হাাঁপানি ররাগীদের জিয ফ্লু এর টিকা
এই বছর নবিামূদলয ফ্লু এর টিকা পাওযা আদগর রেদয অদিক
জরুনর। বাে রেদবি িা!
পূববর্তী
ব
পৃষ্ঠায নফদর
আমার হাাঁপানি থাকলে আনম নক নিিামূলেে ফ্েু এর টিকা পপলে পানর?
যনে আপিাদক আপিার িীল ইিদহলাদরর পাশাপানশ একটি প্রনর্তদরাধক
ইিদহলার রপ্রসক্রাইব করা হয, অথবা আপিার হাাঁপানির কারদে আপিাদক
হাসপার্তাদল ভনর্তব করা হদয থাদক, র্তাহদল আপনি নবিামূদলয ফ্লু এর টিকা রপদর্ত
পাদরি।
আমার হাাঁপানি থাকলে আমার পকি নিিামূলেে ফ্েু টিকা পিি?
আপিার যনে কখিও ফ্লু হদয থাদক, র্তাহদল আপনি জাদিি রয এটি আপিাদক
কদযক নেদির জিয শযযাশাযী কদর নেদর্ত পাদর। এমিনক যনে আপিার শুধুমাত্র
হালকা হাাঁপানি থাদক, র্তাহদলও ফ্লু এমি উপসগ সৃ
ব টি করদর্ত পাদর যার জিয
আপিাদক শ্বাদসর জিয লডাই করদর্ত হদর্ত পাদর।
"75% হাাঁপানি ররাগী বদলি রয ফ্লু র্তাদের হাাঁপানির উপসগগুনলর
ব
সূেিা
কদর, যা প্রােঘার্তী হাাঁপানির আক্রমদের ঝু াঁ নক বাডায,"
ডাাঃ অযান্ডি, অযাজমা ইউদক (Asthma UK)-র অভযন্তরীে ন্ডজনপ
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আপিার হাাঁপানি থাকদল, এই বছর নবিামূদলয ফ্লু এর টিকা রিওযা আদগর রেদয
অদিক রবনশ জরুনর, কারে পূবাভাস
ব
রেওযা হদযদছ রয 2020/21 মরসুদমর
র্তু লিায 2021/22 মরসুদম ফ্লুর মাত্রা অদিক রবনশ হদব।
সামান্ডজক েূরত্ব বজায রাখা, মুখ রেদক রাখা এবং আন্তজবানর্তক ভ্রমদের অভাদবর
কারদে, 2020/21 এ ফ্লুদর্ত আক্রান্ত বযন্ডিদের সংখযা সারা নবদশ্ব অর্তযন্ত কম
নছল। এই কারদে, 2021/22 মরসুদম মািুদের ফ্লু-এর প্রনর্ত স্বাভানবদকর রেদয কম
প্রনর্তদরাধী হওযার সম্ভাবিা রদযদছ।
এটিও প্রর্তযানশর্ত রয এটিই প্রথম শীর্তকাল হদব রযখাদি COVID-19 এবং অিযািয
শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয ভাইরাদসর পাশাপানশ ফ্লু ছনডদয পডদব, র্তাই NHS
গুরুর্তরভাদব শীর্তকালীি োদপর সম্মুখীি হদব। ফ্লু এর টিকা রিওযা থাকদল,
পনরেযার
ব প্রদযাজদি ন্ডজনপ বা হাসপার্তাদল যাওযা রলাকজদির সংখযা কদম যায।
শরৎকাদল আপিার টিকা বুক করার রেিা করুি, যনে পাদরি।
এবং ফ্লু এর টিকা শুধুমাত্র আপিাদক রক্ষা কদর িা। এটি আপিার বন্ধু,
পনরবার এবং আপিার সংস্পদশ আসা
ব
রয রকািও বযন্ডির মদধয ফ্লু ছনডদয পডা
ররাধ করদর্ত সাহাযয কদর।
এই বছর ফ্লু টিকার োনহো থাকদর্ত পাদর, র্তাই সুদযাগ হারাদবি িা!
ফ্লু টিকা রিওযা আপিার ফ্লুদর্ত আক্রান্ত হওযার ঝু াঁ নক কমাদিার একমাত্র
উপায িয। আপিার ঠািালাগা বা ফ্লুদর্ত আক্রান্ত হওযার সম্ভাবিা কনমদয
আিদর্ত আপনি আর কী করদর্ত পাদরি র্তা জািুি।

আনম কীভালি আমার নিিামূেে ফ্েু এর টিকা পপলে পানর?
আপনি যনে রযাগয হি, র্তাহদল আপিার ন্ডজনপ আপিার সাদথ রযাগাদযাগ
করদবি। এটি নেটঠ, একটি রফাি কল, ইদমল বা রিক্সি রমদসদজর মাধযদম হদর্ত
পাদর।
যনে NHS রযাগাদযাগ িা কদর, র্তাহদল আপিাদক টিকা বুনকংদযর আদগ
রযাগাদযাদগর জিয অদপক্ষা করদর্ত হদব িা।
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আপনি যনে আপিার ন্ডজনপ রথদক ফ্লু এর টিকা নিদর্ত িা পাদরি, র্তাহদল
আপিার স্থািীয ফাদমনসদর্ত
ব
রেিা কদর রেখুি।

এই িছর পক নিিামূলেে ফ্েু এর টিকা পাওযার প াগ্ে?
এই বছর, আরও রবনশ রলাকজিদক NHS-এ নবিামূদলয ফ্লু এর টিকা রেওযা
হদে। ইংলযাি, উত্তর আযারলযাি, স্কিলযাি এবং ওদযলদস নবিামূদলয ফ্লু এর
টিকা পাওযার রযাগয কারা র্তা রজদি নিি:
ইংলযাদি কারা ফ্লু টিকা রপদর্ত পাদরি
উত্তর আযারলযাদি কারা ফ্লু টিকা রপদর্ত পাদরি
স্কিলযাদি কারা ফ্লু টিকা রপদর্ত পাদরি
ওদযলদস কারা ফ্লু টিকা রপদর্ত পাদরি
যনে আপনি নবিামূদলয ফ্লু টিকার রযাগয িা হি, র্তাহদল আপনি অথ প্রোি
ব
কদর
রকািও ফাদমনস
ব রথদক এটি নিদর্ত পাদরি। আপনি পনরবার ও বন্ধুদের এটি নিদর্ত
উৎসানহর্ত করদর্ত পাদরি, যাদর্ত র্তারা নিদজদের এবং অিযদের রক্ষা করদর্ত
পাদরি।

আনম অসুস্থ পিাধ করলে আমার নক ফ্েু টিকা পিওযা উনিে?
যনে আপিার COVID-19 এর রকাদিা উপসগ থাদক
ব
র্তাহদল আপিার ফ্লু টিকা
রিওযার জিয অযাপদযন্টদমদন্ট উপনস্থর্ত হওযা উনের্ত িয। এগুনল হল:
• র্তাপমাত্রা
• ির্তু ি কদর ক্রমাগর্ত কানশ
• আপিার গন্ধ বা স্বাদের রবাধ হানরদযদছি।
যনে আপনি অসুস্থ রবাধ কদরি, র্তাহদল এমি একটি সমদয আপিার
অযাপদযন্টদমন্ট পুিরায বুক করার রেিা করুি যখি আপনি ভাল রবাধ করদবি
বদল আপনি মদি করদবি। আপিার র্তাপমাত্রা থাকদল রসটি নবদশেভাদব
গুরুত্বপূে, ব কারে এটি ফ্লু টিকাদক কম কাযকর
ব কদর রেদব।
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ফ্লু এর টিকা এবং আপিার সন্তাি
টিকাটি সাধারের্ত ইিদজকশদির পনরবদর্তব িাদকর রে নহসাদব নশশুদের রেওযা
হয। র্তদব, মুখ নেদয খাওযার অথাৎ
ব ওরাল রেরদযড (বনড বা র্তরল) নিদর্ত থাকা
নশশুদের জিয, অথবা যারা র্তাদের হাাঁপানির কারদে ইদন্টিনসভ রকযাদর নছল,
র্তাদের জিয সাধারের্ত রের পরামশ রেওযা
ব
হয িা। যনে আপিার নশশু এই
রগাষ্ঠীগুনলর মদধয পদড, র্তাহদল র্তাদক িাদকর রের পনরবদর্তব একটি
ইিদজকশি রেওযা উনের্ত।
যনে আপিার সন্তাদির টিকাকরদের 3 নেি আদগ র্তার হাাঁপানি আরও খারাপ হদয
যায, র্তাহদল নবেযটি র্তার অযাপদযন্টদমদন্টর সময স্বাস্থযদসবা কমীদক জািাি।
আপিার নশশু ফ্লু-এর িাদকর রে নিদর্ত সক্ষম িাও হদর্ত পাদর, নকন্তু একটি
নবকল্প নহসাদব র্তাদক একটি ইিদজকশি রেওযা উনের্ত। আপিার নশশুদক টিকা
নেদর্ত রেনর করার রকািও প্রদযাজি রিই।

আপিার ন্ডজনপ সাজবানর, স্কুদলর টিকাকরে েল বা আমাদের হাাঁপানি িাসদের
ব
সাদথ কথা বলুি যনে আপনি নিন্ডির্ত িা হি রয আপিার সন্তাদির টিকাটি রিওযা
উনের্ত নকিা।

আপিার সন্তালির জিে কীভালি নিিামূলেে ফ্েু টিকা পালিি
ছয মাস পথলক দুই িছলরর কম িযসী নিশু
যনে আপিার নশশুর হাাঁপানি থাদক এবং র্তার বযস ছয মাস রথদক েুই বছর হয,
র্তাহদল র্তাদক ইিদজকশি নহদসদব ফ্লু টিকা রেওযা উনের্ত। এর কারে হল, 2
বছদরর কম বযসী নশশুদের জিয িাদকর রেটি লাইদসন্সপ্রাপ্ত িয। যনে
আপিার সন্তাি আদগ ফ্লু-এর টিকা িা নিদয থাদক, র্তাহদল অন্তর্ত োর সপ্তাহ
পদর র্তাদক টিকার নির্তীয রডাজ নেদর্ত হদব।
যনে আপিার রছাট্ট রসািার বযস ছয মাস রথদক েুই বছদরর মদধয হয, এবং
আপনি মদি কদরি রয আপিার সন্তাদির হাাঁপানি থাকদর্ত পাদর, অথবা র্তার
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হাাঁপানির জিয পরীক্ষা করা হয, র্তাহদল র্তার ফ্লুর টিকা রিওযা উনের্ত নকিা র্তা
নিদয আপিার ন্ডজনপর সাদথ কথা বলুি।
আপিার সন্তাদির মদধয হাাঁপানির লক্ষেগুনল রেখা এবং নশশুদের হাাঁপানির জিয
পরীক্ষা করা সম্পদকব আরও পডুি।

দুই পথলক 18 িছলরর কম িযসী নিশু
যনে আপিার সন্তাদির হাাঁপানি থাদক এবং র্তার বযস েুই রথদক 18 বছদরর কম
হয, র্তাহদল র্তাদক িাদকর রে নহদসদব ফ্লু টিকা রেওযা উনের্ত। নকছু নশশুর
িাদকর রে নিদর্ত সক্ষম িাও হদর্ত পাদর, নকন্তু আপিার ন্ডজনপ এই নবেদয নসদ্ধান্ত
রিদবি।
যনে আপিার সন্তাদির বযস েুই রথদক িয বছদরর মদধয হয এবং রস আদগ ফ্লুর
টিকা িা নিদয থাদক, র্তাহদল র্তাদক টিকাটির নির্তীয রডাজ রেওযা উনের্ত। এটি
প্রথম রডাদজর কমপদক্ষ োর সপ্তাহ পদর নেদর্ত হদব। যা উপলভয আদছ র্তার
উপর নিভবর কদর এটি একটি িাদকর রে বা ইিদজকশি নহসাদব হদর্ত পাদর।
যনে আপনি মদি কদরি রয আপিার সন্তাদির হাাঁপানি থাকদর্ত পাদর, অথবা
র্তাদক হাাঁপানির জিয পরীক্ষা করা হদে, র্তাহদল র্তার ফ্লুর টিকা রিওযা উনের্ত
নকিা রসই নবেদয আপিার ন্ডজনপর সাদথ কথা বলুি।
আপিার সন্তাদির মদধয হাাঁপানির লক্ষেগুনল রেখা এবং নশশুদের হাাঁপানির জিয
পরীক্ষা করা সম্পদকব আরও পডুি।
যনে আপিার সন্তাি নপ্র-স্কুল বযদসর হয, র্তাহদল র্তাদক ন্ডজনপ সাজবানরদর্ত টিকা
রেওযা রযদর্ত পাদর। নকছু িাসানর
ব এবং নপ্রস্কুল নিদজরাই টিকা রেওযার প্রস্তাব
নেদর্ত পাদর, নকন্তু আপনি রযখাদি আদছি রসখাদি এটি হদে নকিা র্তা আপিাদক
যাোই কদর নিদর্ত হদব। রযদহর্তু ইংলযাি এবং স্কিলযাদির সকল মাধযনমক
নবেযালদযর নশক্ষাথীদের এখি নবিামূদলয ফ্লু টিকা রেওযা হদে, র্তাই হাাঁপানিদর্ত
আক্রান্ত নশশুরা স্কুদল র্তাদের টিকা রপদর্ত সক্ষম হদর্ত পাদর।
র্তদব, স্কুদল ফ্লু টিকাকরদের আদযাজি করদর্ত নকছুিা সময লাগদর্ত পাদর। যনে
আপিাদক অদপক্ষা করদর্ত হয এবং আপনি আপিার সন্তাদির ফ্লুদর্ত আক্রান্ত
হওযার নবেদয উনিগ্ন হি, র্তাহদল আপিার ন্ডজনপদক ন্ডজজ্ঞাসা করুি রয নর্তনি এর
পনরবদর্তব আপিার স্থািীয সাজবানরদর্ত র্তাদক টিকা রেদবি নকিা। যনে আপিার
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সন্তাি নবিামূদলয ফ্লু টিকার জিয রযাগয হয, র্তাহদল র্তাদক টিকা রেওযার জিয
আপিার ন্ডজনপ প্রযানিস র্তাদক আমন্ত্রে জািাদবি - র্তদব র্তারা যনে এিা িা কদর
থাদকি, র্তাহদল ন্ডজজ্ঞাসা করদর্ত ভয পাদবি িা।

ফ্েু এর টিকা কেিা কা কর?
য
ফ্লু রথদক নিদজদক এবং আপিার আদশপাদশর অিযদের রক্ষা করার সদবাত্তম
ব
উপায হল ফ্লু এর টিকা রিওযা।
ফ্লু এর টিকাগুনল প্রধাি ধরদির ফ্লু এর ভাইরাসগুনল রথদক রক্ষা করদর্ত
সাহাযয কদর, র্তদব এরপদরও আপিার ফ্লু হওযার সম্ভাবিা রদযদছ। র্তদব, যনে
আপনি টিকা রিওযার পদরও ফ্লুদর্ত আক্রান্ত হি, র্তদব এটি সম্ভবর্ত র্তর্তিা রবনশ
খারাপ হদব িা এবং েীঘনেি
ব
ধদর েলদব িা।
ফ্লু ভাইরাস সব সময পনরবনর্তবর্ত হদে, র্তাই প্রোি করা টিকাটির প্রনর্ত বছর
পনরবর্তবি হয। এই কারদেই আপিাদক প্রনর্ত শরৎকাদল টিকা রিওযার পরামশ ব
রেওযা হয।
মদি রাখদবি, ফ্লু টিকা কাজ করদর্ত 10 রথদক 14 নেি সময লাগদর্ত পাদর।

ফ্লু এর টিকার পাশ্বপ্রনর্তন্ড
ব
ক্রযার নবেদয আনম উনিগ্ন
পাশ্বপ্রনর্তন্ড
ব
ক্রযা নিদয নেনন্তর্ত হওযা স্বাভানবক। হাাঁপানি ররাগীদের রয সাধারে
ভযগুনল থাদক র্তার কদযকটি এখাদি রেওযা হদযদছ:
1)

আনম উনিগ্ন প টিকাটি পথলক আমার ফ্েু হলয ালি

ফ্লু এর টিকা রিওযার ফদল আপিার ফ্লু হদর্ত পাদর িা। এর কারে এই টিকাদর্ত
রকািও জীবন্ত ভাইরাস রিই। নশশুদের সাধারের্ত িাদকর রে নহদসদব রয ফ্লু
এর টিকা রেওযা হয র্তাদর্ত অল্প পনরমাদে েুবলব ফ্লু ভাইরাস থাদক। এগুনল
নশশুদের মদধয ফ্লু ঘিায িা।

2)

আনম সামািে অসুস্থোর অিুভূনের িোপালর নিনন্তে
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ফ্লু টিকাগুনল খুবই নিরাপে। আপনি টিকা রিওযার পর হযদর্তা রেখদর্ত পাদরি
রয আপিার এগুনল হদযদছ:
• সামািয বৃন্ডদ্ধ পাওযা র্তাপমাত্রা
• রপশীদর্ত বযথা
• বাহুদর্ত রযখাদি সূাঁে রোকাদিা হদযনছল রসখাদি বযথা - 65 বছর ও র্তার রবনশ
বযদসর মািুদের রক্ষদত্র এটি হওযার সম্ভাবিা রবনশ।
ফ্লু টিকার রবনশরভাগ পাশ্বপ্রনর্তন্ড
ব
ক্রযা হালকা হয এবং মাত্র একনেি বা র্তার
রবনশ সময ধদর থাকা উনের্ত।
ফ্লুর টিকা রিওযার পদর যনে আপনি অিুভব কদরি রয আপিার নকছুিা বযথা
করদছ, র্তাহদল নিযনমর্তভাদব আপিার হার্ত িাডাদিার রেিা করুি।
আইবুদপ্রাদফি বা পযারানসিামল-এর মর্ত বযথািাশক ওেুধ রখদযও আপিার
উপকার হদর্ত পাদর। র্তদব, গভববর্তী মনহলা সহ নকছু রলাদকর আইবুদপ্রাদফি
রিওযা উনের্ত িয, যনে িা রকািও ডািার এটি সুপানরশ কদরি।

3)

আনম অোোর্জযঘটিে প্রনের্িযা সম্পলকয নিনন্তে

ফ্লু এর টিকার কারদে গুরুর্তর অযালান্ডজঘ
ব টির্ত প্রনর্তন্ডক্রযা হওযার ঘিিা খুব
নবরল। যনে এটি ঘদি থাদক, র্তাহদল এটি সাধারের্ত এটি সম্পন্ন হওযার কদযক
নমনিদির মদধয ঘদি। রয বযন্ডি আপিাদক টিকা রেি র্তাদক অযালান্ডজঘ
ব টির্ত
প্রনর্তন্ডক্রযার রমাকানবলার জিয প্রনশক্ষে রেওযা হদব।
নকছু ফ্লুর টিকা নডম বযবহার কদর তর্তনর করা হয। এর মাদি হল রয, আপিার
যনে নডদম অযালান্ডজ ব থাদক, র্তাহদল আপিার ফ্লু টিকার ইিদজকশদি
অযালান্ডজঘ
ব টির্ত প্রনর্তন্ডক্রযা হওযার ঝু াঁ নক থাকদর্ত পাদর। আপিার ন্ডজনপ বা
ফামানসেদক
ব
কম নডমযুি বা নডমনবহীি টিকার জিয অিুদরাধ করুি।

যনে আপিার নশশু শুদযাদরর পেয বযবহার িা কদর রসই রক্ষদত্র ফ্লু এর টিকা
রিওযার নবেয
িাদকর রে টিকায খুব সামািয পনরমাদে শুদযাদরর রজলাটিি আদছ। যনে এটি
উপযুি িা হয, র্তাহদল আপিার নবকল্পগুনল সম্পদকব আপিার সন্তাদির িাস বা
ব
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ডািাদরর সাদথ কথা বলুি, কারে র্তারা এটির পনরবদর্তব একটি ইিদজকশদির
মাধযদম টিকা নিদর্ত সক্ষম হদর্ত পাদর, যার মদধয রকাি শুদযাদরর পেয রিই।

আপিার উদিগ বা প্রশ্ন থাকদল কার সাদথ কথা বলদবি
আপিার ন্ডজনপ, হাাঁপানি িাস বা
ব ফামানসদের
ব
কাদছ ফ্লু এর টিকা সম্পদকব
সাম্প্রনর্তকর্তম র্তথয থাকদব, অথবা আপনি অযাজমা ইউদক রহল্পলাইদি হাাঁপানি
নবদশেজ্ঞ িাদসরব সদে কথা বলদর্ত পাদরি (0300 222 5800, রসামবার রথদক
শুক্রবার সকাল 9িা- নবকাল 5িা) অথবা 07378 606728
এই শীর্তকাদল নিদজদক ঠািা লাগা ও ফ্লু রথদক রক্ষা করা সম্পদকব অযাজমা
ইউদকর কাছ রথদক আরও পরামশ রেখু
ব
ি।
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