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আমার ব্যক্তিগত স্াস্্য ররকর্ড   
( ব্লু বকু )  
ডাক্ার বা নাে্স যাপ্ে আপনার 
শিশুর টিকাগুপ্�া সরকড্স  করপ্ে 
পাপ্র সেজন্য প্রশেবার োক্াপ্ের 
েময় আপনার শিশুর ব্লু বুক শনপ্য় 
আো জরলুরী।

অক্তক্রতি তথ্য  

ক্িউ সাউথ ওয়েলস্ রেলথ্ 
health.nsw.gov.au/immunisation

অয্রেক্ল়োি সরকাযরর  
ক্রপার্ড যমন্ট অব রেলথ্  
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

ক্িউ সাউথ ওয়েলস্ রেপারাইটিস  
ক্ব তথ্যপত্র     
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

অয্রেক্ল়োি ইমু্যিাইযেশি  
ররক্েস্ার ওয়েবসাইর    
servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register 

হেপাটাইটিস বি  
এর টিকা

NSW Health

আপিার িবোতক বাচ্ার েি্য  

ভ্যাকক্সি রে়োর তাক্রখটি  
ক্লযখ রাখিু
েময়মে টিকাদান শনশচিে করা জরলুরী যাপ্ে কপ্র 
শিশুপ্দর শুরলুপ্েই েুরক্া সদওয়া যায় এবং োপ্দর গুরলুের 
সরাগ হওয়ার ঝঁুশক না থাপ্ক। 

আপনার বাচ্ার 
পরবেীতী  টিকা 
প্রদাপ্নর োশরখটি 
জানপ্ে health.
nsw.gov.au/
vaccinate 
ওপ্য়বোইপ্ে শনউ 
োউথ ওপ্য়�ে 
ইশমউনাইপ্জিন 
শিশডউ� সদখুন।

Bangla

গুরলুের সরাপ্গর শবরলুপ্ধে আপনার  
বাচ্ার েপ্ব্সাত্তম েুরক্া হ� েময়মে  
ভ্যাকশেন সদয়া 

আপনার বাচ্ার ভ্াকসিন দেযার 
িময কখন, তা দেক করুন 

ভ্াকসিন দেযার তাসরখটি 
সিখখ রাখনু
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রেপারাইটিস ক্ব
সহপাোইটিে শব ভাইরাে দীর্সপ্ময়াদী শ�ভার সরাগ সযমন 
শ�ভার শেপ্রাশেে ও ক্যান্ার েৃষ্টি করপ্ে পাপ্র। সযেব 
নবজােক সহপাোইটিে শব ভাইরাপ্ে আক্ান্ত হয় োপ্দর 
োরা জীবপ্নর জন্য দরুাপ্রাগ্য েংক্মণ হওয়ার িেকরা 
৯০ ভাগ েম্াবনা থাপ্ক।  

সহপাোইটিে শব অে্যন্ত েংক্ামক এবং খুব েহপ্জই 
শনপ্্াক্ভাপ্ব ছডাপ্ে পাপ্র:

•  জপ্মের েময় একজন আক্ান্ত মাপ্য়র িরীর সথপ্ক শিশুর 
িরীপ্র ছশডপ্য় সগপ্�

•  েুচ এবং সরজপ্রর মে অপশরষ্ার শজশনপ্ে চামডা  
সখঁাচা সখপ্�

•  একজন আক্ান্ত ব্যশক্র রক্ এবং সখা�া ক্ে সযমন সছডা 
কাোর েরােশর েংস্পপ্ি্স আেপ্� 

•  আক্ান্ত সকাপ্না ব্যশক্র েপ্গে সযৌন েম্পক্স  করপ্� 

গভ্ড াবস্া়ে পরীক্া করা
গভ্স াবস্ায় শনয়শমে পরীক্ার েময় েক� মশহ�াপ্দর 
সহপাোইটিে শব এর পরীক্া করাপ্না উশচে। পরীক্ায় 
যশদ ো ধরা পপ্ড োহপ্� শিশুপ্ক েংক্মণ এবং দরুাপ্রাগ্য 
শ�ভার সরাপ্গর ঝঁুশক সথপ্ক রক্ার জন্য শচশকৎোর 
দরকার হপ্ব। মাপ্য়র শচশকৎো করাপ্নারও পরামি্স সদওয়া 
হপ্ে পাপ্র। 

প্রক্তযরাধ
অপ্্রেশ�য়ায় সহপাোইটিে শব এর টিকা ব্যবহার করা হপ্ছে 
১৯৮০ এর দিক সথপ্ক এবং টিকাদানই হপ্�া এই সরাগ 
প্রশেপ্রাপ্ধর েবপ্চপ্য় ভা� উপায়।  

িবোতক ক্শশুযের েি্য 
রেপারাইটিস ক্ব এর টিকা
শনপ্্াক্ কারপ্ণ েক� নবজােক শিশুপ্দর জপ্মের েময় 
সহপাোইটিে শব এর টিকা সদওয়া হয়: 

•  আক্ান্ত মা সথপ্ক োর শিশুর সদপ্হ ছশডপ্য় পডা সরাধ 
করপ্ে। কখপ্না কখপ্না একজন মা জাপ্ননই না সয োর এই 
সরাগ আপ্ছ; এবং

•  আক্ান্ত ব্যশক্ যারা একই বাডীপ্ে থাপ্ক শকংবা অন্যান্য 
যারা আক্ান্ত হপ্য় থাকপ্ে পাপ্র োপ্দর কাছ সথপ্ক শিশুর 
জীবপ্নর প্রথম কপ্য়ক মাপ্ে সরাগটি ছশডপ্য় পডা সরাধ 
করপ্ে। 

রেপারাইটিস ক্ব এর টিকা প্রোযির 
সম়েসূচী
আপনার শিশুপ্ক জপ্মের পরপরই শকংবা োর জীবপ্নর 
প্রথম েপ্াপ্হ সহপাোইটিে শব এর একটি সডাজ এবং এরপর 
যথাক্প্ম ৬ েপ্াহ, ৪ মাে এবং ৬ মাে বয়প্ের েময় আরও 
শেনটি সডাজ সদওয়ার পরামি্স সদওয়া হয়। 

রেপারাইটিস ক্ব টিকার ক্িরাপত্া
ব্যাপক অশভজ্ঞো সথপ্ক সদখা যায় সয সহপাোইটিে শব এর 
টিকা শনরাপদ এবং নবজােক শিশুপ্দর জন্য ো ভা�ই 
েহনীয়। এই টিকার েবপ্চপ্য় োধারণ পার্্সপ্রশেশক্য়াগুপ্�া 
সেমন গুরলুত্বপূণ্স নয় যার মপ্ধ্য রপ্য়প্ছ ইনপ্জকিপ্নর 
জায়গায় �া� হপ্য় যাওয়া এবং ো ফুপ্� যাওয়া। 
সহপাোইটিে শব এর টিকা বুপ্কর দধু খাওয়াপ্নায় বাধার 
েৃষ্টি কপ্র না।  

রেপারাইটিস ক্ব আক্ান্ত মায়ের গযভ্ড  
েন্াযিা ক্শশুযের ক্চক্কৎসা
সয শিশু সহপাোইটিে শব আক্ান্ত মাপ্য়র গপ্ভ্স  জমে 
শনপ্য়প্ছ োপ্ক বাডশে েুরক্া প্রদাপ্নর জন্য জপ্মের েময় 
সহপাোইটিে শব এর একটি সডাজ সদওয়ার পািাপাশি  
১২ রন্ার মপ্ধ্য ‘সহপাোইটিে শব ইমু্যপ্নাপ্্াশবউশ�ন’ নামক 
একটি ঔষধ সদওয়া হয়। এছাডাও দীর্সপ্ময়াদী েুরক্ার 
জন্য সহপাোইটিে শব টিকার পুপ্রা সকাে্স েম্পূণ্স করা 
জরলুরী।  

রেপারাইটিস ক্ব আক্ান্ত মায়ের গযভ্ড  
েন্ রিও়ো ক্শশুযের অক্তক্রতি 
পরীক্া
সয শিশু সহপাোইটিে শব আক্ান্ত মাপ্য়র গপ্ভ্স  জমে 
শনপ্য়প্ছ সে েুরশক্ে আপ্ছ শক না ো সদখার করার জন্য 
সহপাোইটিে শব টিকার সকাে্স সিষ হওয়ার ৩ মাে পর 
োর একটি রক্ পরীক্া করাপ্ে হপ্ব। শনউ োউথ ওপ্য়�ে্ 
সহ�থ্ সথপ্ক আপনাপ্ক এবং আপনার ডাক্ারপ্ক টিকা 
সদয়ার ব্যাপারটি মপ্ন কশরপ্য় শদপ্য় একটি শচঠি পাঠাপ্না 
হপ্ব।


