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HPV (হিউম্যান প্যাহপল্যামযাভযাইরযাস) টিকযা 
আপনযার যযা জযানযা আবশ্ক

1 ককন টিকযা কনলবন?

HPV টিকা হিউম্ান প্াহপল্ামাভাইরালের (human 
papillomavirus, HPV) প্রকারগুহি থেলক িওয়া েংক্রমণলক 
প্রহিলরাধ কলর যা অলনক ধরলণর ক্ান্ালরর েলগে েংহলিষ্ট, এর 
মলধ্ অন্তভ্ভু ক্ত:
• জরযায়ুর ক্যান্যার মহিিালের থষেলরে,
• কযযাহন এবং ভযালভযালরর ক্যান্যার মহিিালের থষেলরে,
• পযায়ুমলুের ক্যান্যার মহিিা এবং প্রুষলের থষেলরে,
• গলযায় ক্যান্যার মহিিা এবং প্রুষলের থষেলরে, এবং
• হপনযাইল (পরুুষযাঙ্গ সংক্যান্ত) ক্যান্যার প্রুষলের থষেলরে।
উপরন্তু, HPV টিকা HPV প্রকারগুহির থেলক িওয়া থেই 
েংক্রমণ প্রহিলরাধ কলর যার কারলণ মহিিা ও প্রুষ উভলয়রই 
কযৌনযালঙ্গর আঁহিল িয়।
মাহকভু ন য্ক্তরাল্রে, প্রহি বছর প্রায় 12,000 মহিিা জরায়্র 
ক্ান্ালর আক্রান্ত িয় এবং এটির কারলণ প্রায় 4,000 মহিিা মারা 
যায়। HPV টিকা এই জরায়্র ক্ান্ালরর থবহিরভাগ থকেগুহিই 
প্রহিলরাধ করলি পালর।
টিকাকরণ জরায়্র ক্ান্ালরর স্ক্রীহনংলয়র থকালনা হবকল্প নয়। এই 
টিকা থেই েমস্ত HPV প্রকারগুহির হবরুলধে ে্রহষেি কলর না যার 
কারলণ জরায়্র ক্ান্ার িলি পালর। মহিিালের িাই হনয়হমি 
প্াপ পর্রীষো করালনা উহিি।
োধারণি থযৌন স্পিভু থেলক HPV েংক্রমণ িয় এবং থবহিরভাগ 
মানষ্ িালের জ্রীবলনর থকালনা না থকালনা েময় েংক্রাহমি িলয় 
পরলব। িরুণ প্রজন্ম েলমি, প্রায় 14 হমহিয়ন আলমহরকান প্রহি 
বছর েংক্রাহমি িলছে। থবহিরভাগ েংক্রমণগুহি হনলজ থেলকই 
কলম যায় এবং থকালনা মারাত্মক েমে্ার েৃহষ্ট কলর না। িলব 
িাজার িাজার মহিিা এবং প্রুষরা HPV থেলক ক্ান্ার এবং 
অন্ান্ থরালগ আক্রান্ত িলছে।

2 HPV টিকযা:
HPV টিকা প্রুষ ও মহিিা উভলয়র জন্ই (Food and Drug 
Administration, FDA) দ্ারা অনল্মাহেি এবং CDC দ্ারা 
ে্পাহরিকৃি। এটি হনয়হমিভালব 11 বা 12 বছর বয়লে থেওয়া িয়, 
িলব এটি 9 বছর বয়লে শুরু কলর 26 বছর পযভুন্ত িিলি পালর।
9 থেলক 14 বছর বয়ে্রী থবহিরভাগ হকলিারলের 6-12 মালের 
ব্বধালন থেওয়া একটি েই্-থ�াজ/মারোর হেহরজ হিোলব HPV টিকা 
থনওয়া উহিি। থয ব্হক্তরা 15 বছর বা িার থবহি বয়লে HPV 
টিকাকরণ করালনা শুরু কলর িালের একটি হিন-থ�াজ/মারোর 
হেহরলজর টিকা থনওয়া উহিি থযখালন প্রেম থ�াজ/মারো থেওয়ার  
1-2 মাে পলর হদ্ি্রীয় থ�াজ/মারো থেওয়া িয় এবং প্রেম থ�াজ/মারো 
থেওয়ার 6 মাে পলর িৃি্রীয় থ�াজ/মারো থেওয়া িয়। এই বয়লের 
ে্পাহরলির থষেলরে অলনক ব্হিক্রম থেখা যায়। আপনার স্াস্্ থেবা 
প্রোনকার্রী আপনালক আরও িে্ হেলি পারলবন।

 3  হকছু কলযালকর এই টিকযা কনওয়যা 
উহিত নয়

• HPV টিকার থ�াজ/মারো থেলক থকালনা ব্হক্তর গুরুির
(প্রাণঘাি্রী) অ্ািাহজভু  জহনি প্রহিহক্রয়া িলয় োকলি, িার
আলরকটি থ�াজ/মারো থনওয়া উহিি নয়।

• HPV টিকার থকালনা অংি প্রলয়ালগর ফলি থকালনা ব্হক্তর গুরুির
(প্রাণঘাি্রী) অ্ািাহজভু  িলি, িার টিকা থনওয়া উহিি নয়।
ইস্ট থেলক িওয়া গুরুির অ্ািাহজভু  েি আপনার আলছ এমন 
থকালনা অ্ািাহজভু  েম্পলকভু  আপনার জানা োকলি িা আপনার 
হিহকৎেকলক জানান।

• HPV টিকা গভভু বি্রী মহিিালের জন্ ে্পাহরি করা িয় না।
আপহন যহে জানলি পালরন আপনার টিকাকরণ করালনার েময়
আপহন গভভু বি্রী হছলিন, থেলষেলরে আপনার অেবা আপনার
েন্তালনর থকালনা েমে্া আিা করার থকালনা কারণ থনই। থকালনা
মহিিা HPV টিকা থনওয়ার েময় গভভু বি্রী হছলিন বলি থজলন
োকলি, িালক গভভু াবস্ায় HPV টিকাকরলণর জন্
1-800-986-8999 নম্বলর থফান কলর উৎপােলকর থরহজহ্রির
েলগে থযাগালযাগ করার জন্ উৎোহিি করা িলছে। স্তন্পান
করালনা মহিিালের টিকাকরণ করালনা থযলি পালর।

• যহে েহেভুকাহির মি আপনার োমান্ অে্স্িা িয়, আপহন
েম্ভবি আজই এই টিকা হনলি পারলবন। যহে আপহন হকছ্টা বা
গুরুিরভালব অে্স্ িন, িািলি আপহন ে্স্ িলয় ওঠা পযভুন্ত
আপনার অলপষো করা উহিি। আপনার হিহকৎেক আপনালক
পরামিভু হেলি পালরন।

4 টিকযার প্রহতহক্য়যার ঝঁুহক
টিকা েি থয থকালনা ওষ্লধর থষেলরে পার্ভু প্রহিহক্রয়ার েম্ভাবনা োলক। 
োধারণি এগুহি িািকাভালব থেখা থেয় এবং হনলজ থেলকই কলম যায়, 
হকন্তু মারাত্মক প্রহিহক্রয়া িওয়ারও েম্ভাবনা োলক।
HPV টিকা থনওয়া থবহিরভাগ থিালকলের থকালনা গুরুির েমে্া 
িয়হন।

HPV টিকযা কনওয়যার পলর িওয়যা সযামযান্ বযা মযাঝযাহর
সমস্যার মল্্ অন্তভুভু ক্ত:
• থযখালন িট থেওয়া িলয়লছ থেখালন িওয়া প্রহিহক্রয়াগুহি:

- ব্ো (10 জলনর মলধ্ 9 জন থিালকর)
- িািলি ভাব বা থফািা (3 জলনর মলধ্ 1 জন ব্হক্তর)
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• জ্বর:
- িািকা (100°F) (10 জলনর মলধ্ 1 জন ব্হক্তর)
- মাঝাহর (102°F) (65 জলনর মলধ্ 1 জন ব্হক্তর)

• অন্ান্ েমে্া:
- মাো ব্ো (3 জলনর মলধ্ 1 জন ব্হক্তর)

ককযালনযা টিকযা প্রলয়যাগ করযার পলর কযসব সমস্যা কেেযা হেলত
পযালর:
• টিকা েি হিহকৎো েংক্রান্ত পধেহির পর মানষ্ অলনক েময়
অজ্ান িলয় যায়। প্রায় 15 হমহনট ধলর বলে বা শুলয় োকলি
অজ্ান িওয়া এবং পলে যাওয়ার ফলি িওয়া আঘাি প্রহিলরাধ
করা থযলি পালর। আপনার মাো ঘ্রলি অেবা থিালখ অন্ধকার
থেখলি বা কান বাজলি হিহকৎেকলক বিন্।

• হকছ্ ব্হক্তর কাঁলধ প্রিন্ড ব্াো িয় এবং টিকা থেওয়া জায়গাটির
কালছ িাি নাোলনা কষ্টকর িয়। এইরকম খ্বই কম িয়।

• থয থকালনা ওষ্ধ থেলক ি্রীব্র অ্ািাহজভু  জহনি প্রহিহক্রয়া থেখা
হেলি পালর। টিকা থেলক এই ধরলনর প্রহিহক্রয়া খ্ব কম িয়,
প্রায় এক হমহিয়ন থ�ালজর মলধ্ 1 জলনর এবং থেটিও টিকা
থেওয়ার কলয়ক হমহনট থেলক কলয়ক ঘন্ার মলধ্ িলব।

থযলকালনা ওষ্লধর মলিা, টিকা থনওয়ার ফলি গুরুির আিি
িওয়া বা মি্ৃ্ িওয়ার হবরি েম্ভাবনা োলক।
টিকার হনরাপত্ার প্রহি েবেময় নজর থেওয়া িলছে। আরও 
িলে্র জন্, থেখ্ন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  মযারযাত্মক প্রহতহক্য়যা কেেযা হেলল কী 
িলব?

আমযার কী কেয়যাল রযােযা উহিত?
আপনার উলদ্লগর কারণ িলি পালর এমন েবহকছ্র হেলক থখয়াি 
রাখ্ন, থযমন ি্রীব্র অ্ািাহজভু  জহনি প্রহিহক্রয়ার িষেণ, খ্ব থবহি 
জ্বর, বা অস্াভাহবক আিরণ।

তীব্র অ্যালযাহজভু  জহনত প্রহতহক্য়যার িষেণগুহির মলধ্ রলয়লছ 
আমবাি, মখ্ এবং গিা ফ্লি যাওয়া, র্ােকষ্ট, েঙ্কটজনক 
হৃৎস্পন্দন, মাো থঘারা, এবং েব্ভুিিা। োধারণি টিকাকরলণর 
পলরর কলয়ক হমহনট থেলক কলয়ক ঘণ্ার মলধ্ এগুহি শুরু িলব।
আমযার কী করযা উহিত?
আপনার যহে মলন িয় থয এটি গুরুতর অ্যালযাহজভু  জহনত 
প্রহতহক্য়যা বা অন্ থকান আপৎকাি্রীন অবস্া যার জন্ অলপষো
করা যালব না, 9-1-1 নম্বলর থফান করুন এবং হনকটস্ 
িােপািালি যান। অন্ো, আপনার হিহকৎেকলক থফান করুন।
এরপর, প্রহিহক্রয়া েম্পলকভু  Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS) (ভ্াহসিন এ�ভােভু ইলভন্ 
হরলপাটভু ং হেলস্টম)এ হরলপাটভু  জানালি িলব। VAERS ওলয়বোইট  
www.vaers.hhs.gov-থি হগলয় অেবা 1-800-822-7967 
নম্বলর থফান কলর আপনার হিহকৎেক এই হরলপাটভু টি ফাইি করলি
পালরন অেবা আপহন হনলজই িা করলি পালরন।
VAERS হিহকৎোর পরামিভু প্রোন কলর না।

 6  ন্যাশযানযাল ভ্যাকহসন ইনজহুর
কমলপনলসশন কপ্রযাগ্যাম

The National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (ন্ািনাি ভ্াহসিন ইনজহ্র কলম্পনলিেন থপ্রাগ্াম) িি 
একটি থফ�ালরি কমভুেূহি থযটি হনহেভুষ্ট হকছ্ টিকার দ্ারা আিি িওয়া 
ব্হক্তলের ষেহিপূরণ প্রোলনর জন্ তির্রী করা িলয়লছ।
থয ব্হক্তরা মলন কলরন িারা িয়লিা টিকার কারলণ আিি 
িলয়লছন িারা এই কমভুেূহি এবং অহভলযাগ োহখি করার পধেহি 
েম্বলন্ধ িে্ 1-800-338-2382 নম্বলর থফান কলর বা VICP 
ওলয়বোইট www.hrsa.gov/vaccinecompensation থেলখ 
জানলি পালরন। ষেহিপূরলণর োহব োহখি করার জন্ েময়ে্রীমা 
রলয়লছ।

7 আহম হকভযালব আরও কবশী জযানব?

• আপনার স্াস্্ থেবা প্রোনকার্রীলক হজজ্াো করুন। হিহন
আপনালক টিকার প্ালকলজর মলধ্ োকা কাগজটি হেলি পালরন
বা িলে্র অন্ উৎে েম্পলকভু  পরামিভু হেলি পালরন।

• আপনার স্ান্রীয় বা থস্টট স্াস্্ হবভালগ থফান করুন।
• Centers for Disease Control and Prevention (থরাগ
হনয়ন্ত্রণ ও প্রহিলরাধ থকন্দ্র, CDC) এর
-  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্বলর থফান
করুন অেবা

- CDC-র ওলয়বোইট www.cdc.gov/hpv থেখ্ন
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