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প�োলিও টিকো
আ�নোর যো জোনো আবশ্যক

1 পকন টিকো পনববন?
টিকাকরণ মানষুদের প�োলিও থেদক সুরক্ষিত করদত পাদর। 
থপাক্িও হি ভাইরাস ঘটিত এক ধরদনর থরাগ। এটি মিূত 
মানদুষর সদগে মানদুষর স্পদ শ্ের মাধ্যদম ছক়্িদে পদর। এটি 
সংক্াক্মত ব্যক্তির মদি েকূ্ষত হদে োকা খাবার খাওো বা পানীে 
পান করার ফদিও ছ়িাদত পাদর।
থপাক্িওদত সংক্াক্মত হওো থবক্্রভাগ ব্যক্তির থকাদনা উপসগশে 
োদক না এবং থবক্্রভাগই থকাদনা জটিিতা ছা়িাই থসদর ওদে। 
তদব কখনও কখনও থপাক্িও আক্ান্ত যাওো ব্যক্তিরা পগে ুহদে 
যাে (তাদের হাত বা পা না়িাদত পাদর না)। থপাক্িওর ফিস্বরূপ 
স্ােী প্রক্তবন্ধকতা বা অষিমতা হদত পাদর। সাধারণত ক্নঃশ্াস 
থনওোর জন্য থপ্ীগুক্িদক পগে ুকরার মাধ্যদম, থপাক্িওর ফদি 
মতুৃ্যও হদত পাদর।
মাক্কশে ন যুতিরাদ্রে থপাক্িও একসমে অত্যন্ত প্রচক্িত ক্ছি। 1955 
সাদি থপাক্িও টিকা আক্বষ্াদরর আদগ প্রক্ত বছর হাজার হাজার 
মানষু এর ফদি পগে ুহত এবং মারা থযত। থপাক্িও সংক্মদণর 
থকাদনা ক্নরামে থনই, তদব টিকাকরদণর মাধ্যদম এটি প্রক্তদরাধ 
করা থযদত পাদর।
মাক্কশে ন যুতিরা্রে থেদক থপাক্িও ক্নমূশেি হদে থগদছ। তদব ক্বদশ্র 
অন্যান্য অংদ্ এটি এখনও হে। অন্য থে্ থেদক থপাক্িওদত 
সংক্াক্মত হওো মাত্র একজন ব্যক্তি থেদ্ আসাই এই থরাগটি 
ক্ফক্রদে আনার জন্য যদেষ্ট হদত পারত যক্ে না আমরা 
টিকাকরদণর মাধ্যদম সুরক্ষিত োকতাম। যক্ে থরাগটি ক্নমূশেি 
করার এই প্রদচষ্টা সফি হে, তাহদি হেদতা থকাদনা একক্েন 
আমাদের আর থপাক্িওর টিকা প্রদোজন হদব না। ততক্েন পযশেন্ত, 
আমাদের ক্্শুদের টিকাকরণ করাদনা প্রদোজন।

2 প�োলিও টিকো
ক্নক্্রিে থপাক্িও টিকা (Inactivated Polio Vaccine, IPV) 
থপাক্িও থরাগটিদক প্রক্তদরাধ করদত পাদর।
লশশু
থবক্্রভাগ মানদুষরই ক্্শু োকাকািীন অবস্াে IPV থনওো 
উক্চত। IPV-র থ�াজগুক্ি সাধারণত 2, 4, 6 থেদক 18 মাদস এবং 
4 থেদক 6 বছর বেদস থেওো হে।
এই সমেসূচীটি ক্কছু ক্্শুর থষিদত্র আিাো হদত পাদর (যার মদধ্য 
রদেদছ থসই ক্্শুরা যারা ক্নক্েশেষ্ট থে্গুক্িদত ভ্রমণ করদছ এবং 
যারা একদযাদগ থেওো টিকার অং্ ক্হসাদব IPV ক্নদছে)। 
আপনার স্বাস্্য থসবা প্রোনকারী আপনাদক আরও তে্য ক্েদত 
পারদবন।

প্োপ্তবয়স্ক
থবক্্রভাগ প্রাপ্তবেদকের IPV-র প্রদোজন হে না কারণ ইক্তমদধ্যই 
ক্্শু ক্হসাদবই থপাক্িওর ক্বরুদধে তাদের টিকাকরণ করাদনা হদে 
থগক্ছি। তদব ক্কছু প্রাপ্তবেকেদের অদনকটা থবক্্ ঝঁুক্ক োদক এবং 
থপাক্িও টিকার কো থভদব থেখা উক্চত, এদের মদধ্য রদেদছন:
• ক্বদশ্র ক্নক্েশেষ্ট ক্কছু অংদ্ ভ্রমণ করা মানষু,
• থপাক্িওর ভাইরাস ক্নদে কাজ করদত পাদর এমন পরীষিাগাদরর
কমমীবনৃ্দ, এবং

• থপাক্িও োকদত পাদর এমন থরাগীদের ক্চক্কৎসাকারী স্বাস্্য থসবা
কমমীবনৃ্দ।

এই উচ্চতর-ঝঁুক্কদত োকা প্রাপ্তবেকেরা অতীদত কতগুক্ি থ�াজ 
ক্নদেদছ তার ওপর ক্নভশে র কদর তাদের 1 থেদক 3 থ�াদজর IPV 
থনওোর প্রদোজন হদত পাদর।
অন্য টিকাগুক্ির মদতা একই সমে IPV থনওোর ফদি থকাদনা 
ঝঁুক্ক হে ক্কনা জানা থনই।

 3  লকছু পিোবকর এই টিকো পনওয়ো 
উলিত নয় 

থয ব্যক্তি টিকা ক্েদছেন তাদক বিনু:
• পয ব্যলতি টিকো লনবছেন তোর পকোবনো গুরুতর, প্োণঘোতী
অ্যোিোলজজি  থোকবি।
IPV থ�াজ/মাত্রা থনওোর ফদি আপনার কখদনা থকাদনা
প্রাণঘাতী অ্যািাক্জশে  জক্নত প্রক্তক্ক্ো থেখা ক্েদে োকদি অেবা
এই টিকার আংক্্ক প্রদোদগর ফদি গুরুতর অ্যািাক্জশে  থেখা
থেে, তাহদি আপনার টিকা থনওো উক্চত নে বদি পরাম শ্ে
থেওো হদত পাদর। টিকার উপকরণগুক্ি সম্বদন্ধ তে্য জানদত
চাইদি আপনার স্বাস্্য থসবা প্রোনকারীদক ক্জজ্াসা করুন।

• পয ব্যলতি টিকো লনবছেন লতলন যলি অসসু্থ পবোধ কবরন।
যক্ে সক্েশেকাক্্র মত আপনার সামান্য অসুস্তা হে, আপক্ন
সম্ভবত আজই এই টিকা ক্নদত পারদবন। যক্ে আপক্ন ক্কছুটা বা
গুরুতরভাদব অসুস্ হন, তাহদি আপক্ন সুস্ হদে ওো পযশেন্ত
আপনার অদপষিা করা উক্চত। আপনার ক্চক্কৎসক আপনাদক
পরাম শ্ে ক্েদত পাদরন।

4 টিকোর প্লতলরিয়োর ঝঁুলক
টিকা সহ থয থকাদনা ওষুদধর থষিদত্র পাশ্শে প্রক্তক্ক্োর সম্ভাবনা 
োদক। সাধারণত এগুক্ি হািকাভাদব থেখা থেে এবং ক্নদজ থেদকই 
কদম যাে, ক্কন্তু মারাত্মক প্রক্তক্ক্ো হওোরও সম্ভাবনা োদক।
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ক্কছু মানদুষর থষিদত্র থযখাদন ্ট IPV থেওো হদেদছ থসখাদন ব্যো 
হে। IPV থকাদনা গুরুতর সমস্যা কারণ বদি পক্রক্চত নে এবং 
এটি থনওোর ফদি থবক্্রভাগ থিাদকদের থকাদনা সমস্যা হেক্ন।
অন্যোন্য সমস্যো যো এই টিকো পনওয়োর �বর হবত �োবর:
• টিকা সহ ক্চক্কৎসা সংক্ান্ত পধেক্তর পর মানষু অদনক সমে
অজ্ান হদে যাে। প্রাে 15 ক্মক্নট ধদর বদস বা শুদে োকদি
অজ্ান হওো এবং পদ়ি যাওোর ফদি হওো আঘাত প্রক্তদরাধ
করা থযদত পাদর। আপনার মাো ঘুরদি অেবা থচাদখ অন্ধকার
থেখদি বা কান বাজদি প্রোনকারীদক বিনু।

• ক্কছু মানদুষর কাঁদধ ব্যো হে, থযটি গুরুতর আকার ধারণ
করদত পাদর এবং ইদজেক্নগুক্ি থেওোর পদর ক্নেক্মত ব্যোর
থেদক আরও থবক্্ েীঘশেস্ােী হদত পাদর। এইরকম খুবই
কম হে।

• থয থকাদনা ওষুধ থেদক তীব্র অ্যািাক্জশে  জক্নত প্রক্তক্ক্ো থেখা
ক্েদত পাদর। টিকা থেদক এই ধরদনর প্রক্তক্ক্ো খুব কম হে,
প্রাে এক ক্মক্িেন থ�াদজর মদধ্য 1 জদনর এবং থসটিও টিকা
থেওোর কদেক ক্মক্নট থেদক কদেক ঘন্ার মদধ্য হদব।

থযদকাদনা ওষুদধর মদতা, টিকা থনওোর ফদি গুরুতর আহত 
হওো বা মতুৃ্য হওোর ক্বরি সম্ভাবনা োদক।
টিকার ক্নরাপত্ার প্রক্ত সবসমে নজর থেওো হদছে। আরও 
তদে্যর জন্য, থেখুন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  গুরুতর সমস্যো পিখো লিবি
কী হবব?

আমোর কী পখয়োি রোখো উলিত?
• আপনার উদবেদগর কারণ হদত পাদর এমন সবক্কছুর ক্েদক
থখোি রাখুন, থযমন তীব্র অ্যািাক্জশে  জক্নত প্রক্তক্ক্োর িষিণ,
খুব থবক্্ জ্বর, বা অস্বাভাক্বক আচরণ।

তীব্র অ্যোিোলজজি  জলনত প্লতলরিয়োর িষিণগুক্ির মদধ্য রদেদছ
আমবাত, মখু এবং গিা ফুদি যাওো, শ্াসকষ্ট, দ্রুত হৃৎস্পন্দন
(হাটশে  ক্বট), মাো থঘারা, এবং েবুশেিতা। টিকাকরদণর পদরর
কদেক ক্মক্নট থেদক কদেক ঘণ্ার মদধ্য এগুক্ি শুরু হদব।

আমোর কী করো উলিত?
• আপনার যক্ে মদন হে থয এটি গুরুতর অ্যোিোলজজি  জলনত
প্লতলরিয়ো বা অন্য থকান আপৎকািীন অবস্া যার জন্য
অদপষিা করা যাদব না, 9-1-1 নম্বদর থফান করুন এবং ক্নকটস্
হাসপাতাদি যান। অন্যো, আপনার ক্লিক্নদক থফান করুন।

এরপর, প্রক্তক্ক্ো সম্পদকশে  Vaccine Adverse Event
Reporting System, (VAERS) (ভ্যাক্সিন এ�ভাসশে ইদভন্
ক্রদপাটিশে ং ক্সদটেম)-এ ক্রদপাটশে  করদত হদব। VAERS ওদেবসাইট
www.vaers.hhs.gov-থত ক্গদে অেবা 1-800-822-7967
নম্বদর থফান কদর আপনার ক্চক্কৎসক এই ক্রদপাটশে টি ফাইি
করদত পাদরন অেবা আপক্ন ক্নদজই তা করদত পাদরন।

VAERS ক্চক্কৎসার পরাম শ্ে প্রোন কদর না।

 6  ন্যোশোনোি ভ্যোকলসন ইনজলুর
কমব�নবসশন পপ্োগ্োম

The National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (ন্যা্নাি ভ্যাক্সিন ইনজকু্র কদম্পনদ্সন থপ্রাগ্াম) হি 
একটি থফ�াদরি কমশেসূক্চ থযটি ক্নক্েশেষ্ট ক্কছু টিকার বোরা আহত 
হওো ব্যক্তিদের ষিক্তপূরণ প্রোদনর জন্য ততরী করা হদেদছ।
থয ব্যক্তিরা মদন কদরন তারা হেদতা টিকার কারদণ আহত 
হদেদছন তারা এই কমশেসূক্চ এবং অক্ভদযাগ োক্খি করার পধেক্ত 
সম্বদন্ধ তে্য 1-800-338-2382 নম্বদর থফান কদর বা VICP 
ওদেবসাইট www.hrsa.gov/vaccinecompensation থেদখ 
জানদত পাদরন। ষিক্তপূরদণর োক্ব োক্খি করার জন্য সমেসীমা 
রদেদছ।

7 আলম লকভোবব আরও পবশী জোনব?
• আপনার স্বাস্্য থসবা প্রোনকারীদক ক্জজ্াসা করুন। ক্তক্ন
আপনাদক টিকার প্যাদকদজর মদধ্য োকা কাগজটি ক্েদত পাদরন
বা তদে্যর অন্য উৎস সম্পদকশে  পরাম শ্ে ক্েদত পাদরন।

• আপনার স্ানীে বা থটেট স্বাস্্য ক্বভাদগ থফান করুন।
• Centers for Disease Control and Prevention (থরাগ
ক্নেন্ত্রণ ও প্রক্তদরাধ থকন্দ্র, CDC) এর
-  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্বদর থফান
করুন অেবা

- CDC-র ওদেবসাইট www.cdc.gov/vaccines থেখুন
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