয়ার পবর েবত পাবর:

 � টিকা সে ব�বকৎসা সংক্রান্ত পধিবত� প� মানেু অকনক সময় অজ্ান 
েকয় যায়। প্রায় 15 বমবনট ধক� িকস িা শুকয় থাককি অজ্ান েওয়া এিং 
পকে যাওয়া� ফকি েওয়া আরাত প্রবতক�াধ ক�া হযকত পাক�। 
আপনা� মাথা রু�কি অথিা হ�াকখ অন্ধকা� হদখকি িা কান িাজকি 
প্রদানকা�ীকক িিনু।

 � বকছু মানকুে� কাঁকধ ি্যথা েয়, হযটি গুরুত� আকা� ধা�ে ক�কত
পাক� এিং ইকঞ্জকশনগুবি হদওয়া� পক� বনয়বমত ি্যথা� হথকক আ�ও 
হিবশ দীরণেস্থায়ী েকত পাক�। এই�কম খুিই কম েয়।

 � হয হকাকনা ওেুধ হথকক তীব্র অ্যািাবজণে  জবনত প্রবতবক্রয়া হদখা বদকত
পাক�। টিকা হথকক এই ধ�কন� প্রবতবক্রয়া খুি কম েয়, প্রায় এক 
বমবিয়ন হ�াকজ� মকধ্য 1 জকন� এিং হসটিও টিকা হদওয়া� ককয়ক 
বমবনট হথকক ককয়ক রন্া� মকধ্য েকি।

হযককাকনা ওেুকধ� মকতা, টিকা হনওয়া� ফকি গুরুত� আেত েওয়া িা 
মতুৃ্য েওয়া� বি�ি সম্ভািনা থাকক।

টিকা� বন�াপত্া� প্রবত সিসময় নজ� হদওয়া েকছে। আ�ও তকথ্য�
জন্য, হদখুন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  মারাত্মক সমস্যা হদখা বদব� 
কী েবি?

আমার কী হখয়া� রাখা উবিত?
 � আপনা� উকবেকগ� কা�ে েকত পাক� এমন সিবকছু� বদকক হখয়াি 
�াখুন, হযমন তীব্র অ্যািাবজণে  জবনত প্রবতবক্রয়া� িক্ে, খুি হিবশ জ্ব�, 
িা অস্বাভাবিক আ��ে।

তীব্র অ্যা�াবজজি  জবনত প্বতবক্রয়ার িক্েগুবি� মকধ্য �কয়কছ 
আমিাত, মখু এিং গিা ফুকি যাওয়া, র্াসকষ্ট, সঙ্টজনক হৃৎস্পন্ন, 
মাথা হরা�া, এিং দিুণেিতা। টিকাক�কে� পক�� ককয়ক বমবনট হথকক 
ককয়ক রণ্া� মকধ্য এগুবি শুরু েকি।

আমার কী করা উবিত?
 � আপনা� যবদ মকন েয় হয এটি গুরুতর অ্যা�াবজজি  জবনত প্বতবক্রয়া 
িা অন্য হকান আপৎকািীন অিস্থা যা� জন্য অকপক্া ক�া যাকি না, 
9-1-1 নম্বক� হফান করুন এিং বনকটস্থ োসপাতাকি যান। অন্যথা, 
আপনা� বক্বনকক হফান করুন।
 

এ�প�, প্রবতবক্রয়া সম্পককণে  Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) (ভ্যাবসিন এ�ভাসণে ইকভন্ ব�কপাটিণে ং বসকটিম)-এ 
ব�কপাটণে  ক�কত েকি। VAERS ওকয়িসাইট www.vaers.hhs.gov-হত 
বগকয় অথিা 1-800-822-7967 নম্বক� হফান কক� আপনা� ব�বকৎসক এই 
ব�কপাটণে টি ফাইি ক�কত পাক�ন অথিা আপবন বনকজই তা ক�কত পাক�ন।

VAERS ব�বকৎসা� প�ামশণে প্রদান কক� না।

 6  ন্যাশানা� ভ্যাকবসন ইনজবুর
কমবপনবসশন হপ্াগ্াম

The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(ন্যাশনাি ভ্যাবসিন ইনজবু� ককম্পনকশসন হপ্রাগ্রাম) েি একটি হফ�াক�ি 
কমণেসূব� হযটি বনবদণেষ্ট বকছু টিকা� বো�া আেত েওয়া ি্যবতিকদ� ক্বতপূ�ে
প্রদাকন� জন্য তত�ী ক�া েকয়কছ।

হয ি্যবতি�া মকন কক�ন তা�া েয়কতা টিকা� কা�কে আেত েকয়কছন তা�া 
এই কমণেসূব� এিং অবভকযাগ দাবখি ক�া� পধিবত সম্বকন্ধ তথ্য  
1-800-338-2382 নম্বক� হফান কক� িা VICP ওকয়িসাইট  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation হদকখ জানকত পাক�ন। 
ক্বতপূ�কে� দাবি দাবখি ক�া� জন্য সময়সীমা �কয়কছ।

7 আবম বকভাবি আরও হিশী জানি?

 � আপনা� স্বাস্থ্য হসিা প্রদানকা�ীকক বজজ্াসা করুন। বতবন আপনাকক 
টিকা� প্যাকককজ� মকধ্য থাকা কাগজটি বদকত পাক�ন িা তকথ্য� অন্য 
উৎস সম্পককণে  প�ামশণে বদকত পাক�ন।
 � আপনা� স্থানীয় িা হটিট স্বাস্থ্য বিভাকগ হফান করুন।
 � Centers for Disease Control and Prevention (হ�াগ বনয়ন্ত্রে ও 
প্রবতক�াধ হকন্দ্র, CDC) এ�
-  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্বক� হফান করুন অথিা
- CDC-� ওকয়িসাইট www.cdc.gov/vaccines হদখুন
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