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তিউ সাউথ ওয়েলস্ টিকাদাি সেেসূচী
নিউ সাউথ ওয়েলস্ এর চলনি টিকাদাি সমেসূচী দদখয়ি হয়ল  
নিউ সাউথ ওয়েলস্ দহলথ্ এর ওয়েবসাইট www.health.nsw.
gov.au/immunisation/Pages/schedule.aspx দদখুি। 

টিকাদায়িি েি্য ‘হসে দ্য হিইট ’
সেেেি টিকাদাি নিনচিি করা জরুরী যায়ি কয়র নিশুয়দর শুরুয়িই 
সুরক্া দদওো যাে এবং িায়দর গুরুির দরাগ হওোর ঝুঁনক িা থায়ক। 
‘দসভ দ্য দেইট টু ভ্াকনসয়িট’ (Save the Date to Vaccinate) 
দ�াি অ্াপ আপিার নিশুর টিকা সমেমি দদওো হয়ছে নক িা িা 
নিনচিি করয়ি আপিায়ক সাহায্য করয়ি পায়র। 

 

দরকারী িয়যের জন্য ‘দসভ দ্য দেইট টু ভ্াকনসয়িট’ 
ওয়েবসাইটটি য়দখুি এবং আপিার নিশুর জন্য একটি ব্যনতিগি 
টিকাদাি সমেসূচী নরিন্ট করা এবং নভনেওর মি উপকরণগুয়লার 
জন্য www.immunisation.health.nsw.gov.au/ 
ওয়েবসাইট য়দখুি।
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আোি ব্যতক্তগি স্াস্্য 
হিকি্ট  (ব্লু ব্ক )  
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িবোিক তশশুয়দি েি্য হেপাটাইটিস তব  
এি টিকা
নিয়্াতি কারয়ণ সকল িবজািক নিশুয়দর জয়মের সমে দহপাটাইটিস 
নব এর টিকা দদওো হে:

•  আক্ান্ত মা দথয়ক িার নিশুর দদয়হ ছনিয়ে পিা দরাধ করয়ি। 
কখয়িা কখয়িা একজি মা জায়িিই িা দয িার এই দরাগ আয়ছ; 
এবং

•  আক্ান্ত ব্যনতি যারা একই বািীয়ি থায়ক নকংবা অন্যান্য যারা 
আক্ান্ত হয়ে থাকয়ি পায়র িায়দর কাছ দথয়ক নিশুর জীবয়ির 
রিথম কয়েক মায়স দরাগটি ছনিয়ে পিা দরাধ করয়ি। 

হেপাটাইটিস তব এি টিকা প্রদায়িি সেেসূচী
আপিার নিশুয়ক জয়মের সমে নকংবা িার জীবয়ির রিথম সপ্ায়হ 
দহপাটাইটিস নব এর একটি দোজ এবং এরপর যথাক্য়ম ৬ সপ্াহ, 
৪ এবং ৬ মাস বেয়সর সমে আরও নিিটি দোজ দদওোর পরামি ্স 
দদওো হে। 

হেপাটাইটিস তব টিকাি তিিাপত্া
ব্যাপক অনভজ্ঞিা দথয়ক দদখা যাে দয দহপাটাইটিস নব এর টিকা 
নিরাপদ এবং িবজািক নিশুয়দর জন্য িা ভালই সহিীে। এই টিকার 
সবয়চয়ে সাধারণ পার্্সরিনিনক্োগুয়লা দিমি গুরুত্বপূণ ্স িে যার ময়যে 
রয়েয়ছ ইিয়জকিয়ির জােগাে লাল হয়ে যাওো এবং িা ফুয়ল 
যাওো। দহপাটাইটিস নব এর টিকা বুয়কর দুধ খাওোয়িাে বাধার সৃনটি 
কয়র িা। 

হেপাটাইটিস তব
দহপাটাইটিস নব ভাইরাস দীর ্সয়মোদী নলভার দরাগ দযমি নলভার 
নসয়রানসস ও ক্ান্ার সৃনটি করয়ি পায়র। দযসব িবজািক 
দহপাটাইটিস নব ভাইরায়স আক্ান্ত হে িায়দর সারা জীবয়ির জন্য 
দুরায়রাগ্য সংক্মণ হওোর িিকরা ৯০ ভাগ সম্াবিা থায়ক।  

দহপাটাইটিস নব অি্ন্ত সংক্ামক এবং খুব সহয়জই নিয়্াতিভায়ব 
ছিায়ি পায়র:

•  জয়মের সমে একজি আক্ান্ত মায়ের িরীর দথয়ক নিশুর িরীয়র 
ছনিয়ে দগয়ল

•  সুচ এবং দরজয়রর মি অপনরষ্ার নজনিয়স চামিা দখঁচা দখয়ল

•  একজি আক্ান্ত ব্যনতির রতি এবং দখালা ক্ি দযমি দছিা 
কাটার সরাসনর সংস্পয়ি ্স আসয়ল 

•  আক্ান্ত দকায়িা ব্যনতির সয়গে দযৌি সম্পক্স করয়ল

গে্ট াবস্াে পিীক্া কিা
গভ্সাবস্াে নিেনমি পরীক্ার সমে সকল মনহলায়দর দহপাটাইটিস নব 
এর পরীক্া করায়িা উনচি। পরীক্াে যনদ িা ধরা পয়ি িাহয়ল 
নিশুয়ক সংক্মণ এবং দুরায়রাগ্য নলভার দরায়গর ঝুঁনক দথয়ক রক্ার 
জন্য নচনকৎসার দরকার হয়ব। মায়ের নচনকৎসা করায়িারও পরামি ্স 
দদওো হয়ি পায়র।  

প্রতিয়িাধ
অয়্রেনলোে দহপাটাইটিস নব এর টিকা ব্যবহার করা হয়ছে ১৯৮০ এর 
দিক দথয়ক এবং টিকাদািই হয়লা এই দরাগ রিনিয়রায়ধর সবয়চয়ে 
ভাল উপাে। 

হেপাটাইটিস তব আক্ান্ত োয়েি গয়ে্ট  েন্ায়িা 
তশশুয়দি তচতকৎসা
দয নিশু দহপাটাইটিস নব আক্ান্ত মায়ের গয়ভ্স জমে নিয়েয়ছ িায়ক 
বািনি সুরক্া রিদায়ির জন্য জয়মের সমে দহপাটাইটিস নব এর একটি 
দোজ দদওোর পািাপানি ১২ রন্টার ময়যে ‘দহপাটাইটিস নব 
ইম্্য়িায়্ানবউনলি’ িামক একটি ঔষধ দদওো হে। এছািাও 
দীর ্সয়মোদী সুরক্ার জন্য দহপাটাইটিস নব টিকার পুয়রা দকাস ্স সম্পূণ ্স 
করা জরুরী।  

হেপাটাইটিস তব আক্ান্ত োয়েি গয়ে্ট  েন্ 
হিওো তশশুয়দি অতিতিক্ত পিীক্া
দয নিশু দহপাটাইটিস নব আক্ান্ত মায়ের গয়ভ্স জমে নিয়েয়ছ  
দস সুরনক্ি আয়ছ নক িা িা দদখার করার জন্য দহপাটাইটিস নব 
টিকার দকাস ্স দিষ হওোর ৩ মাস পর িার একটি রতি পরীক্া 
করায়ি হয়ব। নিউ সাউথ ওয়েলস্ দহলথ্ দথয়ক আপিায়ক নকংবা 
আপিার োতিারয়ক রতি পরীক্ার িানরখটি ময়ি কনরয়ে  
দদওোর জন্য একটি নচঠি পাঠায়িা হয়ি পায়র। 


