
আিম িক েহপাটাiিটস িব-eর ঝঁুিকেত রেয়িছ? 



eিট কী? 
 
েহপাটাiিটস িব (Hepatitis B) eকিট ভাiরাস যা িলভার বা যকৃতেক সংkিমত কের eবং যকৃেতর গরুতুর েরােগর 
কারণ ঘটােত পাের।  যকৃত eকিট গরুtুপূর্ণ a  eবং eিট খাদয্ o kিতকারক রাসায়িনক পদার্থসমহূেক েভে  দরকারী 
েpািটন ৈতির eবং আবশয্কীয় িভটািমন (খাদয্pাণ), খিনজ পদার্থ, েলৗহ o শর্করা স েয়র জনয্ দায়ী। 
 
 
eিট কতটা সচরাচর ঘেট থােক? 
 
পিৃথবীেত েয েকান সমেয় েহপাটাiিটস িব dারা আkাn pায় 350 িমিলয়ন েলাক রেয়েছ। 
 
iংলয্াn eবং oেয়লস-e pিত বছর pায় 600 – 800 নতুন আkােnর ঘটনার সংবাদ পাoয়া যায়, যার মেধয্ শধু ুoেয়l
স-e বছের 50 – 60িট ঘটনা ঘেট থােক।  জানা ঘটনার সংখয্া aনয্ানয্ কেয়কিট েদেশর তুলনায় কম তেব আেরা েবিশ 
েলােকর e েরাগিট েথেক থাকেব aথচ তারা eিট সmের্ক জােন না। 
 
eর uপসর্গসমহূ কী কী? 
 
আেদৗ েকান uপসর্গ না েদখা েদoয়ায় েহপাটাiিটস িব সংkিমত aেনেকi তােদর সংkমেণর িবষয়িট জােন না।  aনয্ানয্রা 
pথম সংkিমত হoয়ার সময় নানান রকেমর uপসের্গর aিভjতা হেত পাের।  eসেবর anর্ভুk থাকেত পাের ু-eর নয্ায় 
aসsুতােবাধ, চরম aবসাদ, kধাু মাnয্, tক o েচাখ হলদু বের্ণর হেয় যাoয়া (জিnস বা পা ু েরাগ); eবং/aথবা গাঢ় 
বের্ণর psাব। eমনিক তােদর মেধয্ েকান লkণ না েদখা িদেলo বা তারা েয সংkিমত eিট তারা না জানেলo সংkিমত েয 
কােরা কাছ েথেক eিট aনয্ানয্েদর মেধয্ ছিড়েয় পড়েত পাের। সাধারণত রk পরীkার মাধয্েম েহপাটাiিটস িব সংkমণ িনর্ণয় 
করা যায়। 



েহপাটাiিটস িব সংkাn আেরা িকছু তথয্ 
 
পূর্ণ বয়s aবsায় সংkিমত aিধকাংশ েলাক সংkমণ েথেক পেুরাপিুর েসের oেঠ।  তেব pিত 100 জন সংkিমত বয্িkর 
মধয্ েথেক: 
• সেরব্াc 1 জন বয্িk সংkমেণর পর খবু শী  aয্ািকuট িলভার েফiিলoর (acute liver failure) 
বা যকৃেতর তীb aকারয্কািরতার িশকার হেত পাের; eবং 
• pায় 5 জন দীর্ঘেময়াদী সংkমেণর িদেক eিগেয় যােব – তারা হেব aনয্েদর সংkিমত করার kমতাসmn 
বাহক।  e সকল বাহেকর মধয্ েথেক pায় 1 জন পরবর্তীেত গরুতুর িলভােরর েরােগ আkাn হয়। 
 
েহপাটাiিটস িব সংkিমত িশশ ুo দgুেপাষয্ িশশেুদর ভাiরাসিটর বাহক হoয়ার েবিশ সmাবনা থােক, তেব তােদর েkেt 
বড়েদর তুলনায় সংkমেণর পর তা�kিণক লkণ pকাশ পাoয়ার সmাবনা কম।  pায়শi eকিট সংkিমত িশশ ুতার জীবেনর 
aবিশ  সময় ভাiরাসিট বহন করেব eবং দীর্ঘ েময়ােদ তার গরুতুর িলভােরর েরাগ হoয়ার সmাবনা েবিশ। 
 
eখন পরয্n েহপাটাiিটস িব-eর েকান pিতকার েনi, তেব িকছু িচিক�সা রেয়েছ েযগেুলা আেরা েবিশ kিত হoয়া েথেক 
িলভারেক বাঁচােত পাের eবং ভাiরােসর বংশবিৃd েরাধ করেত পাের।  ei িচিক�সার কারয্কািরতা বয্িkেভেদ িভn হেয় 
থােক। 
 
aনয্ pকােরর সংkামক েহপাটাiিটসo রেয়েছ, েযমন েহপাটাiিটস e eবং েহপাটাiিটস িস, আর eগেুলা েহপাটাiিটস িব হেত 
িভn। 



মানষু িকভােব সংkিমত হয়? 
 
সংkিমত বয্িkেদর রেk eবং েদেহর aনয্ানয্ েকান েকান তরেল েহপাটাiিটস িব ভাiরাস uপিsত থােক।  eিট aতয্n 
সংkামক। pধান েয সকল uপােয় eক বয্িk েথেক aনয্ বয্িkর মেধয্ সংkমণ ছিড়েয় পেড় েসগেুলা হল: 
• কনডম বয্বহার না কের সংkিমত বয্িkর সে  েযৗন সmর্ক sাপন (মিহলা/পরুষু eবং পরুষু/পরুষু েযৗন 
সmর্ক)।  eিট eকিট ঝঁুিকর িবষয় কারণ ৈদিহক তরল পদার্থসমহূ ভাiরাসিট বহন করেত পাের; 
• সংkিমত মােয়র িনকট েথেক নবজাতেকর মেধয্ সংkমণ; 
• ঔষধ pিব  করার যntপািত েযৗথভােব বয্বহােরর মাধয্েম (যার মেধয্ রেয়েছ সূচঁ, িসির , চামচ, পািন eবং 
িফlার বা ছঁাকিন); 
• টুথbাশ, েরজর aথবা গােয় uিl আঁকার o শরীর িছd করার যntপািত ভাগাভািগ করা হেল, যিদ eগেুলা 
ভােলাভােব পির ার করা না হেয় থােক; aথবা 
• রk বা eর সংsের্শর মাধয্েম (uদাহরণsরপূ দিূষত রk বা eর uপাদানসমহূ gহণ)। 



কারা ঝঁুিকেত রেয়েছ? 
 
িনেmাk ে ণীর বয্িkরা েহপাটাiিটস িব dারা আkাn হoয়ার বির্ধত ঝঁুিকেত aবsান করেত পাের: 
 
• সংkিমত মােয়র গের্ভ জn েনয়া িশশরুা; 
• সংkিমত বয্িkর স ী বা সি নী, সnান, aথবা পিরবােরর সদসয্; 
• েস সকল কের্ম িনেয়ািজত বয্িkরা েযখােন সংkিমত েদেহর তরেলর সংsর্শ ঘটেত পাের, েযমন ডাkার, নার্স, 
দnিচিক�সক, কারা কর্মকর্তা, aথবা পিুলশ; 
• ঘন ঘন েযৗন স ী/সি নী বদলায় eমন বয্িk, িবেশষত যিদ তারা সবসময় কনডম বয্বহার না কের; aথবা 
• শরীের ঔষধ বা মাদক pিব  কের eবং pিব  করার যnt েযৗথভােব বয্বহার কের eমন েয েকান বয্িk। 
 
যিদ আপিন মেন কেরন েয আপিন বা আপনার পিরবােরর েকu বির্ধত ঝঁুিকেত রেয়েছন, তাহেল আপনার uিচত হেব e 
িবষয়িট আপনার ডাkার, pয্ািkস নার্স, aথবা GUM (genito-urinary medicine) িkিনক বা 
জননতnt-মtুতেntর িচিক�সালয়-eর সে  আলাপ করা। 
 
েহপাটাiিটস িব-eর pাদরু্ভাব সচরাচর ঘেট থােক eমন েকান েদেশ মণ করেলo আপিন বির্ধত ঝঁুিকেত থাকেত পােরন।  
আপিন আপনার িজিপ, pয্ািkস নার্স, বা মণ িkিনক-eর সে  িটকা gহেণর আবশয্কতা িনেয় আলাপ করেত পােরন, যারা 
িটকা সmের্ক eবং uc ঝঁুিকপূর্ণ েকাn কাজগেুলা িবেদেশ থাকাকােল পিরহার করেত হেব েস বয্াপাের আপনােক পরামর্শ িদেত 
সkম হেবন। 
 
 
েহপাটাiিটস িব সংkমণ েথেক আিম িক সরুkা েপেত পাির? 
 
হঁয্া। aতয্n কারয্করী eকিট িটকা রেয়েছ।  আপিন যিদ মেন কেরন েয আপিন েহপাটাiিটস িব-eর বির্ধত ঝঁুিকর মেধয্ 
রেয়েছন, তাহেল আপনার িজিপ, pয্ািkস নার্স, aথবা sানীয় GUM িkিনেকর সে  কথা বলনু।  আপনার সরুkার 
জনয্ িটকা gহণ করেত হেব িক না েস বয্াপাের িসdাn gহেণ সাহাযয্ করার পাশাপািশ িকভােব আপনার ঝঁুিক hাস করা যায় 
েস সmের্কo তারা িদক-িনের্দশনা pদান করেবন। 



েহপাটাiিটস িব িটকা বয্বsািট কী? 
 
েহপাটাiিটস িব-eর িটকা সাধারণত 3িট iে কশেনর eকিট েকার্স িহেসেব েদoয়া হয়।  ভয্াকিসন বা িটকািট aতয্n িনরাপদ 
eবং পিৃথবী জেুড় aিধকাংশ েদশ ei ভয্াকিসনিটেক িশশেুদর িটকাদােনর িনয়মমািফক ছক-eর anর্ভুk রােখ।  সেরব্াc 
সরুkা িনি ত করেত সmর্ণূ  েকার্সিট আপনার সমাp করা খবুi গরুtুপূর্ণ। 
আপিন যিদ মেন কেরন েয আপিন েহপাটাiিটস িব-eর বির্ধত ঝঁুিকর মেধয্ রেয়েছন, তাহেল আপনার িজিপ, pয্ািkস নার্স-
eর সে  কথা বলনু।  aনয্থায়, পিরচয় েগাপন েরেখ েগাপনীয় পরামর্শ েপেত o পরীkাসমূহ করােত আপনার sানীয় 
GUM িkিনেকর সােথ েযাগােযাগ করনু। 
 
e িবষেয় আেরা তথয্ আিম েকাথায় েপেত পাির? 
 
আপিন NHS Direct Wales–e েফান করেত পােরন ei নmের  
0845 46 47 
aথবা 
Public Health Wales –eর oেয়বসাiটিট পিরদর্শন করেত পােরন ei িঠকানায়: 
www.publichealthwales.wales.nhs.uk/ 
 
aথবা িনেmর িঠকানা েথেক তথয্ েপেত পােরন: 
 
The British Liver Trust 
2 Southampton Road, Ringwood, BH24 1HY 
ি  েহlলাiন: 0800 652 7330 
সাধারণ aনসুnান: 01425 481320 
ফয্াk: 01425 481335 
iেমiল: info@britishlivertrust.org.uk 
www.britishlivertrust.org.uk 
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