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MMR (হাম, মাম্পস এবং রুববলা) টিকা 
আপনার যা জানা আবশ্যক

1 ককন টিকা কনববন?

হাম, মাম্পস এবং রুববলা একধরণের ভাইরাল ররাগ যার পররেরি 
গুরুির হণি পাণর। এই টিকাগুরলর আণগ, মারককি ন যুক্তরাণ্রে এই ররাগগুরল
একসময় অি্যন্ত প্রচরলি রিল, রবণেষ কণর রেশুণের মণধ্য। এগুরল রবণবের 
অণনক অংণে এখনও যণেষ্ট প্রচরলি।

হাম
 � হাণমর ভাইরাণসর কারণে রয উপসগকিগুরল হয় িার মণধ্য রণয়ণি জ্বর, 
কারে, নাক রেণয় জল পডা এবং রচাখ লাল ও জলরসক্ত হণয় যাওয়া, 
রযগুরল সাধারেি সারা েরীর জণুড একধরণের ব়্যাে বা ফুসকুরড 
হওয়ার পণর হয়।

 � হাণমর ফণল কাণনর সংক্রমে, ডায়ররয়া এবং ফুসফুণস সংক্রমে 
(রনউণমারনয়া) হণি পাণর। কোরচৎ, হাণমর রেণক মরতিণকের ক্ষরি বা 
মিুৃ্য হণি পাণর।

মাম্পস
 � মাম্পস ভাইরাণসর কারণে জ্বর, মাো ব্যো, মাংেণপেীর ব্যো, 
ক্ারন্তভাব, কু্ষধামান্্য হয় এবং কাণনর রনণচ একপাণে বা ে'ুপাণে লালা 
গ্ররথি ফুণল যায় ও েবুকিল হণয় পণর।

 � মাম্পণসর কারণে বরধরিা হণি পাণর, মরতিণকে এবং/অেবা রমরুেণডের 
আতিরে (এনণসফারলটিস বা রমরনঞ্াইটিস) ফুণল রযণি পাণর, অডেণকাষ বা 
রডম্ােয় যন্ত্রোোয়ক ফুণল রযণি পাণর এবং রবরলণক্ষণরে মিুৃ্যও হণি পাণর।

রুববলা (এিাডাও রযটি জাম্ান হাম নাবম পরররচি)
 � রুণবলা ভাইরাণসর কারণে জ্বর, গলা ব্যো, ফুসকুরড, মাো ব্যো এবং 
রচাণখ অস্বরতি হয়।

 � রুণবলার কারণে অণধকিক িরুে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মরহলাণের আেকিারাইটিজ 
হণি পাণর। 

 � গভকি বিী োকা অবস্ায় রকাণনা মরহলার রুণবলা হণল, িার গভকি পাি হণি
পাণর অেবা িার সন্তান গুরুির জন্মকালীন ত্রুটি রনণয় জন্মাণি পাণর।

এই ররাগগুরল সহণজই একজন ব্যরক্তর রেণক অন্য ব্যরক্তর কাণি িরডণয় 
পণর। হাণমর রক্ষণরে ব্যরক্তণক স্পেকি করারও প্রণয়াজন হয় না। হাম হওয়া 
রকাণনা ব্যরক্ত রকাণনা ঘর রেণক 2 ঘন্া আণগ রবরডণয় যাওয়ার পণর 
রসখাণন প্রণবে করণলও আপনার হাম হণয় রযণি পাণর।

টিকা এবং টিকাকরে করাণনার উচ্চ হার এই ররাগগুরলণক মারককি ন যুক্তরা্রে 
িুলনামলূক কম প্রচরলি কণর িুণলণি।

2 MMR টিকা
শশশুবের MMR টিকার 2 রডাজ রনওয়া উরচি, সাধারেি:
 � প্রেম রডাজ/মারো: 12 রেণক 15 মাস বয়ণস
 � রবিিীয় রডাজ/মারো: 4 রেণক 6 বির বয়ণস 

6 কেবক 11 মাবসর ক�াট শশশু যারা মাশক্ন যকু্তরাব্রের বাইবর ভ্রমণ 
করবব িাণের ভ্রমণের আণগ MMR টিকার একটি রডাজ/মারো রনওয়া 
উরচি। এটি অস্ায়ীভাণব হাণমর সংক্রমেণক প্ররিণরাধ করণি পাণর, িণব 
স্ায়ীভাণব ররাগ প্ররিণরাধ ক্ষমিা রেয় না। িবওু েীঘকিস্ায়ী সুরক্ষার জন্য 
সুপাররেকৃি বয়সগুরলণি রেশুণের 2টি রডাজ রনওয়া উরচি। 

প্াপ্তবয়স্কবেরও MMR টিকার প্রণয়াজন হণি পাণর। 18 বির বা িার 
রবরে বয়সী অণনক প্রাপ্তবয়স্ক না রজণন হাম, মাম্পস এবং রুণবলার প্ররি 
সংণবেনেীল হণি পাণর। 
মাম্পণসর রকিু রনরেকিষ্ট প্রণকাণপর পরররস্রিণি MMR-এর একটি িৃিীয় 
রডাজ রনওয়ার জন্য পরামেকি রেওয়া হণি পাণর। 
অন্য টিকাগুরলর মণিা একই সময় MMR টিকা রনওয়ার ফণল রকাণনা 
ঝঁুরক হয় রকনা জানা রনই।

MMRV নাবম একটি একবযাবে কেওয়ার টিকা 
(combination vaccine) আব� যাবে শিবকনপক্স এবং 
MMR টিকা েটুিই োবক। 12 মাস কেবক 12 ব�র পয্ন্ত 
বয়বসর শশশুবের জন্য MMRV একটি শবকল্প। MMRV শনবয় 
একটি আলাো টিকার েবে্যর শববৃশে রবয়ব�। আপনার স্াস্্য 
কসবা প্োনকারী আপনাবক আরও েে্য শেবে পারববন।

 3  শক�ু কলাবকর এই টিকা কনওয়া 
উশিে নয়

রয ব্যরক্ত টিকা রনণছেন রিরন যরে অসুস্ রবাধ করণল আপনার টিকা 
প্রোনকারীণক বলনু:

 � ককাবনা গুরুের, প্াণঘােী অ্যালাশজ্ আব�। MMR টিকার 
পূবকিবিতী রডাণজর পণর রকাণনা ব্যরক্তর প্রােঘািী অ্যালারজকি  জরনি 
প্ররিরক্রয়া রেখা রেণয় োকণল বা এই টিকার আংরেক প্রণয়াণগর ফণল
গুরুির অ্যালারজকি  রেখা রেণল, টিকা রনওয়া উরচি নয়। টিকার 
উপকরেগুরল সম্ণধে িে্য জানণি চাইণল আপনার স্বাস্্য রসবা 
প্রোনকারীণক রজজ্াসা করুন।

 � ের্বেী অেবা ের্বেী হবে পাবরন ববল রাবব�ন। গভকি বিী 
মরহলাণের গভকি াবস্া কাটিণয় না ওঠা পযকিন্ত MMR টিকা রনওয়ার রবষণয়
অণপক্ষা করা উরচি। MMR টিকা রনওয়ার পণর অন্তি 1 মাস 
মরহলাণের গভকি বিী হওয়ার জন্য অণপক্ষা করা উরচি।

 � করােপ্শেকার ব্যবস্া েব্ুল ররাগ (রযমন ক্যান্ার বা HIV/AIDS) 
বা রচরকৎসার কারণে (রযমন রররডণয়েন, ইরমউণনাণখরারপ, রটেরণয়ড 
বা রকণমাণেরারপ)। 

 � বাবা-মা, রাই বা কবাবনর করােপ্শেকার ব্যবস্া শবষয়ক 
সমস্যার ইশেহাস আব�।

 � এমন ককাবনা পশরশস্শে কখনও শ�ল যার কারবণ সহবজ
কালশশবট বা রক্ত পড়ে। 

 � সম্প্রশে রবক্তর ট্ান্সশিউশন (পশরবে্ন) হবয়ব� অেবা রবক্ত োকা 
অন্য বস্তু গ্রহণ করা হবয়ব�। আপনাণক 3 মাস বা িার রবরে সমণয়র 
জন্য MMR টিকাকরে স্রগি করার পরামেকি রেওয়া হণি পাণর।

 � যক্া আব�।
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 � েে 4 সপ্তাবহ অন্য ককাবনা টিকা শনবয়ব�ন। লাইভ টিকা 
ব্যবধাণনর মণধ্য না রেণল ভাণলা কণর কাজ নাও করণি পাণর।

 � সসু্ কবাধ করব�ন না। সরেকিকারের মি সামান্য অসুস্িার জন্য 
সাধারেি টিকাকরে রপরিণয় রেওয়া হয় না। মাঝারর বা গুরুির অসুস্ 
হওয়া রকাণনা ব্যরক্তর সুস্ হওয়া পযকিন্ত অণপক্ষা করা উরচি। আপনার 
রচরকৎসক আপনাণক পরামেকি রেণি পাণরন।

4 টিকার প্শেশরিয়ার ঝঁুশক
টিকা সহ রয রকাণনা ওষুণধর রক্ষণরে পাবেকি প্ররিরক্রয়ার সম্াবনা োণক। 
সাধারেি এগুরল হালকাভাণব রেখা রেয় এবং রনণজ রেণকই কণম যায়, 
রকন্তু মারাত্মক প্ররিরক্রয়া হওয়ারও সম্াবনা োণক। 

হাম, মাম্পস বা রুণবলা ররাগটি হওয়ার রেণক MMR টিকা রনওয়া অণনক 
রনরাপে। MMR টিকা রনওয়া রবরেরভাগ রলাণকণের রকাণনা সমস্যা 
হয়রন। 

MMR টিকাকরণের পর, রকাণনা ব্যরক্তর রনম্নরলরখি অরভজ্িাগুরল হণি
পাণর:

সামান্য ঘটনা:
 � ইণঞ্কেন রেণক হাণি ব্যো
 � জ্বর 
 � ইণঞ্কেণনর জায়গায় লালণচ ভাব বা ফুসকুরড
 � গাল বা ঘাণডর গ্্যান্ড ফুণল যাওয়া

এই ঘটনাগুরল ঘটণল, রসগুরল সাধারেি েট রনওয়ার 2 সপ্তাণহর মণধ্য শুরু 
হয়। রবিিীয় রডাজ/মারো রনওয়ার পণর এগুরল ঘটার প্রবেিা কণম যায়।

মাঝাশর ঘটনা:
 � রখচুঁরন (ঝাঁকারন অেবা একেণৃষ্ট িারকণয় োকা) প্রায়ই জ্বণরর সণগে হয়। 
 � অস্ায়ী ব্যো এবং জণয়ণন্ কাঠিন্য, রবরেরভাগ রক্ষণরে িরুে বা 
প্রাপ্তবয়স্ক মরহলাণের রক্ষণরে রেখা যায়।

 � অস্ায়ী কম রলেটণলট কাউন্, যার কারণে অস্বাভারবক রক্তক্ষরে বা 
কালরেণট োগ হণি পাণর

 � সারা েরীণর ফুসকুরড

খুব কোশিৎ গুরুের ঘটনাগুশল ঘবট:
 � বরধরিা 
 � েীঘকিণময়ােী রখচুঁরন, রকামা বা রচিনার অবনরি
 � মরতিণকের ক্ষরি

অন্যান্য সমস্যা যা এই টিকা কনওয়ার পবর হবে পাবর:
 � টিকা সহ রচরকৎসা সংক্রান্ত পদ্ধরির পর মানষু অণনক সময় অজ্ান হণয়
যায়। প্রায় 15 রমরনট ধণর বণস বা শুণয় োকণল অজ্ান হওয়া এবং পণড 
যাওয়ার ফণল হওয়া আঘাি প্ররিণরাধ করা রযণি পাণর। আপনার মাো 
ঘুরণল অেবা রচাণখ অধেকার রেখণল বা কান বাজণল প্রোনকারীণক বলনু।

 � রকিু মানণুষর কাঁণধ ব্যো হয়, রযটি গুরুির আকার ধারে করণি পাণর
এবং ইণঞ্কেনগুরল রেওয়ার পণর রনয়রমি ব্যোর রেণক আরও রবরে 
েীঘকিস্ায়ী হণি পাণর। এইরকম খুবই কম হয়। 

 � রয রকাণনা ওষুধ রেণক িীব্র অ্যালারজকি  জরনি প্ররিরক্রয়া রেখা রেণি
পাণর। টিকা রেণক এই ধরণনর প্ররিরক্রয়া খুব কম হয়, প্রায় এক 
রমরলয়ন রডাণজর মণধ্য 1 জণনর এবং রসটিও টিকা রেওয়ার কণয়ক 
রমরনট রেণক কণয়ক ঘন্ার মণধ্য হণব। 

রযণকাণনা ওষুণধর মণিা, টিকা রনওয়ার ফণল গুরুির আহি হওয়া বা 
মিুৃ্য হওয়ার রবরল সম্াবনা োণক।

টিকার রনরাপত্ার প্ররি সবসময় নজর রেওয়া হণছে। আরও িণে্যর জন্য, 
রেখুন: www.cdc.gov/vaccinesafety/

5  গুরুের সমস্যা কেখা শেবল কী হবব?
আমার কী কখয়াল রাখা উশিে?
 � আপনার উণবিণগর কারে হণি পাণর এমন সবরকিুর রেণক রখয়াল রাখুন, 
রযমন িীব্র অ্যালারজকি  জরনি প্ররিরক্রয়ার লক্ষে, খুব রবরে জ্বর, বা 
অস্বাভারবক আচরে।

েীব্র অ্যালাশজ্ জশনে প্শেশরিয়ার লক্ষেগুরলর মণধ্য রণয়ণি 
আমবাি, মখু এবং গলা ফুণল যাওয়া, বোসকষ্ট, সঙ্কটজনক হৃৎস্পন্ন 
(হাটকি  রবট), মাো রঘারা, এবং েবুকিলিা। সাধারেি টিকাকরণের পণরর 
কণয়ক রমরনট রেণক কণয়ক ঘণ্ার মণধ্য এগুরল শুরু হণব।

আমার কী করা উশিে?
 � আপনার যরে মণন হয় এটি গুরুের অ্যালাশজ্ জশনে প্শেশরিয়া বা 
অন্য রকান আপৎকালীন অবস্া যার জন্য অণপক্ষা করা যাণব না, িাহণল
9-1-1 নম্ণর রফান করুন এবং রনকটস্ হাসপািাণল যান। অন্যো,
আপনার স্বাস্্য রসবা প্রোনকারীণক রফান করুন।

এরপর, প্ররিরক্রয়া সম্পণককি  Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) (ভ্যারসিন এডভাসকি ইণভন্ ররণপাটিকি ং রসণটেম)-এ 
ররণপাটকি  করণি হণব। VAERS ওণয়বসাইট www.vaers.hhs.gov-রি 
রগণয় অেবা 1-800-822-7967 নম্ণর রফান কণর আপনার রচরকৎসক 
এই ররণপাটকি টি ফাইল করণি পাণরন অেবা আপরন রনণজই িা করণি 
পাণরন।

VAERS রচরকৎসার পরামেকি প্রোন কণর না।

 6  ন্যাশানাল র্যাকশসন ইনজশুর
কমবপনবসশন কপ্াগ্রাম

The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(ন্যােনাল ভ্যারসিন ইনজরুর কণম্পনণেসন রপ্রাগ্রাম) হল একটি রফডাণরল 
কমকিসূরচ রযটি রনরেকিষ্ট রকিু টিকার বিারা আহি হওয়া ব্যরক্তণের ক্ষরিপূরে 
প্রোণনর জন্য তিরী করা হণয়ণি।

রয ব্যরক্তরা মণন কণরন িারা হয়ণিা টিকার কারণে আহি হণয়ণিন িারা 
এই কমকিসূরচ এবং অরভণযাগ োরখল করার পদ্ধরি সম্ণধে িে্য  
1-800-338-2382 নম্ণর রফান কণর বা VICP ওণয়বসাইট
www.hrsa.gov/vaccinecompensation রেণখ জানণি পাণরন।
ক্ষরিপূরণের োরব োরখল করার জন্য সময়সীমা রণয়ণি।

7 আশম শকরাবব আরও কবশী জানব?

 � আপনার স্বাস্্য রসবা প্রোনকারীণক রজজ্াসা করুন। রিরন আপনাণক
টিকার প্যাণকণজর মণধ্য োকা কাগজটি রেণি পাণরন বা িণে্যর অন্য 
উৎস সম্পণককি  পরামেকি রেণি পাণরন।

 � আপনার স্ানীয় বা রটেট স্বাস্্য রবভাণগ রফান করুন।
 � Centers for Disease Control and Prevention (ররাগ রনয়ন্ত্রে ও 
প্ররিণরাধ রকন্দ্র, CDC) এর
-  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) নম্ণর রফান করুন অেবা
- CDC-র ওণয়বসাইট www.cdc.gov/vaccines রেখুন
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