সপ্ত স্বর্ণ বিবি
যে হাতে টীকা যেয়া হতয়তে ো েে সম্ভব উম্মুক্ত রাখুন, এতে
কতর ক্ষে োড়াোড়ড় শুকাতব

এমন কাপড়ত াপড় পরতবন যেটা টীকা যেয়ার স্থাতন য তপ বরতব
না

বি,বস,বি টীকার িযাপারর
তথ্য

টীকা যেয়ার স্থান হতে অল্প পুুঁজ ড়নিঃসৃে হতে শুকতনা
বযাতেজ োগাতবন

টীকা যেয়ার স্থাতন যকান প্রকার ড়িম, টযােকাম পাউডার বা
অনযড়কেু ই োগাতবন না

যকান প্রকার এড়িবাতয়াটিক োগাতবন না

টীকা যেয়ার ড়েন যেতকই স্নান/তগাসে করা োতব ড়কন্তু টীকা
যেয়ার স্থান যেতক পুুঁজ ড়নিঃসৃে হতে সুইড়মিং পুে বা সমুতে সাুঁোর
কাটা হতে ড়বরে োকতবন

ডাক্তাতরর সাতে যোগাতোগ করুন েড়েিঃ


যেস্থাতন টীকা যেয়ার স্থাতনর আশপাতশর ৩ যসড়ম জুতড় ত্বক স্পশশ করতে েড়ে শক্ত শক্ত মতন হয়



হাুঁটা ো করতে েড়ে অস্বড়িতবাব হয়



বাহুর ড়নত

যেখাতন টীকা হতয়ড়েে যসখাতন খাড়ে য াতখ েড়ে যকান নরম ফু স্কু ড়ড় (পুুঁজ) যেখা োয়

েক্ষ্মা প্রড়েতরাব যকন্দ্র, মাতয়ন
(CLAT ৫৩)
হাসপাোে যকন্দ্র
৩৩ রুয ড়েউ যহাে যরাতশ
CS ৯১ ৫২৫
৫৩০০০ োভাে
যটড়েতফানিঃ ০২ ৪৩ ৬৬ ৫০ ৫৫
ইতমেিঃ clat53@chlaval.fr

টীকা দারের বেয়ম

যক্ষ্মা

আপনার সিাতনর জতের সাতে সাতেই এবিং বয়স ১৫ বের হওয়ার আতগই টীকা ড়েতয় যেয়া
েক্ষ্মা একটি সিংিামক যরাগ োর মূে কারণ একটি
বযাকতটড়রয়া োর নাম বাড়সে েয যকাখ। এটি েুে,ু কাড়শ,
োোর ঘনঘন সিংস্পতশশ একজন যেতক আতরকজতন েড়ড়তয়
পতড়।
এই যরাতগর েক্ষণ হে কফ-কাড়শ হওয়া, জ্বর, ক্লাড়ি, অরুড় , ওজনহ্রাস, রাতে ঘামা

বি,বস,বি, টীকা


জরুরী েড়েিঃ


আপড়ন ইে েয ফ্রাতের বাড়সন্দা হন (যে ড়বভাতগর বাড়সন্দাই হন না যকন বা আপনার জীবনোত্রা
োইতহাক না যকন) অেবা গায়ানা বা মাতয়াতটর অড়ববাসী হতয় োতকন



আপনার সিাতনর জে এমন যকান যেতশ হতয় োতক যেখাতন েক্ষ্মাতরাতগর প্রতকাপ সািংঘাড়েক



সিাতনর একজন অড়ভভাবকও এমন যকান যেতশ জতে োতকন যেখাতন েক্ষ্মাতরাতগর প্রতকাপ যবশী



আপনার সিানতক েক্ষ্মাতরাতগর প্রতকাপ যবশী এমন যকান যেতশ অিেপতক্ষ এক মাস পেশি োকতে
হয়



আপনার সিাতনর পাড়রবাড়রক ইড়েহাস যঘুঁতট যেখা োয় যে কারও েক্ষ্মাতরাগ হতয়ড়েে



ডাক্তার কেৃশ ক এটা ড়নবশাড়রে হয় যে আপনার
সিাতনর েক্ষ্মাতরাতগর বযাকতটড়রয়া দ্বারা সিংিড়মে
হবার আশিংকা আতে

বি,বস,বি টীকার পার্শ্ণ প্রবতবিয়া

ড়বড়সড়জ টীকার উতেশয েক্ষ্মাতরাগ প্রড়েতরাব করা। ২০০৭
সাে যেতক এই টীকা প্রোন করা আর বাবযোমূেক নয়।
যেসব ড়শশুর েক্ষ্মাতরাতগ আিাি হবার আশিংকা আতে
োতের জতের পরপর যেতক ড়নতয় ১৫ বের বয়তসর মতবয
েক্ষ্মাতরাতগর টীকা ড়েতয় যেয়াটা বুড়িমাতনর কাজ।



এই ভযাকড়সন জীড়বে ড়কন্তু ক্ষড়য়ে জীবাণুর সমন্বতয় তেড়র



এই ভযাকড়সতনর উতেশয হে অল্প বয়সী ড়শশুতের গুরুের েক্ষ্মাতরাতগর প্রতকাপ যেতক
৭৫% যক্ষতত্র ড়নরাপে রাখা (েক্ষ্মাতরাগ প্রসূে যমড়ননজাইটিস, ফু সকুড়ড় সতমে
েক্ষ্মাতরাগ)



এর মাবযতম এই যরাতগর েড়ড়তয় পড়া বা ড়বশ্ববযাপী এর সিংিমণ বন্ধ করা োতব না



যেসব ড়শশুর বয়স ৩ মাতসর যবশী, টীকা যেয়ার আতগ োতের একটা েক্ষ্মাতরাগ
সনাক্তকরণ পরীক্ষা (IDR) কড়রতয় যনয়া বাবযোমূেক। বারবার IDR পরীক্ষা

সাবারণে ড়বড়সড়জ টীকা যেয়ার পর যকানপ্রকার ড়বরূপ প্রড়েড়িয়া
হয়না যেমন জ্বর, ক্লাড়ি। ইতেকশন যেয়ার পর ঐ স্থাতন একটু যোট
যফাস্কার মে এবিং ত্বক একটু োেত হতয় যেতে পাতর ড়কন্তু যেটা ড়মড়নট
খাতনক পতর এমড়নতেই ঠিক হতয় োয়।
প্রেম ৪৮ ঘণ্টার মতবয একটা যফাস্কার মে হতে পাতর (োেত
এবিং ু েকাড়ন উতেককারী)

টীকা যেয়ার ৩ মাতসর মতবয ঐ স্থাতন ু েকাড়নর উতেক বা একটু পুুঁতজর
মে যবর হতে পাতর। এই ক্ষে পুতরাপুড়র শুকাতে মাসখাতনক যেতগ যেতে
পাতর। আবার যে হাতে টীকা যেয়া হতয়তে যস হাতের বগতে একটু ফু তে োওয়াও স্বাভাড়বক।

করাতনার বা ড়বড়সড়জ টীকা প্রোতনর যকান আবশযকো যনই।



একই ড়েতন অনয টীকার পাশাপাড়শ ড়বড়সড়জ টীকা প্রোন করা োতব

টীকা যেয়ার স্থাতন একটা স্থায়ী োগ পড়তব এটাই ড়নয়ম

