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েহপাটাইিটস এ স�েকর্  �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী 
েহপাটাইিটস এ কী?  

েহপাটাইিটস এ হল একিট ভাইরাস যা িলভারেক সং�ািমত কের এবং েসিটেক �িত�� করেত পাের। সাধারণত 
একজন বয্ি�র েথেক অনয্জেনর কােছ অসুরি�ত খাবার বা জেলর মধয্ িদেয় অথবা েযৗন স�েমর মাধয্েম এিট 
ছিড়েয় পেড়। েহপাটাইিটস এ �িতেরাধ করার একিট িটকা আেছ।  

েহপাটাইিটস এ ভাইরাস িকভােব ছড়ায়?  

শরীের েহপাটাইিটস এ ভাইরাস মুখ িদেয় �েবশ কের, মেলর (পায়খানা) মেধয্ যায়। আপাত েচােখ েদখা যায় না এমন 

েছােটা মেলর অিত সামানয্ অংশ েকােনা বয্ি� িগেল েফলেল ভাইরাস ছিড়েয় পের। এিট েকােনা সং�ািমত বয্ি�র 
হােত বািহত হেত পাের এবং তােদর হাত �শর্ করার ফেল, তােদর পিরেবশন করা খাবার অথবা পানীয় ভ�ণ করেল 
অথবা েযৗন স�েমর মাধয্েম ছিড়েয় েযেত পাের।  

েহপাটাইিটস এ-র উপসগর্গিল কী?  

উপসগর্গিলর মেধয্ রেয়েছ জি�স (েচাখ এবং �ক হলুদ হেয় যায়), অবসাদ (�া� লােগ), েপেট বয্থা, বিম ভাব এবং 
ডায়িরয়া। েলােকেদর এই ভাইরাসিটর সং�েশর্ আসার �ায় এক মাস পের সাধারণত উপসগর্গিল েদখা যায়।  

েহপাটাইিটস এ হওয়া সব বয্ি�রই এই সম� উপসগর্গিল হেব না। েছাট িশশ এবং একটু বড় িশশেদর খুব হালকা উপসগর্ 

হওয়ার �বণতা থােক এবং আরও েবিশ বয়েসর িশশ ও �া�বয়�েদর তুলনায় জি�স হওয়ার স�াবনা কম থােক।  

আিম �থম কখন অসু� হেয় পরেত পাির এবং আিম কখন সং�মণ ছড়ােত পাির?  

সাধারণত ভাইরােসর সং�েশর্ আসার িতন েথেক চার স�ােহর মেধয্ উপসগর্গিল েদখা যায়, তেব েসগিল খুব �ত হেল 
সং�েশর্ আসার দইু স�ােহর মেধয্ অথবা খুব েদির হেল সাত স�ােহর মেধয্ েদখা িদেত পাের। উপসগর্গিল েদখা েদওয়ার 

দইু স�াহ আেগ েথেক শর হওয়ার এক স�াহ পের পযর্� সং�ািমত বয্ি�র ভাইরাস ছড়ােনার স�াবনা থােক।  

েহপাটাইিটস এ-র িচিকৎসা কী?  

েহপাটাইিটস এ-র েকােনা িচিকৎসা েনই। েবিশরভাগ বয্ি� িব�াম িনেয় এবং মদয্পান না কের কেয়ক স�ােহর মেধয্ 

িকছুটা ভােলা হেয় ওেঠন। দরুােরাগয্ িলভােরর েরাগ আেছ অথবা েরাগ�িতকার বয্ব�া দবুর্ল এমন িকছু বয্ি�েদর 

আরও গরতর অসু�তা হয় এবং সহায়ক পিরচযর্ার �েয়াজন হয়। েহপাটাইিটস এ-র েথেক আেরােগয্র সময়, মদয্পান 

করেবন না অথবা অয্ািসটািমেনােফন বা Tylenol মত ওষুধ েসবন করেবন না যা িলভােরর �িত করেত পাের। 

আপনার েহপাটাইিটস এ হেয়েছ বেল মেন হেল, আপনার �া�য্ েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলুন।  

িকভােব েহপাটাইিটস এ েরাগিট িনণর্য় করা হয়?  

েহপাটাইিটস এ হেয়েছ বেল আপনার �া�য্ েসবা �দানকারী সে�হ করেল, তারা একিট র� পরী�া করােনার অনুেরাধ 
করেত পাের।  

একজন বয্ি�র িক একবােরর েবিশ েহপাটাইিটস এ হেত পাের? 

না। একবার েকােনা বয্ি�র েহপাটাইিটস এ েসের েগেল, তার জীবন েসই েরাগিটর �িত অনা�ময্ (সুরি�ত) হেয় ওেঠ 

এবং আর েসই ভাইরাসও েস বহন কের না।  
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েহপাটাইিটস এ-র ফেল িক মৃতুয্ হেত পাের?  

েহপাটাইিটস এ-র ফেল মৃতুয্ হওয়ার স�াবনা িবরল (1% েথেক কম েকস)।  

িকভােব েহপাটাইিটস এ �িতেরাধ করা েযেত পাের?  

েহপাটাইিটস এ িটকা িনন। েহপাটাইিটস এ িটকা েনওয়ার িবষেয় আপনার �া�য্ েসবা �দানকারীেক িজ�াসা করন 

অথবা িটকা �দানকারী েখাঁজার জনয্ 311 ন�ের েফান করন। 

খাবার �শর্ করার আেগ এবং েশৗচালয় বয্বহার করার পর বা ডায়াপার বদলােনার পর সবসময় আপনার হাত সাবান 
এবং উ� �বািহত জল িদেয় ধুেয় িনন। 

এমন ধরেণর েযৗন আচারগিল এিড়েয় চলুন যার পিরণিতেত হােত বা মুেখর মেধয্ মল েযেত পাের। কে�ামগিল HIV মত 

অনয্ানয্ েযৗনবািহত সং�মণ �িতেরােধর জনয্ সাহাযয্ করেলও েহপাটাইিটস এ হয়েতা �িতেরাধ করেত পারেব না।  

আপিন যিদ এমন েকােনা েদেশ যান েযখােন েহপাটাইিটস এ একিট সাধারণ েরাগ, তাহেল েবাতলজাত জল বয্বহার 
করন অথবা কেলর জল বয্বহার করার আেগ এক িমিনট ফুিটেয় িনন। েখালাওয়ালা মাছ (েশলিফস) খাওয়া এিড়েয় 

চলুন কারণ েসিট হয়েতা দিূষত জল েথেক আনা হেয়েছ।  

েহপাটাইিটস A িটকা কােদর েনওয়া উিচত?  

েহপাটাইিটস এ-র িবরে� দীঘর্কালীন সুরি�ত থাকেত চাওয়া েযেকানও বয্ি�েক ছয় মােসর বয্বধােন এই িটকার দিুট 
েডাজ/মা�া িনেত হেব। 

উপর�, িন�িলিখত �পগিলর বয্ি�েদর জনয্ িনয়িমত িটকাকরেণর পরামশর্ েদওয়া হয়: 

• 1 েথেক 2 বছর বয়েসর সম� িশশ 
• কয্ারািবয়ান, মধয্ এবং দি�ণ আেমিরকা, আি�কা, পূবর্া�লীয় ইউেরাপ এবং এিশয়ার কেয়কিট অংশ সহ 

েহপাটাইিটস এ সাধারণভােব েদখেত পাওয়া যায় এমন অ�লগিলেত যাওয়া �মণকারীগণ। �মেণ যাওয়ার 

অ�ত দইু স�াহ আেগ �মণকারীেদর �থম েডাজ/মা�ািট েনওয়া উিচত। 
• সমকামী পুরষ এবং অনয্ানয্ পুরষ যারা অনয্ পুরষেদর সে� েযৗন স�ম কেরন 
• দরুােরাগয্ িলভােরর েরাগ থাকা বয্ি�গণ 
• মাদক বয্বহারকারী বয্ি�গণ 
• �িটং-ফয্া�র (ত�ন-িবষয়ক) েরাগ আেছ এমন বয্ি�গণ 
• রা�ায়, আ�েয় বা অনয্ েকাথাও বসবাসকারী মানুষ অথবা যােদর েকান �ায়ী িঠকানা েনই। 
• গেবষণাগাের েহপাটাইিটস এ িনেয় কাজ করা বয্ি�গণ 


