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সের�োগ্রুপ বি সেবির্োকক্োল টিকো (MenB):
আপিো� যো জোিো আিশ্যক

1 সকি টিকো সিরিি?
সেবির্োকক্োল স�োগ হল একটি গুরুতর ব্যাধি যযা নেইসসসধরয়যা 
নেধেঞ্যাইটিধিস েযােক একিরসের ব্যাসটেধরয়যা কযারসে হয়। এর ফসল 
নেধেেজযাইটিস (েধতিস্ক এবং নেরুদসডের আবরসে সংক্রেে) হসত পযাসর 
এবং রসতে সংক্রেে সৃধটি হসত পযাসর| নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাগটি প্যায়ই নকযাে 
সতক্ক বযাত্ক যা েযা ধদসয় উপধথিত হয়-এেেধক এেধেসত সুথি থযাকযা নলযাকসদর 
েসি্ও হয়।

নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাগটি ধেকট স্পর্ক (কযাধর বযা চুম্বে) বযা একই পধরবযাসর
অসেকধদে বসবযাসসর কযারসে দীর্ককযালীে সংস্পসর্ক থযাকযার ফসল এক 
ব্ধতের নথসক অে্ ব্ধতের েসি্ ছধ়িসয় নযসত পযাসর।

অন্তত 12 িরসের এে. নেধেঞ্যাইটিস, আসছ নযগুধল "নসসরযাগ্রুপ" েযাসে 
পধরধচত। নসসরযাগ্রুপ A, B, C, W এবং Y সবসথসক নবধর নেধেসঞ্যাকক্যাল 
নরযাসগর কযারে।

নযসকযাে েযােসুের নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাগ হসত পযাসর ধকন্তু ধকছু েযােেু আসছ
যযাসদর ঝঁুধক নবধর, এর েসি্ পসর:
• এক বছসরর কে বয়সী নছযাট ধরশু
• 16 নথসক 23 বছসরর ধকসরযার এবং তরুে প্যাপ্তবয়স্ক
• এেে ব্ধতে যযাসদর ধবসরে ধচধকৎসযা সংক্রযান্ত পধরধথিধতর কযারসে
নরযাগপ্ধতকযার ব্বথিযা প্ভযাধবত হসয়সছ

• ধেয়ধেতভযাসব এে. নেধেঞ্যাইটিস-এর পৃথকীকরেগুধল ধেসয় কযাজ করযা
েযাইসক্রযাবযাসয়যালধজস্টরযা

• কেু্ ধেটিসত ছধ়িসয় যযাওয়যার ফসল ঝঁুধকপূে্ক অবথিযায় থযাকযা েযােেু

এেেধক এটির ধচধকৎসযা করযার সেয়ও, নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাগটি 
100 জসের েসি্ 10 নথসক 15 জে সংক্রযাধেত েযােেুসক নেসর নফসল। 
যযারযা নবসঁচ থযাসক, প্ধত 100 জসের েসি্ 10 নথসক 20 জে েযােযাভযাসব 
অক্ষে হসয় পসর নযেে কযাসে শুেসত পযায়েযা, েধতিসকে ক্ষধত, ধকিধের 
ক্ষধত, অঙ্গসছেদ, স্যায়ুতস্রে সেস্যা অথবযা চযাে়িযার সংথিযাপসের ফসল 
একযাধিক ক্ষতধচহ্ন হয়।

সের�োগ্রুপ B-এ� কো�রে (Serogroup B meningococcal, 
MenB) হওয়যা নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাগটি প্ধতসরযাি করসত সযাহযায্ করসত
পযাসর। অে্যাে্ টিকযাগুধল নসসরযাগ্রুপ A, C, W, এবং Y-এর ধবরুসধে 
প্ধতসরযাি করযার নক্ষসরে সযাহযায্ করযার জে্ সুপযাধরর করযা হয়।

2  সের�োগ্রুপ বি সেবির্োকক্োল টিকো
দুটি নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল টিকযা – Bexsero® এবং 
Trumenba® – ফুি ও ড্যাগ অ্যািধেধেস্রেরে (Food and Drug 
Administration, FDA)-এর নথসক লযাইসসন্স লযাভ কসরসছ।

এই টিকযাগুধল ধেয়ধেতভযাসব নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল সংক্রেসের 
ঝঁুধক নবস়ি থযাকযা 10 বছর বযা তযার নবধর বয়সী নলযাকসদর নদওয়যার জে্ 
সুপযাধরর করযা হয়, এসদর েসি্ রসয়সছ:
• নসই ব্ধতেরযা যযারযা নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাসগর প্সকযাসপর
ঝঁুধকর েসি্ রসয়সছ

• এেে নকযাসেযা ব্ধতে যযার প্ীহযা ক্ষধতগ্রতি বযা অপসযারে করযা হসয়সছ 
• এেে নকযাসেযা ব্ধতে যযার "ধথির সমূ্রে গঠেকযারী অংসরর অভযাব"

(persistent complement component deficiency) নরযাগপ্ধতকযার
ব্বথিযার একটি ধবরল পধরধথিধত আসছ

• এেে নকযাসেযা ব্ধতে নয একুধলজেু্যাব (Soliris® েযাসেও পধরধচত) েযাসে
নকযাসেযা ওেুি নসবে কসর

• ধেয়ধেতভযাসব এে. নেধেঞ্যাইটিস-এর পৃথকীকরেগুধল ধেসয় কযাজ করযা
েযাইসক্রযাবযাসয়যালধজস্টরযা

নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল নরযাসগর অত্যাধিক প্সকযাসপর ধবরুসধে 
স্বল্পসেয়যাদী সুরক্ষযা নদওয়যার জে্ এই টিকযাগুধল 16 নথসক 23 বছর বয়সী 
নযসকযাসেযা নলযাকসক নদওয়যা হসত পযাসর; 16 নথসক 18 বছব বয়স টিকযাকরে 
করযাসেযার উপযুতে বয়স।

সবসথসক ভযাসলযা সুরক্ষযার জে্, নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল টিকযার 1টির 
নবধর নিযাজ/েযারেযা নেওয়যা প্সয়যাজে। সবকটি নিযাসজর জে্ অবর্ই একই 
টিকযা ব্বহযার করসত হসব। আপেযার স্বযাথি্ নসবযা প্দযােকযারীসক 
নিযাজগুধলর সংখ্যা এবং সেয় সম্সক্ক  ধজজ্যাসযা করুে।

 3  বকছু সলোরক� এই টিকো সিওয়ো 
উবিত িয়

আপেযাসক নয ব্ধতে টিকযা ধদসছেে তযাসক বলেু:

• যবি আপিো� সকোরিো গুরুত�, প্োেঘোতী অ্যোলোবজজি  থোরক।
নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল টিকযার নিযাজ/েযারেযা নেওয়যার ফসল
আপেযার কখসেযা নকযাসেযা প্যােরযাতী অ্যালযাধজ্ক  জধেত প্ধতধক্রয়যা নদখযা
ধদসয় থযাকসল অথবযা এই টিকযার আংধরক প্সয়যাসগর ফসল গুরুতর
অ্যালযাধজ্ক  নদখযা নদয়, তযাহসল আপেযার টিকযা নেওয়যা উধচত েয় বসল
পরযাের্ক নদওয়যা হসত পযাসর। ল্যাসটক্স নথসক হওয়যা গুরুতর অ্যালযাধজ্ক  সহ 
আপেযার আসছ এেে নকযাসেযা অ্যালযাধজ্ক  সম্সক্ক  আপেযার জযােযা থযাকসল 
তযা আপেযার স্বযাথি্ নসবযা প্দযােকযারীসক জযােযাে। ধতধে আপেযাসক
টিকযার উপকরেগুধল সম্বসধে বলসত পযারসবে।

• যবি আপবি গরজি িতী হি িো স্তি্যপোি ক�োি।
গভ্ক বতী েধহলযা বযা তিে্পযাে করযাসেযা েযাসয়সদর জে্ এই টিকযার সম্যাব্
ঝঁুধকগুধলর সম্বসধে খুব নবধর তথ্ জযােযা নেই। স্পটিভযাসব প্সয়যাজসে এটি
গভ্ক যাবথিযা চলযাকযালীে অবথিযায় ব্বহযার করযা উধচত।

যধদ সধদ্ককযাধরর েত আপেযার সযােযাে্ অসুথিতযা হয়, আপধে সম্বত 
আজই এই টিকযা ধেসত পযারসবে। যধদ আপধে ধকছুটযা বযা গুরুতরভযাসব
অসুথি হে, তযাহসল আপধে সুথি হসয় ওঠযা পয্কন্ত আপেযার অসপক্ষযা করযা 
উধচত। আপেযার ধচধকৎসক আপেযাসক পরযাের্ক ধদসত পযাসরে।
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4 টিকো� প্বতবরিয়ো� ঝঁুবক
টিকযা সহ নয নকযাসেযা ওেুসির নক্ষসরে পযার্্ক প্ধতধক্রয়যার সম্যাবেযা থযাসক। 
এগুধল সযািযারেত খুব হযালকযা হয় এবং ধেসজ নথসকই ঠিক হসয় যযায়, ধকন্তু 
েযারযাত্মক প্ধতধক্রয়যার সম্যাবেযা থযাসক। 

নসসরযাগ্রুপ ধব নেধেসঞ্যাকক্যাল টিকযা নেওয়যা নলযাসকসদর েসি্ অসি্কসকর 
নবধর েযােসুের টিকযাকরে করযাসেযার পসর হোলকো েেে্যো হয়। এই 
প্ধতধক্রয়যাগুধল 3 নথসক 7 ধদে পয্কন্ত থযাকসত পযাসর, এবং এর েসি্ রসয়সছ:
• নয জযায়গযাসত রটটি নদওয়যা হসয়সছ নসখযাসে ব্থযা, লযালসচ হওয়যা, বযা
ফুসল যযাওয়যা

• ক্যাধন্তভযাব বযা দবু্কলতযা
• েযাথযা ব্থযা
• নপরী বযা জসয়সটের ব্থযা
• জ্বর বযা ঠযাডেযা লযাগযা
• বধে ভযাব বযা িযায়ধরয়যা

অি্যোি্য েেে্যো যো এই টিকো সিওয়ো� পর� হরত পোর�:
• টিকযা সহ ধচধকৎসযা সংক্রযান্ত পধেধতর পর েযােেু অসেক সেয় অজ্যাে
হসয় যযায়। প্যায় 15 ধেধেট িসর বসস বযা শুসয় থযাকসল অজ্যাে হওয়যা
এবং পস়ি যযাওয়যার ফসল হওয়যা আরযাত প্ধতসরযাি করযা নযসত পযাসর।
আপেযার েযাথযা রুরসল অথবযা নচযাসখ অধেকযার নদখসল বযা কযাে বযাজসল
প্দযােকযারীসক বলেু।

• ধকছু েযােসুের কযাঁসি ব্থযা হয়, নযটি গুরুতর আকযার িযারে করসত
পযাসর এবং ইসঞ্করেগুধল নদওয়যার পসর ধেয়ধেত ব্থযার নথসক আরও
নবধর দীর্কথিযায়ী হসত পযাসর। এইরকে খুবই কে হয়।

• নয নকযাসেযা ওেুি নথসক তীব্র অ্যালযাধজ্ক  জধেত প্ধতধক্রয়যা নদখযা ধদসত
পযাসর। টিকযা নথসক এই িরসের প্ধতধক্রয়যা খুব কে হয়, প্যায় এক
ধেধলয়ে নিযাসজর েসি্ 1 জসের এবং নসটিও টিকযা নদওয়যার কসয়ক
ধেধেট নথসক কসয়ক রটেযার েসি্ হসব।

নযসকযাসেযা ওেুসির েসতযা, টিকযা নেওয়যার ফসল গুরুতর আহত হওয়যা বযা 
েতুৃ্ হওয়যার সম্যাবেযা দরূথি।

টিকযার ধেরযাপত্যার প্ধত সবসেয় েজর নদওয়যা হসছে। আরও তসথ্র 
জে্, নদখুে: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  েো�োত্মক প্বতবরিয়ো সিখো বিরল কী 
হরি?

আেো� কী সখয়োল �োখো উবিত?
• আপেযার উসবেসগর কযারে হসত পযাসর এেে সবধকছুর ধদসক নখয়যাল
রযাখুে, নযেে তীব্র অ্যালযাধজ্ক  জধেত প্ধতধক্রয়যার লক্ষে, খুব নবধর জ্বর,
বযা অস্বযাভযাধবক আচরে।

তীব্র অ্যোলোবজজি  জবিত প্বতবরিয়ো� লক্ষেগুধলর েসি্ রসয়সছ
আেবযাত, েখু এবং গলযা ফুসল যযাওয়যা, র্যাসকটি, সঙ্কটজেক হৃৎস্পন্দে
(হযাট্ক  ধবট), েযাথযা নরযারযা, এবং দবু্কলতযা। সযািযারেত টিকযাকরসের পসরর
কসয়ক ধেধেট নথসক কসয়ক রণ্যার েসি্ এগুধল শুরু হসব।

আেো� কী ক�ো উবিত?
• আপেযার যধদ েসে হয় এটি গুরুত� অ্যোলোবজজি  জবিত প্বতবরিয়ো
বযা অে্ নকযাে আপৎকযালীে অবথিযা যযার জে্ অসপক্ষযা করযা যযাসব েযা,
তযাহসল 9-1-1 েম্বসর নফযাে করুে এবং ধেকটথি হযাসপযাতযাসল যযাে।
অে্থযা, আপেযার ধক্ধেসক নফযাে করুে।

এরপর, প্ধতধক্রয়যা সম্সক্ক  Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS) (ভ্যাধক্সে এিভযাস্ক ইসভটে ধরসপযাটি্ক ং ধসসস্টে)-এ
ধরসপযাট্ক  করসত হসব। VAERS ওসয়বসযাইট www.vaers.hhs.gov-নত
ধগসয় অথবযা 1-800-822-7967 েম্বসর নফযাে কসর আপেযার ধচধকৎসক
এই ধরসপযাট্ক টি ফযাইল করসত পযাসরে অথবযা আপধে ধেসজই তযা করসত
পযাসরে।

VAERS ধচধকৎসযার পরযাের্ক প্দযাে কসর েযা।

 6  ি্যোশোিোল র্যোকবেি ইিজবু�
কেরপিরেশি সপ্োগ্োে

The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(ে্যারেযাল ভ্যাধক্সে ইেজধুর কসম্েসরসে নপ্যাগ্রযাে) হল একটি নফিযাসরল 
কে্কসূধচ নযটি ধেধদ্কটি ধকছু টিকযার বেযারযা আহত হওয়যা ব্ধতেসদর ক্ষধতপূরে 
প্দযাসের জে্ ততরী করযা হসয়সছ।

নয ব্ধতেরযা েসে কসরে তযারযা হয়সতযা টিকযার কযারসে আহত হসয়সছে 
তযারযা এই কে্কসূধচ এবং অধভসযযাগ দযাধখল করযার পধেধত সম্বসধে তথ্ 
1-800-338-2382 েম্বসর নফযাে কসর বযা VICP ওসয়বসযাইট
www.hrsa.gov/vaccinecompensation নদসখ জযােসত পযাসরে।
ক্ষধতপূরসের দযাধব দযাধখল করযার জে্ সেয়সীেযা রসয়সছ।

7 আবে বকরোরি আ�ও সিশী জোিি?
• আপেযার স্বযাথি্ নসবযা প্দযােকযারীসক ধজজ্যাসযা করুে। ধতধে আপেযাসক
টিকযার প্যাসকসজর েসি্ থযাকযা কযাগজটি ধদসত পযাসরে বযা তসথ্র অে্ 
উৎস সম্সক্ক  পরযাের্ক ধদসত পযাসরে।

• আপেযার থিযােীয় বযা নস্টট স্বযাথি্ ধবভযাসগ নফযাে করুে।
• Centers for Disease Control and Prevention (নরযাগ ধেয়্রেে ও
প্ধতসরযাি নকন্দ্র, CDC) এর
-  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) েম্বসর নফযাে করুে
অথবযা

- CDC-র ওসয়বসযাইট www.cdc.gov/vaccines নদখুে
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