হাম স�েকর্ �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী
হাম িক?
হাম একিট অতয্� সং�ামক ভাইরাসঘিটত েরাগ যার কারেণ �র এবং এক ধরেণর ফু সকুিড় হয়।
কােদর হাম হয়?
িটকা েনয়িন এমন েযেকান বয়েসর মানুেষর হাম হেত পাের।
িকভােব হাম ছড়ায়?
হােমর ভাইরাস সং�িমত বয্ি�র নাক এবং গলার ে��ায় থােক। যখন েসই বয্ি� হাঁিচ েদয় বা কােশ, হােমর
ভাইরাস বাতােস ছিড়েয় পের এবং মানুষ েসই ভাইরাস িনঃ�ােস �হণ করেত পাের। এই ভাইরাস বাতােস দুই
ঘ�া পযর্� সি�য় এবং সং�ামক অব�ায় থােক।
এই েরাগিট অতয্� সং�ামক — যিদ েকান বয্ি�র এিট হয় তাহেল তার আেশপােশর 90 শতাংশ মানুেষরও এিট
হেব যিদ না তােদর এিট �িতেরাধ করার �মতা থােক।
হােমর উপসগর্ গিল িক?
হােমর �াথিমক উপসগর্গিলর মেধয্ পেড় �র (যা 103 েথেক 105 িডি� ফা. পযর্� উঠেত পাের), কািশ, নাক
িদেয় জল ঝরা এবং এবং েচাখ লাল হওয়া অথবা েচাখ িদেয় জল পড়া। উপসগর্গিল শর হওয়ার িতন েথেক
পাঁচ িদন পের, মুেখ লাল দােগর মত একধরেণর ফু সকুিড় েদখা যায় আর তারপর েসিট সারা শরীের ছিড়েয়
পের।
কতটা �ত এই উপসগর্ েদখা যায়?
ভাইরাস িনঃ�ােস �হেণর 10 েথেক 12 িদন পের উপসগর্গিল সাধারণত েদখা েদয়; উপসগর্গিল �কােশর পের
খুব তাড়াতািড় হেল সাত িদেনর মেধয্ আর খুব েদিরেত হেল 21 িদেনও শর হেত পাের।
একজন হােম আ�া� বয্ি� কখন অপর বয্ি�েদর মেধয্ েসিট ছিড়েয় িদেত পাের?
ফু সকুিড় �কাশ পাওয়ার চার িদন আেগ েথেক �কােশর চার িদন পর পযর্� একজন বয্ি� হাম ছড়ােত পাের।
একজন বয্ি�র িক একবােরর েবিশ হাম হেত পাের?
না। সং�মণিট বয্ি�েক সারা জীবেনর জনয্ েসই েরােগর �িতেরাধী কের েতােল; যার অথর্ তােদর আর েসিট
হেব না।
হাম �িতেরােধর িক েকান িটকা আেছ?
হয্াঁ। িশশর �থম জ�িদেন বা তারপের হােমর িটকা েদওয়া হয়। এিট MMR (িমেসলস বা হাম, মা�স এবং
রেবলা) নামক একিট িটকায় মা�স এবং রেবলা িটকার সােথ সে� সমি�ত। িশশেদর 4 েথেক 6 বছের �ু েল
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েঢাকার সময় MMR িটকার ি�তীয় েডাজিট েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয়। েয বয্ি� হােমর িটকার দু’িট েডাজ
িনেয়েছ েস েরাগ �িতেরাধ করেত পারেব বেল মেন করা হয় এবং হাম হওয়ার স�াবনা কম থােক।
হােমর িচিকৎসা িক?
হােমর ভাইরােসর িচিকৎসাের জনয্ েকান িনিদর্ � ওষুধ েনই, তেব েকানও েকানও উপসেগর্র িচিকৎসা করার ওষুধ
আেছ , েযমন েবিশ �র কমােনার ওষুধ।

হােমর ফেল িক �াে�য্র অনয্ সমসয্া হেত পাের?
িতন ভােগর একভাগ িরেপাটর্ করা হােমর সং�মেণর মেধয্ অ�ত একিটেত জিটলতা থােক। হােমর ফেল �াে�য্র
ঁ ু িন এবং মি�ে� ও �ায়ুতে�
সমসয্ার মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের ডায়িরয়া, কােনর সং�মণ, িনউেমািনয়া, িখচ
সং�মণ। েকানও েকানও ে�ে�, হােমর ফেল মৃতুয্ হেত পাের। গভর্ বতী মিহলােদর ে�ে�, হােমর ফেল গভর্ পাত
এবং সমেয়র পূেবর্ �সব হেত পাের। সম� বয়েসর েগা�ীেত হাম গরতর হেত পাের। তেব, সেদয্াজাত, েছাট
িশশ, গভর্ বতী মিহলা এবং েরাগ �িতেরােধর �মতা দুবল
র্ এমন বয্ি�েদর হােমর জিটলতায় েভাগার স�াবনা
েবিশ।
িকভােব হাম �িতেরাধ করা েযেত পাের?
হাম �িতেরােধর েসরা উপায় হল িটকাদান। 1লা জানুয়াির 1957 সােলর পের জে�েছন এমন েকান বয্ি�, েয
হােমর দু’িট েডাজ সমি�ত িটকা েনয়িন বা এমন েকান র� পরী�া কেরিন যা �মাণ কের তােদর হাম
�িতেরােধর �মতা আেছ, তােদর MMR িটকার (িমেসলস বা হাম, মা�স এবং রেবলা) দু’িট েডাজ অবশয্ই
েনওয়া উিচত। ি�-িক�ারগােটর্ন এবং েড-েকয়ার ে�া�ােম নাম নিথভু � করা �েতয্কিট িশশর হােমর িটকার
একিট েডাজ �হণ করা �েয়াজন। �ু ল এবং কেলজ বা ইউিনভািসর্িটেত নাম নিথভু � করা বা�ােদর হােমর
িটকার দু’িট েডাজ অবশয্ই �হণ করেত হেব। �া�য্ পিরচযর্ার কম�েদর হােমর দু’িট েডাজ সমি�ত িটকা িনেত
হেব বা র� পরী�া করােত হেব েযিটেত েদখােব েয তারা েসই েরাগ �িতেরাধ করেত স�ম।
MMR (িমেসলস বা হাম, মা�স এবং রেবলা) িটকা িক কাজ কের?
MMR িটকা অতয্� িনরাপদ এবং কাযর্কর। MMR িটকার দু’িট েডাজ হাম �িতেরােধ �ায় 97 শতাংশ কাযর্কর;
একিট েডাজ �ায় 93 শতাংশ কাযর্কর।
হােমর িটকা িক িনরাপদ?
MMR িটকা �হণকারী অিধকাংশ বয্ি�র েকান পা�র্ �িতি�য়া থােক না। েকান বয্ি�র �র, সামানয্ ফু সকুিড়
বা গাল বা ঘােড়র �য্া� ফু েল যাওয়ার মত সামানয্ পা�র্ �িতি�য়া হয়। গরতর সমসয্া খুবই িবরল। MMR
িটকা িবষয়ক আরও তেথয্র জনয্ ইিমউনাইেজশন অয্াকশন েকায়ািলশন: ভয্াকিসন তথয্ িববৃিত েদখুন

(Immunization Action Coalition)যান: immunize.org/vis/vis_mmr.asp।

আপনার িশশেক েকাথায় িটকা িদেত পােরন তার স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, 311 ন�ের েফান করন।
হাম বা MMR িটকা স�েকর্ আিম েকাথা েথেক আেরা তথয্ েপেত পাির?
অনলাইন সং�ােনর জনয্ েদখুন:
হাম (ইিমউনাইেজশন অয্াকশন েকায়ািলশন): vaccineinformation.org/measles
একনজের হাম (েস�াসর্ ফর িডিজ্জ্ কে�াল): cdc.gov/measles
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