হাম সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাজসত প্রশ্নাবলী
হাম জক?
হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসঘটিত্ ররাগ যার কারণে জ্বর এবং এক ধরণের ফু সকুড়ি হয়।
কার্ের হাম হয়?
টিকা রেয়ডে এমে রযণকাে বয়ণসর মােুণের হাম হণত্ পাণর।
জকভার্ব হাম ছডায়?
হাণমর ভাইরাস সংক্রডমত্ বযডির োক এবং গলার রেষ্মায় থাণক। যখে রসই বযডি হাাঁডি রেয় বা কাণে, হাণমর
ভাইরাস বাত্াণস ছড়িণয় পণর এবং মােুে রসই ভাইরাস ডেিঃশ্বাণস গ্রহে করণত্ পাণর। এই ভাইরাস বাত্াণস েুই
ঘন্টা পযযন্ত সডক্রয় এবং সংক্রামক অবস্থায় থাণক।
এই ররাগটি অত্যন্ত সংক্রামক — যডে রকাে বযডির এটি হয় ত্াহণল ত্ার আণেপাণের 90 েত্াংে মােুণেরও এটি
হণব যডে ো ত্াণের এটি প্রডত্ণরাধ করার ক্ষমত্া থাণক।
হার্মর উপসর্ে গুজল জক?
হাণমর প্রাথডমক উপসগযগুডলর মণধয পণ়ি জ্বর (যা 103 রথণক 105 ডিডগ্র ফা. পযযন্ত উঠণত্ পাণর), কাডে, োক
ডেণয় জল ঝরা এবং এবং রিাখ লাল হওয়া অথবা রিাখ ডেণয় জল প়িা। উপসগযগুডল শুরু হওয়ার ডত্ে রথণক
পাাঁি ডেে পণর, মুণখ লাল োণগর মত্ একধরণের ফু সকুড়ি রেখা যায় আর ত্ারপর রসটি সারা েরীণর ছড়িণয়
পণর।
কতটা দ্রুত এই উপসর্ে দেখা যায়?
ভাইরাস ডেিঃশ্বাণস গ্রহণের 10 রথণক 12 ডেে পণর উপসগযগুডল সাধারেত্ রেখা রেয়; উপসগযগুডল প্রকাণের পণর
খুব ত্া়িাত্াড়ি হণল সাত্ ডেণের মণধয আর খুব রেডরণত্ হণল 21 ডেণেও শুরু হণত্ পাণর।
একিন হার্ম আক্রান্ত বযজি কখন অপর বযজির্ের মর্যয দসটি ছজডর্য় জের্ত পার্র?
ফু সকুড়ি প্রকাে পাওয়ার িার ডেে আণগ রথণক প্রকাণের িার ডেে পর পযযন্ত একজে বযডি হাম ছ়িাণত্ পাণর।
একিন বযজির জক একবার্রর দবজশ হাম হর্ত পার্র?
ো। সংক্রমেটি বযডিণক সারা জীবণের জেয রসই ররাণগর প্রডত্ণরাধী কণর রত্াণল; যার অথয ত্াণের আর রসটি
হণব ো।
হাম প্রজতর্রার্যর জক দকান টিকা আর্ছ?
হযাাঁ। ডেশুর প্রথম জন্মডেণে বা ত্ারপণর হাণমর টিকা রেওয়া হয়। এটি MMR (ডমণসলস বা হাম, মাম্পস এবং
রুণবলা) োমক একটি টিকায় মাম্পস এবং রুণবলা টিকার সাণথ সণে সমডিত্। ডেশুণের 4 রথণক 6 বছণর স্কুণল
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র াকার সময় MMR টিকার ডিত্ীয় রিাজটি রেওয়ার পরামেয রেওয়া হয়। রয বযডি হাণমর টিকার েু’টি রিাজ
ডেণয়ণছ রস ররাগ প্রডত্ণরাধ করণত্ পারণব বণল মণে করা হয় এবং হাম হওয়ার সম্ভাবো কম থাণক।
হার্মর জিজকৎসা জক?
হাণমর ভাইরাণসর ডিডকৎসাণর জেয রকাে ডেডেয ষ্ট ওেুধ রেই, ত্ণব রকােও রকােও উপসণগযর ডিডকৎসা করার ওেুধ
আণছ , রযমে রবডে জ্বর কমাণোর ওেুধ।

হার্মর ফর্ল জক স্বার্যযর অনয সমসযা হর্ত পার্র?
ডত্ে ভাণগর একভাগ ডরণপার্য করা হাণমর সংক্রমণের মণধয অন্তত্ একটিণত্ জটিলত্া থাণক। হাণমর ফণল স্বাণস্থযর
সমসযার মণধয অন্তভুয ি থাকণত্ পাণর িায়ডরয়া, কাণের সংক্রমে, ডেউণমাডেয়া, ডখাঁিুডে এবং মডিণে ও স্নায়ুত্ণে
সংক্রমে। রকােও রকােও রক্ষণে, হাণমর ফণল মৃত্ুয হণত্ পাণর। গভয বত্ী মডহলাণের রক্ষণে, হাণমর ফণল গভয পাত্
এবং সমণয়র পূণবয প্রসব হণত্ পাণর। সমি বয়ণসর রগাষ্ঠীণত্ হাম গুরুত্র হণত্ পাণর। ত্ণব, সণেযাজাত্, রছার্
ডেশু, গভয বত্ী মডহলা এবং ররাগ প্রডত্ণরাণধর ক্ষমত্া েুবল
য এমে বযডিণের হাণমর জটিলত্ায় রভাগার সম্ভাবো
রবডে।
জকভার্ব হাম প্রজতর্রায করা দযর্ত পার্র?
হাম প্রডত্ণরাণধর রসরা উপায় হল টিকাোে। 1লা জােুয়াডর 1957 সাণলর পণর জণন্মণছে এমে রকাে বযডি, রয
হাণমর েু’টি রিাজ সমডিত্ টিকা রেয়ডে বা এমে রকাে রি পরীক্ষা কণরডে যা প্রমাে কণর ত্াণের হাম
প্রডত্ণরাণধর ক্ষমত্া আণছ, ত্াণের MMR টিকার (ডমণসলস বা হাম, মাম্পস এবং রুণবলা) েু’টি রিাজ অবেযই
রেওয়া উডিত্। স্বাস্থয পডরিযযার কমীণের হাণমর েু’টি রিাজ সমডিত্ টিকা ডেণত্ হণব বা রি পরীক্ষা করাণত্
হণব রযটিণত্ রেখাণব রয ত্ারা রসই ররাগ প্রডত্ণরাধ করণত্ সক্ষম। ডপ্র-ডকন্ডারগাণর্যে এবং রি-রকয়ার রপ্রাগ্রাণম
োম েডথভু ি করা প্রণত্যকটি ডেশুর হাণমর টিকার একটি রিাজ গ্রহে করা প্রণয়াজে। স্কুল এবং কণলজ বা
ইউডেভাডসযটিণত্ োম েডথভু ি করা বাচ্চাণের হাণমর টিকার েু’টি রিাজ অবেযই গ্রহে করণত্ হণব। জুে 13, 2019
রথণক স্কুণলর টিকাকরে প্রণয়াজেীয়ত্া রথণক রকাে ছা়ি আর অেুণমাডেত্ েয় ডেউ ইয়কয রেণর্| সরকারী এবং
রবসরকারী স্কুণল প্রাক-ডকন্ডারগাণর্যে রথণক 12ত্ম রগ্রি অবডধ সমি বাচ্চাণের রক্ষণে এই আইে প্রণযাজয, িার্যার
এবং যাজক পডরিাডলত্ স্কুল এবং ডেবসকালীে ও ডেশু পডরিযযা কমযসূিী সহ| স্কুল এবং ডেশু পডরিযযা কমযসূিীগুডল
ডিডকৎসা সংক্রান্ত অবযাহডত্ বজায় রাখণব| পূণবযর সমি ধমীয় ছা়ি অববধ| স্কুণলর প্রণয়াজেীয়ত্া সম্পণকয ত্ণথযর
জেয রেখুে schools.nyc.gov/immunization।
MMR (জমর্সলস বা হাম, মাম্পস এবং রুর্বলা) টিকা জক কাি কর্র?
MMR টিকা অত্যন্ত ডেরাপে এবং কাযযকর। MMR টিকার েু’টি রিাজ হাম প্রডত্ণরাণধ প্রায় 97 েত্াংে কাযযকর;
একটি রিাজ প্রায় 93 েত্াংে কাযযকর।
হার্মর টিকা জক জনরাপে?
MMR টিকা গ্রহেকারী অডধকাংে বযডির রকাে পাশ্বয প্রডত্ডক্রয়া থাণক ো। রকাে বযডির জ্বর, সামােয ফু সকুড়ি
বা গাল বা ঘাণ়ির গ্ল্যান্ড ফু ণল যাওয়ার মত্ সামােয পাশ্বয প্রডত্ডক্রয়া হয়। গুরুত্র সমসযা খুবই ডবরল। MMR
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টিকা ডবেয়ক আরও ত্ণথযর জেয ইডমউোইণজেে অযাকেে রকায়াডলেে: ভযাকডসে ত্থয ডববৃডত্ রেখুে
(Immunization Action Coalition)যাে: immunize.org/vis/vis_mmr.asp।

আপোর ডেশুণক রকাথায় টিকা ডেণত্ পাণরে ত্ার সম্পণকয আণরা ত্ণথযর জেয, 311 েম্বণর রফাে করুে।
হাম বা MMR টিকা সম্পর্কে আজম দকাথা দথর্ক আর্রা তথয দপর্ত পাজর?
অেলাইে সংস্থাণের জেয রেখুে:
হাম (ইডমউোইণজেে অযাকেে রকায়াডলেে): vaccineinformation.org/measles
একেজণর হাম (ণসণ্টাসয ফর ডিডি্ি্ কণরাল): cdc.gov/measles
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