গরবতী
্ভ
হওয়ার
কথা রাবছেন?

নননচিত করনু যে আপনন
জারান
্ হামরর যথছক
সরনষিত
ু
থাছকন

আপনার এবং আপনার শিশুর স্াস্থ্য সুরশষিত রাখার সবমেমে শনরাপদ উপাে

আপনার নিিরু জার্ভান হাছর (রছুবলা)
আক্ান্ত হওয়া খবু গরুতর
ু হছত পাছর। এর
ফছল আপনার নিিু অন্ধ বা বনির হছয় যেছত
পাছর, এবং এর ফছল আপনন আপনার নিিছুক
হারাছত পেন্ত্ভ পাছরন বা আপনার গর্ভ পাছতর
কথা আপনাছক নবছবচনা করছত হছত পাছর।
এই পনুতিকাটি সংছষিছপ বরন্ভা কছর যে নকরাছব
আপনন আপনার অজাত নিিু এবং আপনার
ঘননষ্ঠছের অজাত নিিছুের সরুনষিত করছত
পাছরন।

জার্ভান হার নক?
জার্ভান হাছরর সঠিক নার হল রছুবলা।
এটি রাইরাসজননত একটি রেৃু যরাগ ো
প্রনতছরাি করা োয়। উোহররস্বরপ,
ূ এটি
বাতাছস পনরবানহত তরছলর যফাঁটা, কানি
ও হানঁচর রাি্যছর েড়ায়। েনে আপনার
এটি হয় আপনার িরীর খারাপ লাগছত
পাছর, োর সাছথ গলার গ্রনথি ফু লছত
পাছর এবং অল্প জ্বর বা গলা ব্যথা এবং
ত্বছক ফু সকুনড় ( র্যাি) হছত পাছর।
আপনার ত্বছক েনেও ফু সকুনড় বা র্যাি
হছত পাছর নকন্তু যকানও যকানও ব্যনতির
যকানও লষিরই যেখা োয় না, কাছজই
তারা কখনই জানছত পারছবন না যে
তাছের সংক্রর হছয়ছে এবং তারা
আপনার বা অন্যছের যরাগটি েড়াছছেন।
েনে যকানও গর্ভ বতী রনহলার তার
গর্ভ িারছরর প্রাথনরক পে্ভাছয় রছুবলার
সংক্রর হয়, তাহছল এটি রারাত্মক হছয়
ওছে, কারর তা তার অজাত নিিরু
প্ররূ ত ষিনত করছত পাছর। এর ফছল
নিিটি
ু র রতৃু্য হছত পাছর বা গর্ভ পাত
করাছত হছত পাছর।

কখন যকউ সংক্রর েড়াছত
পাছর?
ক�ো

দ

কখন আর নকরাছব এটি
নিিটি
ু র ষিনত কছর?
যে নিিু রছুবলা দ্ারা ষিনতগ্রতি হছয়
জন্ায় তার কনছজননটাল রছুবলা
নসনছ্ার (নসআরএস) আছে বছল
বলা হয়। এর রছি্য অছনছকর কাছন
কর যিানা, োনন, অন্য যচাছখর
সরস্যা, এবং হৃেনপছডের সরস্যা থাকছব
োর ফছল হাসপাতাছল েছথষ্ট নচনকতসা
করাছত হছব এবং যসগনুল সারা জীবন
িছর নিিটি
ু ছক প্ররানবত রাখছব।
নিিরু রনতিছকেও প্ররাব যেখা নেছত
পাছর।
গর্ভ িারছরর প্রথর েি সপ্তাছহ িরা
পড়া রছুবলা েিজছনর রছি্য নয়জন
অজাত নিিরু ষিনত করছত পাছর। রা
তার অজাত নিিছুক রাইরাসটি যেন
এবং তা অঙ্গগনুল ততরী হওয়ার সরছয়
যসগনুলর ষিনত কছর, নবছিষত নবকাি
হওয়া যচাখ, কান, হৃেনপডে এবং রনতিকে
– প্রায়ি তা একই সাছথ।
গর্ভ িারছরর পছরর েয় সপ্তাছহ, পাঁচজন
অজাত নিিরু একজন প্ররানবত হয়
আর তা সািাররত কাছন কর যিানাছত
সীনরত থাছক। গর্ভ িারছরর পছরর নেছক
নিিরু ষিনত হওয়া নবরল।

আপনার অজাত নিিছুক
সরুনষিত রাখা

আপনার গর্ভ িারছরর

রছুবলার নবরছুধে টিকাোনই সবছচছয় যসরা সরুষিা। েনে
আপনন টিকা গ্রহর না কছর থাছকন বা নননচিত নন
যে আপনন টিকা গ্রহর কছরছেন নক না তাহছল আপনন
অছনকগনুল নজননষ করছত পাছরন নননচিত করছত যে
আপনন এবং আপনার পনরবার সরুনষিত থাছক। নকন্তু
আপনার পনরনস্নত োই
যহাক না যকন
আপনার নজনপর সাছথ কথা
বছল যজছন
যনওয়াই
রাছলা।

আশর শি িমর জানব যে আশর
ইশতরম্থ্যই রুমবলা যেমি সর
ু শষিত শি
না?

আমে

আপনাছক নননচিত হছত হছব যে নিিু অবস্ায়
আপনার রছুবলা হছয়নেল বা েটি
ু এরএরআর টিকা
গ্রহর কছরনেছলন। েনে আপনন নননচিত না হন,
তাহছল আপনার নজনপ-র যথছক যজছন ননন। আপনার
প্রনতছরাি ষিরতা পরীষিা করছত আপনাছক একটি রতি
পরীষিা করছত হছত পাছর।
ক�ো

আশর শিভামব রুমবলার যেমি
সর
ু শষিত হব?
তি

আরার শিশুিামল রুমবলা হমেশিল।
আরার শি তা আবার হমত পামর?
এটি খবই
ু নবরল, নকন্তু তা ঘটছত পাছর, তাই এটি
গরুত্বপ
ু রূ ্ভ যে গর্ভ িারছরর সম্াবনার আছগ আপনন
একটি রছুবলার রতি পরীষিা করান।
আরার আমের েভ্্ারমের
আমে আরার এিটি রক্ত
পরীষিা হমেশিল এবং
আরাে বলা হমেশিল যে
আশর সর
ু শষিত - আরার
শি আমরিটি পরীষিা
িরামত হমব?

আপনন প্রায় নননচিতরাছব এখছনা সরুনষিত থাকছবন
নকন্তু এছকবাছর নননচিত হওয়ার একরাত্র উপায় হল
আছরকটি পরীষিা করাছনা।

আশর সমবরাত্র ইউমি-মত এমসশি
আর আশর শনশচিত নই যে শি শি
টিিা শনমেশি – আশর শি িরব?
যদি

যদি

আপনার গর্ভ িারছরর

সরে

আশর েভবতী এবং আরার রক্ত
পরীষিা যদখামছে যে আশর রুমবলা
যেমি সরশষিত
গর্ভ
নই। আশর শি
িরমত পাশর?
এরএরআর টিকাপ্রোন করসচীর
্ম সাফছল্যর অথ
হল যে জনসংখ্যার রছি্য এখন খব করই রছবলা
রাইরাস ঘছর
র্থ
যবড়াছছে, তাই এটির সম্াবনা কর যে
আপনন সংক্ারক কাছরার সংস্পছি আসছবন। নকন্তু
গত েি বেছর যবি নকে নিির্শে
তাছের এরএরআর
টিকা ননছত পাছরন নন।

এর
অথর্থ
হল
যে এই নিিরা
রছবলা েড়াছত
পাছর, কাছজই
আপনাছক এই ঝনক সম্বছন্ধ
অবগত থাকছত হছব। েনে
আপনার যকানও বন্ধন্ধু বা তাছের নিিছের
ত্বছক ফসকুনড় যেখা োয়, তাহছল
তাছের যসই ফসকুনড়গনল নরনলছয়
োওয়া পেন্তর্য
তাছের যথছক েছর
থাকাই রাছলা।

আপনার নিিু জন্ যনওয়ার পর, আপনাছক েটি
ু টিকা
ননছত হছব োছত আপনন পছরর বার গর্ভ বতী হছল
সরুনষিত থাছকন (েনেও এসছত্বও তখছনা আপনাছক
আছরকটি রতি পরীষিা করাছত হছব)। ছে হাসপাতাছল
আপনার নিিু জছন্ছে তা যেছড় োবার আছগই সম্বত
আপনাছক প্রথর টিকাটি যেওয়া হছব।

য

এটির পরারি্ভ যেওয়া হয় না। ছকানও প্ররার
যনই যে টিকাটি অজাত নিিরু ষিনত কছর,
নকন্তু আপনার েনে টিকাটির প্রছয়াজন হয়
তাহছল আপনার নিিরু জছন্র পছর আপনার
তা যনওয়া উনচত।

আশর শু্ু সাম্প্রশতিিামল আরার
এরএরআর টিিা শনমেশি আর আশর
এখন েভ্বতী – আরার শিশু শি ঠিি
োিমব?
সে

ত্বছক ফু সকুনড় হওয়ার পাঁচ যথছক সাত নেন আছগ
রছুবলা থাকা যকানও ব্যনতি সংক্ারক হছত িরুু কছরন
(েনেও তাছের সব সরছয় ফু সকুনড় হয় না)। তারা
প্রায় েইু সপ্তাছহর রত সংক্ারক থাছকন।

আশর েভ্বতী এবং আরার ত্বমি
ফুসকুশি হমেমি। আশর শি িরব?
এটি রছুবলার ফু সকুনড় নাও হছত পাছর নকন্তু েথাসম্ব
িীঘ্র আপনার ডাতিাছরর সাছথ কথা বলন।ত্ব
ু ছক
ফু সকুনড়র কারর জানছত আপনাছক হয়ত একটি রছুবলার
রতি পরীষিা করছত হছব।

আপনার বাচ্া হওয়ার

পমর

আরার েভ্্ারমের সরে আরামি
বলা হমেশিল যে আশর রুমবলার যেমি
সর
ু শষিত নই। এখন আশর শি িরব?
আপনার এরএরআর টিকার েটি
ু রাত্রার
প্রছয়াজন।েনে আপনন হাসপাতাছল প্রসব
কছর থাছকন, আপনন বাসায় যফরার
আছগ প্রথরটি নেছত হছব। আপনার নজনপ
আপনাছক নদ্তীয়টি যেছবন।
আরার নতু ন পশরবামরর রুমবলা
হওো এবং তা অনথ্য েভ্বতী
রশহলামদর রম্থ্য িিামনা আশর
শিভামব আটিাব?
তাছের প্রথর জন্নেছনর অল্প পছরই এবং স্ু ছল োওয়া
িরুু করার আছগ তাছের এরএরআর টিকা যেওয়াছত
আপনাছক আরন্ত্রর জানাছনা হছব।

স্তনথ্যপান িরামনার সরে শি আশর
এরএরআর টিিা শনমত পাশর?
হ্যাঁ – নিিটির
দর্শযকানও ঝনক যনই। টিকাটির রছবলা
অংছির রাইরাসটি বছকর েছি পাওয়া যগছে, নকন্তু
তিন্যপান করা নিিছের যরাগটি হয় নন বা তারা
যকান লষির প্রেিন কছর নন।

রছুবলার যথছক োড়া পাওয়া
েনে োরা গ্রহর করছত পাছর তারা
সবাই এরএরআর টিকা যনয়,
রছুবলার সংক্রর হওয়ার অছনক
কর সম্াবনা থাকছব। আররা
এরএরআর ব্যবহার করার আছগ,
গর্ভ বতী যরছয়ছের তাছের সন্তান
বা বন্ধুছের সন্তান যথছক রছুবলার
সংক্রর হত।
এই জন্য সকল নিিছুক বের 13
রাস বয়ছস এবং আবার নেন বের
চার রাস বয়ছস এরএরআর টিকা
গ্রহর করার সছুোগ যেওয়া হয়।
এর অথ্ভ হল যে রছুবলার সংক্রর
হওয়ার সম্াবনা অছনক কছর
োয়।েত যবিী নিিছুক টিকা যেওয়া
হছব, তত সম্াবনা বাড়ছব যে
যরাগটি যেি যথছক নননচিহ্ন হছয় োছব
এবং নিিরুা জন্গত রছুবলা ননছয়
জন্াছব না।

ততনেন পেন্ত,
্ভ নননচিত করনু যে
আপনন রছুবলার নবরছুধে সরুনষিত।
এটি পছরর কছয়ক বের িছর
নবছিষরাছব গরুত্বপ
ু রূ ্ভ কারর আপনন
যসই রনহলাছের েছলর একজন হছত
পাছরন নেনন 1990-র যিছষর নেছক
এবং 2000–এর প্রথছর তাছের
এরএরআর টিকা গ্রহর করছত পাছরন
নন। আপনার েইু রাত্রার এরএরআর
প্রছয়াজন বা আপনন একটি রতি
পরীষিা করছত পাছরন নরনলছয় ননছত
যে আপনন সরুনষিত।
আর আপনার েনে ইনতরছি্যই
অল্পবয়সী যেছলছরছয় থাছক নননচিত
করনু যে তাছের এরএরআর টিকা
দ্ারা সরুষিা োন করা হছয়ছে।এটি
তাছের সরুনষিত রাছখ, সংক্রর ক্ছর
েনড়ছয় পড়াছক আটকায় আর যে
যকানও টিকা না যনওয়া গর্ভ বতী
রনহলাছক সরুনষিত রাছখ যোর
সংস্পছি্ভ তারা আসছত পাছর।

নরনক ও লইুছসর গল্প
নরনক বঝছত পাছরন নন যে তার
গরবতী
ভিকি থাকার সরয় জারান হার
হছয়নেল কারর তার যকানও লষির
নেল না।
‘েখন লইস এত সরস্যার সাছথ জন্
ননল তখন তা আরার কাছে একটি
বড় িাক্া নেল বলছল কর বলা হছব,’
নতনন বছলন। ‘লইস কত যোট নেল,
আর যস প্রায় হাসপাতাছলই রারা
োনছেল।’ ডাতিাছররা আছরা খারাপ
খবর ননছয় আসনেছলন – োর রছি্য
নেল যে তার বাঁ ছচাছখ োনন পছড়ছে
আর যস কাছন যবি কালা।
লইছসর প্রথর রাসগনল খবই কষ্টকর
নেল – যস প্রায়ি অসস্ হছয় পড়ত
আর অন্য নিিছের
্মা
রত অত
তাড়াতানড় যবছড় ওছে নন।

এখন 20 বের বয়ছস, ছস বাসার
যথছক েছর এক কছলছজ বাস কছর
যেখাছন যস গরত্বপর্ণ
েষিতাগনল
নিখছে ো তাছক রনবষ্যছত েথাসম্ব
স্বািীনরাছব থাকছত সাহাে্য করছব।
লইছসর জন্য জীবন যকানও যকানও
সরছয় কঠিন হছত পাছর এবং নরনক
রাছবন যে েনে জীবন আছরা সহজ
হত।‘েখনই কনছজননটাল রছবলা
নসনছ্ার থাকা যকানও নিিছক
আপনন যেখছবন, আপনার নিিছক
এরএরআর টিকা নেছয় সরনষিত করার
নবষছয় এছকবাছরই নদ্িা করছবন না,’
নতনন বছলন।

এসছত্বও, ছস িীছর িীছর স্বািীন হছত
যিছখ, নতন বের বয়ছস স্ছল
কুলে োয়
আর নরিটিি সাছকিনতক রাষা ব্যবহার
কছর বাতালাপ
করছত যিছখ।
র্তা

Thinking of getting pregnant? Bengali version

আছরা তথ্য আনর যকাথায় পাব?
www.nhs.uk/vaccinations বা www.sense.org.uk-যত োন
যসনস হল একটি োতব্য প্রনতষ্ঠান ো রছুবলা আক্ান্ত পনরবারছের সহায়তা কছর।

Immunisation Information

