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এই পটুতিকাে কী তথ্য রয়েয়ে?
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সম্প্রশত আপনার কয়েকটি রক্ত পরীক্া করা 
েয়েশেল। একটি ফলাফয়ল হ্খা হগয়ে হর আপশন 
হেপাটাইটিস শব নামক একটি সংক্ময়ে আক্ান্ত 
রয়েয়েন।

এই পটুতিকাটট ি্যাখ্যা কয়র হর হেপাটাইটটস টি 
কী এিং আপনার, আপনার টিশু এিং আপনার 
পটরিায়রর জন্য এর অথ্ভ কী।

এই পশুতিকাে আপনায়ক সসু্থ রাখার জন্য গর্ভ কালীন 
সময়ে আপনার হকান পশরচর্ভার ্রকার েয়ব এবং 
আপনার শিশুর এবং পশরবায়রর অন্যান্য স্স্যয়্র 
জন্য প্রয়োজনীে পশরচর্ভা সম্পশক্ভ ত তর্য রয়েয়ে।

গর্ভ কালীন সময়ে একটি শবয়িষজ্ঞ টিম আপনায়ক 
পশরচর্ভা প্র্ান করয়বন রারা এই পশুতিকাে উশলিশখত 
তর্য ব্যাখ্যা করয়বন, হসই সয়গে তারা আপনায়ক 
আপনার এলাকাে লর্য পশরচর্ভার শবতিাশরত শববরে 
হ্য়বন এবং আপনার ও আপনার সগেীর রশ্ হকায়না 
প্রশ্ন হরয়ক রায়ক তােয়ল তার জবাব হ্য়বন।

এই টিয়ম একজন শ্রিশনং শমডওোইফ, শবয়িষজ্ঞ 
নাস্ভ, শলরায়রর পশরচর্ভার শবয়িষজ্ঞ ডাক্তার, 
অবয়টেট্রিশিোন, ফাম্ভাশসটে এবং আপনার শজশপ, 
প্র্যাশটিস নাস্ভ এবং হেলর শরশজটার জশিত রাকয়ত 
পায়রন।

আপনার শ্রিশনং পরীক্ার 
ফলাফল এবং তার অর্ভ
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হেপাটাইটটস টি কী?
হেপাটাইটটস টি একটট রাইরাস জটনত সংক্রমণ। রাইরাস েল এক ধরয়নর জীিাণু রার 
কারয়ণ সংক্রমণ ও হরাগ েয়ত পায়র।

রাইরায়সর কারয়ে আপনার স্াস্থ্য সংক্ান্ত নানান সমস্যা হ্খা শ্য়ত পায়র রার ময়্্য শলরায়রর 
(রকৃয়তর) প্র্াে (ফুয়ল রাওো) অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে এবং এর ফয়ল মারাত্মক শলরায়রর সমস্যা হ্খা 
শ্য়ত পায়র, রার ময়্্য স্্যাশরং (শসয়রাশসস) এবং ক্যান্ার অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে। শলরার েল িরীয়রর 
সবয়চয়ে বি অগে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপেূ্ভ। শলরার অয়নক কাজ কয়র, রার ময়্্য অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে:

 ■ আপনার রক্ত পশরষ্ার করা

 ■ আপনার দ্ারা খাওো খাবার েজম করার জন্য শপত্ত (বাইল) ততশর করা

 ■ আপনায়ক িশক্ত প্র্ান করার জন্য আপনার খাবার হরয়ক শচশন সশচিত করা

আটম হেপাটাইটটস টি দ্ারা টকরায়ি 
আক্রান্ত েলাম?
টিয়বের টকেু টকেু জােগাে হেপাটাইটটস টি এর সংক্রমণ সাধারণত হিটি হ্খা রাে। 
সংক্রমণ েল এমন একটট অসুস্থতা রা আপটন অন্য কারও কাে হথয়ক গ্রেণ কয়রন। এটা 
অন্যান্য হলাকয়্র মায়েও েটিয়ে পিয়ত পায়র।

হেপাটাইটিস শব রাইরাসটি সংক্শমত ব্যশক্তর রয়ক্ত বা িরীরস্থ তরয়ল পাওো রাে। িরীরস্থ তরয়লর 
মায়ন েল রক্ত, বীর্ভ, ময়ুখর লালা এবং স্তীয়রাশনক তরয়লর মতন শজশনস। এটা চ্ম্বন হ্ওো, োত ্রা, 
আশলগেন করা, কাশি হ্ওো, ো াশচ হ্ওো বা েুশর, কা াটা-চামচ এবং রালা বাসন হিোর করার মা্্যয়ম 
েিাে না।

এটট এই উপােগুয়লার মাধ্যয়ম েিায়ত পায়র:
 ■ গর্ভ কালীন সময়ে বা জয়মের সমে এটা মায়ের কাে হরয়ক শিশুর ময়্্য েিায়ত পায়র

 ■ কনডম োিা হরৌনসেবায়সর সমে

 ■ সংক্শমত সচু বা ড্াগ উপকরে হিোর কয়র

 ■ অশনববীশজত উপকরে ব্যবোর কয়র ট্যাট্, িরীয়র শেদ্র করা বা হমশডয়কল এবং ্ন্ত শচশকৎসা 
করা

 ■ ট্রব্াি বা হরজায়র পাওো অল্প পশরমাে রয়ক্তর মা্্যয়ম

 ■ এমন সকল হ্য়ি হরখায়ন এই সংক্মেটি সা্ারে হসখায়ন পশরবারয়্র মায়ে (এক শিশু হরয়ক 
আয়রক শিশুয়ত)
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আপনার পটরচর্ভার পটরকল্পনা করা 
আপনার টনয়জর রত্ন হনওো এিং সকল অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্ট উপটস্থত থাকাটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপণূ্ভ।

আপনার শবয়িষজ্ঞ ্ল আপনার সয়গে হরৌররায়ব কাজ কয়র একটি পশরকল্পনা ততশর করয়বন রার 
মা্্যয়ম গর্ভ কালীন হমোয়্র পয়ুরা সমে এবং জমে্ানকালীন সময়ে আপনায়ক পশরচর্ভার হ্ওো 
েয়ব।

তারা আপনায়ক হর টিষয়ে তথ্য প্র্ান করয়িন:
 ■ জয়মের সমে এবং ১২ মায়সর বেস পর্ভন্ত শকরায়ব টিকার (ইনয়জকিন) মা্্যয়ম আপনার 

শিশুয়ক শনরাপ্ রাখা হরয়ত পায়র

 ■ আপনার সগেী, অন্যান্য বাচ্ায়্রয়ক, বা পশরবায়র বা বাসার অন্যান্য হলাকয়্র পরীক্া করা

আপনার রয়ক্ত কতটা হেপাটাইটিস শব রাইরাস রয়েয়ে তা জানার জন্য আপনার আয়রা কয়েকটি রক্ত 
পরীক্া করার ্রকার েয়ব। এই পরীক্াগুয়লা আমায়্র অবশেত করয়ব হর আপনার অয়পক্াকৃত 
অল্প সংক্রমণ্যতা নাশক অয়পক্াকৃত হিটি সংক্রমণ্যতা রয়েয়ে।

তারপর এই ফলাফয়লর শরশতয়ত আমরা আপনার এবং আপনার শিশুর জন্য হসরা শচশকৎসা এবং 
পশরচর্ভার পশরকল্পনা করয়ত পাশর। রশ্ রাইরায়সর মাত্া অয়পক্াকৃত হবশি েে তােয়ল আপনার 
রাইরায়সর মাত্ায়ক কম রাখার জন্য আপনার শবয়িষজ্ঞ টিম েেয়তা আপনায়ক ট্যাবয়লট হখয়ত বলয়ত 
পায়রন। আপনার শলরায়রর স্াস্থ্য পরীক্া কয়র হ্খার জন্য আপনার েেয়তা একটি স্্যানও করয়ত 
েয়ত পায়র।

আপনার গর্ভ কালীন হমোয়্র হিয়ষর শ্য়ক আমরা আপনার সয়গে হ্খা কয়র আয়লাচনা করব 
হর আপনার শিশুর জয়মের সমে কী েয়ব এবং রশ্ আপনার হকায়না ্রয়ের প্রশ্ন হরয়ক 
রায়ক তােয়ল আমরা তার জবাবও হ্ব। হেপাটাইটিস শব আপনার শিশু শকরায়ব 
জমোয়ব হসটিয়ক প্ররাশবত কয়র না। হকবল এই কারয়ের 
শরশতয়ত শসজাশরোন হসকিন করার শসদ্ান্ত গ্রেে 
করা েে না।

আপশন শনরাপয়্ আপনার শিশুয়ক বুয়কর 
্ু্  খাওোয়ত পায়রন। শিশুর জয়মের পর 
আপনার সকল অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্ট উপশস্থত 
রাকাটা আপনার এবং আপনার শিশুয়ক 
সসু্থ রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপেূ্ভ। 
আপনার বা আপনার পশরবায়রর হকায়না 
প্রশ্ন রায়কল তার জবাব হ্োর জন্য 
টিমটি লর্য রয়েয়ে।
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আপনার টচটকৎসা এিং পটরচর্ভার উপর 
নজর রাখা
পািটলক হেলথ ইংল্যান্ড (টপএইচই) এর উপর অিি্য জ্াপনীে হরাগগুয়লার মধ্যটস্থত সংক্রামক 
হরায়গর উপর নজর্াটর করার আইটন ্াটেত্ব রয়েয়ে, হরমন হেপাটাইটটস টি। এর অথ্ভ েল রাইরাস 
এিং হরায়গর উপর নজর হরয়খ হসটা হকায়নারায়ি পটরিটত্ভত েয়ছে টকনা তা হ্খা এিং আমায়্র দ্ারা 
ি্যিহৃত টটকাটট অি্যােতরায়ি কাজ করয়ে টকনা তা পরীক্া করা।

এটা জানা গুরুত্বপেূ্ভ হর রাইরাসটি আপনার শিশুর ময়্্য চয়ল শগয়েয়ে শকনা, এটি কখন এবং শকরায়ব েয়েয়ে। 
এটা করার জন্য আমরা আপনার এবং আপনার শিশুর কাে হরয়ক রয়ক্তর নমনুা শনয়ে তা শবয়িষজ্ঞ পরীক্য়ের 
জন্য পাঠায়ত আপনার অনমুশত হনব:

সকল মটেলা এিং টিশু 
 ■ গর্ভ কালীন হমোয়্র শুরুর শ্য়ক আপনার রয়ক্তর অল্প নমনুা হনওো

 ■ আপনার শিশুর ১২ মাস বেয়স রয়ক্তর অল্প নমনুা হনওো

 ■ রশ্ আপনার ময়্্য অয়পক্াকৃত হবশি সংক্মে্যতা রায়ক তােয়ল আমায়্র আরও ্রকার েয়ব:

 � আপনার শিশুর জয়মের পর আপনার রয়ক্তর অল্প নমনুা হনওো

 � জয়মের সমে* আপনার শিশুর হগািাশল হরয়ক ৩হট হোট রয়ক্তর হফা াটা হনওো

তারপর আপনার শিশুর এক বের বেয়স করা পরীক্য়ের সয়গে এটার ত্লনা করা হরয়ত পায়র এবং এটি 
শবজ্ঞানীয়্র বেুয়ত সাোর্য করয়ব হর রাইরাসটি কী রকম আচরে করয়ে।

*টীকা

জয়মের সমে আপনার শিশুর কাে 
হরয়ক হনওো রয়ক্তর নমনুা আপনার 
শিশুর ৫ শ্ন বেয়স করা 'শেল শপ্রক' 
পরীক্া হরয়ক আলা্া এবং এর 
পািাপাশি আপনার শিশুর হসই শ্রিশনং 
পরীক্াটি করায়নাও অত্যন্ত গুরুত্বপেূ্ভ।
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আপনার টিশুর পটরচর্ভা
রট্ আপটন সটিক সময়ে আপনার টিশুয়ক টটকা হ্ওো টনটচিত করয়ত পায়রন তােয়ল 
হেপাটাইটটস টি এর সংক্রমণয়ক এিায়না হরয়ত পায়র।

এই টিকাগুয়লা আপনার শিশুর সংক্শমত েওোর সম্াবনায়ক উয়লিখয়রাগ্যরায়ব হ্াস করয়ব।

হেপাটাইটিস শব হত আক্ান্ত মায়েয়্র শিশুয়্র হবশি সরুক্ার প্রয়োজন েে। অশতশরক্ত 
ইনয়জকিনগুয়লা সরাসশর আপনার শিশুর জয়মের পর পর এবং তায়্র ৪ সপ্াে এবং ১২ মাস বেয়স 
হ্ওো েে।

রশ্ গর্ভ কালীন সময়ে আপনার ময়্্য উচ্ মাত্ার রাইরাস হরয়ক রায়ক তােয়ল জয়মের ঠিক পর 
পরই আপনার শিশুর হেপাটাইটিস শব ইশমউয়নায়্াশবউশলন (এইচশবআইশজ) নামক একটি অশতশরক্ত 
ইনয়জকিয়নরও প্রয়োজন েয়ব।

আপনার শিশুর বেস ৮ সপ্াে েওোর পর তারা সকল শিশুয়ক প্র্ান করা তিিবকালীন টিকা্ায়নর 
রুটিনটি শুরু করয়বন। এয়ত হেপাটাইটিস শব-এর টিকা অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে।

গুরুত্বপণূ্ভ টীকা:

বার মাস বেয়স, আপনার শিশুর সকল টিকা 
হ্ওো েয়ে রাওোর পর, আপনার শিশুর ময়্্য 
হেপাটাইটিস শব এর সংক্মে রয়েয়ে শকনা 
তা হ্খার জন্য রক্ত পরীক্া করার প্রয়োজন 
রয়েয়ে।
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টটকা্ান ১ এেে হেপাটাইনটস নব 
োসপাতায়ল শিশুর এক শ্ন বেসী েওোর পয়ূব্ভ। শকেু শকেু শিশুর 
অশতশরক্ত সরুক্ার জন্য ইশমউয়নায়্াশবউশলন (এইচশবআইশজ) এর 
একটি শদ্তীে ইনয়জকিয়নরও প্রয়োজন েে।

টটকা্ান ২ এেে হেপাটাইনটস নব
৪ সপ্ায়ে - শনশচিত করুন আপশন শিশুয়ক একজন শজশপর কায়ে 
হরশজটোর কয়রয়েন

টটকা্ান ৩
৮ সপ্ায়ে রুটিন মাশফক তিিবকালীন টিকা্ান রার ময়্্য 
হেপাটাইটিস শব অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে।

টটকা্ান ৪
১২ সপ্ায়ে রুটিন মাশফক তিিবকালীন টিকা্ান রার ময়্্য 
হেপাটাইটিস শব অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে।

টটকা্ান ৪
১৬ সপ্ায়ে রুটিন মাশফক তিিবকালীন টিকা্ান রার ময়্্য 
হেপাটাইটিস শব অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে।

টটকা্ান ৬ এেে হেপাটাইনটস নব 
আপনার শিশুর হেপাটাইটিস শব রয়েয়ে শকনা তা জানার জন্য ১২ 
মাস বেয়স আপনার শিশুর রক্ত পরীক্া করার প্রয়োজন েয়ব।

আপনার টিশুর টটকা্ায়নর সমেসূচী
হেপাটাইটটস টি হথয়ক টনরাপ্ থাকার জন্য আপনার টিশুর হমাট ৬টা টটকার প্রয়োজন 
েয়ি। আপনার টিশুর জন্য সকল টটকা হনওোটা অত্যন্ত গুরুত্বপণূ্ভ। 

১ ট্ন

৪ সপ্ায়ে

৮ সপ্ায়ে

১২ সপ্ায়ে

১৬ সপ্ায়ে

১২ মায়স

গর্ভ কালীন সময়ে এবং আপনার শিশুর জয়মের পয়র আপনার পশরচর্ভার জন্য শনয় ্্ভ শিকা  9
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রখন আপটন িাসাে হেরত রায়িন
আপনার টিশুর জমে টনিন্ধন করুন 
ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং ন ্্ভ ান্ভ আোরল্যায়ন্ড সকল জমেগ্রেে করা শিশুয়ক জয়মের ৪২ শ্য়নর ময়্্য 
অবি্যই শনবন্ধন করয়ত েে। রশ্ আপশন শববাশেত েন তােয়ল আপনার স্ামী একাই এটি করয়ত 
পারয়বন। আপনায়ক একটি জমে সন্ হ্ওো েয়ব।

আপনার টিশুয়ক আপনার টজটপ-এর কায়ে হরটজস্ার করুন 
আপশন হরন সকল প্রয়োজনীে পশরচর্ভা গ্রেে করয়ত পায়রন তা শনশচিত করার জন্য আপনায়ক এবং 
আপনার শিশুয়ক অবি্যই একজন শজশপ-এর কায়ে হরশজটোর করয়ত েয়ব।

আপনার শিশুয়ক জয়মের পর রত তািাতাশি সম্ব শনবন্ধন করান রায়ত আপশন আপনার শিশুয়ক 
৪-সপ্ায়ের টিকা্ায়নর জন্য বুক করয়ত পায়রন। আপনার কায়ে জমে সন্ রাকয়ল এটা করা আয়রা 
সেজ েয়ব। রশ্ এটি করয়ত আপনার হকায়না সমস্যা েে তােয়ল আপনার শমডওোইফ বা হেলর 
শরশজটরয়ক অবশেত করুন।

রািী পটরচর্ভা
আপনার এবং আপনার শিশুর জন্য শন ্্ভাশরত সকল অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্ট উপশস্থত রাকাটা গুরুত্বপেূ্ভ আর 
এয়ত শবয়িষজ্ঞ টিয়মর সয়গে োসপাতায়ল ব্যবশস্থত হর হকায়না অ্যাপয়েন্টয়মন্টও অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়ে। 

শিশুর বেস েে সপ্াে  েয়ল আপনায়ক এবং আপনার শিশুয়ক একজন শজশপর সয়গে হ্খা করার 
্রকার েয়ত পয়র আপশন ও আপনার শিশু রায়লা রয়েয়েন শকনা তা পরীক্া কয়র হ্খার জন্য।

আপনার সকল অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্ট আপনার হরড িকু সয়গে কয়র 
টনয়ে রাওোর কথা ময়ন রাখয়িন অথিা স্াস্থ্য পটরয়ষিার 
হপিাজীিীয়্র তা অনলাইন পরূণ করার কথা ময়ন কটরয়ে 
হ্য়িন।
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আপনার এিং আপনার টিশুর টিষয়ে 
কার জানার প্রয়োজন রয়েয়ে?
আপনার এবং আপনার শিশুর পশরচর্ভার সায়র জশিত সকলয়ক আমায়্র অবশেত করয়ত েয়ব হর 
আপনার হেপাটাইটিস শব রয়েয়ে রায়ত আমরা:

 ■ শনরাপ্রায়ব আপনার পশরচর্ভার পশরকল্পনা বানায়ত এবং প্র্ান করয়ত পাশর

 ■ শবয়িষজ্ঞ টিয়মর সয়গে আপনার সকল প্রয়োজনীে অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর ব্যবস্থা করয়ত পাশর

 ■ আপনার শিশুর পশরচর্ভা এবং রাবী টিকা্ায়নর জন্য সকল অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর ব্যবস্থা করয়ত 
পাশর।

অন্যান্য হপিা্ারয়্র আপনার হেপাটাইটটস টি থাকার টিষেটট 
অিটেত করার জন্য আমায়্র আপনার অনুমটতর প্রয়োজন রয়েয়ে। 
এয়ত অন্তর্্ভ ক্ত রয়েয়েন:

 ■ শজশপ

 ■ আপনার হেলর শরশজটার

 ■ চাইল্ড হেলর ইনফরয়মিন সাশর্ভ স রারা আপনার 
শিশুর সকল টিকা এবং নবজাতয়কর শ্রিশনং 
পরীক্ার ফলাফলগুয়লায়ক হরকড্ভ  কয়রন।

শ্রিশনং এবং টিকা্ায়নর হপ্রাগ্রামগুয়লা 
শনরাপ্ এবং কার্ভকর রয়েয়ে শকনা তা 
শনশচিত করার জন্য শপএইচই তর্য সংগ্রে 
কয়র।

www.gov.uk/phe/screening-dataএ খঁুয়জ হ্খুন টকরায়ি পািটলক হেলথ ইংল্যান্ড এিং 
এনএইচএস আপনার তথ্য ি্যিোর ও রক্া কয়র।
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অটধকতর তথ্য
NHS (এনএইচএস)
www.nhs.uk/conditions/hepatitis

আপনার শিশুর জমে শনবন্ধন করা
www.gov.uk/register-birth

একজন শজশপর কায়ে আপনার শিশুয়ক শনবন্ধন করা
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-
practice/

আপনার শিশুর ব্যশক্তগত শিশু স্াস্থ্য হরকড্ভ  (হরড বুক)
www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/baby-reviews/#the-personal-
child-health-record-red-book 

www.nhs.uk/vaccinations
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