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তে্যসূত্র
1.  ভ্যান-ট্যাম জে, জেপুটি চীফ জমডেকেল অডফসযার এট আল। েযাতীয় ফু্ টিেযাদযান জ্যাগ্যাম ২০১৯/২০। ২২ মযাচ্চ  

২০১৯।https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/03/annual-national-flu-programme-
2019-to-2020-1.pdf.

2.  ম্যাে ব্যাইে এম, চীফ জমডেকেল অডফসযার এট. আল। জমৌসুডম ইনফু্কয়ঞ্যা টিেযাদযান জ্যাগ্যাম (উত্তরী আয়রল্যান্ড)। 
১৪ েুন ২০১৮। http://www.hscbusiness.hscni.net/pdf/Seasonal%20Influenza%20Vaccination%20
Programme%202018-19.pdf.

3.  ে্যালেকরৌে ডস, চীফ জমডেকেল অডফসযার স্কটল্যান্ড এট. আল। স্কটিশ শশশব ফু্ টিেযাদযান জ্যাগ্যাম। 
২০১৮-১৯।৯অগযাস্ট২০১৮।https://www.sehd.scot.nhs.uk/cmo/CMO(2018)06.pdf.

4.   অ্যাথরটন এফ, চীফ জমডেকেল অডফসযার, জমডেকেল েযাইকরক্যার এনএইচএস ওকয়লস। ওকয়লশ জেলথ সযার্্চ লর 
েযাব্লুএইচডস (২০১৯)। েযাতীয় ইনফু্কয়ঞ্যা টিেযাদযান জ্যাগ্যাম ২০১৯-২০২০। ১৬ এড্ল ২০১৯। http://www.
gpone.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1000/WHC2019-015%20-%20The%20National%20
Influenza%20Immunisation%20Programme%202019-20_English_WORD.pdf.

5.  পযাবডলে জেলথ ইংল্যান্ড, এনএইচএস। আপনযার ডশশু জে ফু্ জথকে সুরডষিত রযাখযা। মযাতযা-ডপতযাকদর েন্ তথ্যাডদ। 
ইংল্যাকন্ড ফু্ সংক্যান্ত টিেযাদযান। জম ২০১৯। https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/806857/PHE_Protecting_Child_Against_Flu_leaflet.pdf.

6.  জরযাগীকদর েন্ তথ্। ইনফু্কয়ঞ্যা এবং ফু্কয়র মতন জরযাগ। জশষ পর্চযাকলযাচনযা জসকটেম্বর ২০১৭।  
https://patient.info/health/influenza-and-flu-like-illness.

7  জক্যামর েী এট.আল। জে ইনকফক্. 2014;68(4):363-371.doi: 10.1016/j.jinf.2013.11.013.
8.  WebMD. (ওকয়ব এমডে) ডশশু এবং ফু্। এটযা ডেভযাকব ছড়যায়? জশষ পর্চযাকলযাচনযা নকভম্বর ২০১৭।https://www.

webmd.com/cold-and-flu/children-and-flu-influenza#1.
9.   জসন্যাস্চ ফর ডেেীে েকট্যাল অ্যান্ড ড্কভনশন। জমৌসুডম ইনফু্কয়ঞ্যা, লষিণ এবং জরযাগ ডনণ্চয়। সডদ্চ  েযাডশ বনযাম ফু্। জশষ 

পর্চযাকলযাচনযা জফব্রুয়যাডর ২০১৯।https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm.
10.   ে্যাকনডেয়যান জপডেয়যাট্রিে জসযাসযাইটি। জেয়যাডরং ফর ডেেস। ডশশুকদর মযাকে ইনফু্কয়ঞ্যা। জশষ পর্চযাকলযাচনযা েুলযাই ২০১৭। 

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/influenza_in_children. 
11.  এনএইচএস টিেযাদযান। ডশশুকদর ফু্ টিেযা। জশষপর্চযাকলযাচনযা েুলযাই ২০১৯। https://www.nhs.uk/conditions/

vaccinations/child-flu-vaccine/.

12.   ফু্য়ঞ্ জটট্যা জনেযাল জ্রে সযাসকপনশন ইনফু্কয়ঞ্যা (লযাইভ ষিয়্যাপ্ত, স্যায়ু)। (জরযাগীকদর েন্ শতডর তকথ্র ডলফকলট। 
মযাচ্চ  ২০১৯। https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.3296.pdf.

13.   ফু্য়ঞ্ জটট্যা জনেযাল জ্রে সযাসকপনশন ইনফু্কয়ঞ্যা (লযাইভ ষিয়্যাপ্ত, স্যায়ু)। পকণ্্’র শবডশকট্্র সংডষিপ্তসযার। েযানুয়যারী 
২০১৯।https://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/smpc. 

14.   ডবশ্ব স্যাস্্ সংস্যা। ইনফু্কয়ঞ্যা। ২০১৯-২০২০ সযাকলর নদ্চ যান্চ জেডমসডফয়যাকর ইনফু্কয়ঞ্যা জমৌসকমর েন্ ইনফু্কয়ঞ্যা 
ভযাইরযাস ভ্যােডসকনর সুপযাডরশ েরযা ডমশ্রণ। ২১ মযাচ্চ  ২০১৯। https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/
recommendations/2019_20_north/en/. 

15.   পযাবডলে জেলথ ইংল্যান্ড। ্যাইমযারী সু্কল বয়সী জছকল জমকয়কদর মযাকে জমৌসুডম ইনফু্কয়ঞ্যা ভ্যােডসকনর আপ জটে: 
শীতেযাল ২০১৮ জথকে ২০১৯। ১ জসকটেম্বর ২০১৮ জথকে ৩১ েযানুয়যারী ২০১৯ পর্চন্ত চূড়যান্ত জেটযা। জম ২০১৯। 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/806289/Childhood_flu_annual_report_2018_19_FINAL_.pdf.

16.   পযাবডলে জেলথ ইংল্যান্ড। ডেডপ জরযাগীকদর মযাকে জমৌসুডম ইনফু্কয়ঞ্যা ভ্যােডসকনর আপকটে: শীতেযাল ২০১৮ জথকে 
২০১৯। ১ জসকটেম্বর ২০১৮ জথকে ২৮ জফব্রুয়যাডর ২০১৯ পর্চন্ত চূড়যান্ত জেটযা। জম ২০১৯। 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/804889/Seasonal_influenza_vaccine_uptake_in_GP_patients_1819.pdf.

্স্তুতেযারে এবং সরবরযােেযারী 

আপডন ডে আপনযার ডশশুর েন্ এেটি 
অ্যাপকয়ন্কমন্ বুে েকরকছন? 

এই শীতেযাকল, ডভন্স নযামে ফু্কয়র 
ভযাইরযাস এবং তযার ভযাইরযাকসর দকলর েন্ 
শতডর থযার্ন

মযাগ্য বনল গণ্য করা হে এ�ন সকল মেনল – ম�নেনদর1-4

জন্য একটি শবনা�ূল্য মনজাল ম্রে রূশ প ফু্নের টিকা লভ্য রনেনে 

*এনএইচএস’এর জমৌসুডম ফু্ টিেযাদযান জ্যাগ্যাম সেল জরযাগ্ ২ বযা ৩ বছর বয়সী (২০১৯ সযাকলর ৩১ অগযাকস্ট ) ডশশুকদরকে এবং ডলিডনেযাল 
দৃডট্কেযাণ জথকে েঁুডে জত রকয়কছ** এমন সেল ২ জথকে ১৭ বছর বয়সীকদরকে ডেডপ’র সযাে্চ যাডর জত এেটি ডবনযামূল্ জনেযাল জ্রে রূডপ ফু্কয়র 
টিেযা ্দযান েকর এবং জসইসকগে সেল জরযাগ্ ্যাইমযারী সু্ককলর ডশশুকদরকেও1-4 এই টিেযাটি ্দযান েরযা েয়। (স্কটল্যাকন্ড ডেছু পযাথ্চে্ থযােকত 

পযাকর।3) **ডলিডনেযাল েঁুডে জত অন্তভু্চ ক্ত রকয়কছ দীর্চেযালস্যায়ী জরযাগ জরমন ধরুন হৃদডপকডের (েযাট্চ ) জরযাগ,ডেেডন’র জরযাগ, ডলভযাকরর জরযাগ, স্যায়ডবে 
জরযাগ, েযঁাপযাডন ও েযায়যাকবটিস।1-4

রডদ এেটি ডশশু জে জনেযাল জ্রে রূডপ ফু্কয়র টিেযা গ্েণ েরযার েন্ জরযাগ্ বকল গণ্ নযা েরযা েয় তযােকল পডরবকত্চ  তযাকে এেটি ইনকেেশকনর 
মযাধ্কম টিেযা গ্েণ েরযার ্স্যাব জদওয়যা জরকত পযাকর।1-4

জপশযাদযার স্যাস্্পডরকষবযা ্দযানেযারীকদর দ্যারযা মযাতযা ডপতযাকদর ্দযান েরযার উকদেকশ্ এই ডলফকলটটি শতডর েরযা েকয়কছ। এটিকে টিেযার সযাকথ 
জদওয়যা জরযাগীকদর েন্ শতডর তথ্যাডদর ডলফকলকটর পডরবত্চ  ডেকসকব গণ্ েরযা ডনডষদ্ধ।

জছযাট জছকল-জমকয়রযা খুবই সেকে একে অপরকে এবং তযাকদর 
ডনে-ডনে পডরবযাকরর মযাকে ফু্ ছড়যাকত পযাকর। 

রডদ আপডন জেযান পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যা অনুভব েকরন তযােকল আপনযার েযাক্তযার, ফযাম্চযাডসস্ট বযা নযাকস্চর 
সযাকথ েথযা বলুন। একত এমন সেল সম্যাডবত পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যা ও অন্তভু্চ ক্ত রকয়কছ জরগুকলযা জে 
প্যাকেকের ডলফকলকট তযাডলেযাভুক্ত েরযা েয় ডন। www.mhra.gov.uk/yellowcard এ ডগকয় 

ইকয়কলযা েযাে্চ  ডস্ককমর মযাধ্কম আপডন সরযাসডর পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যাগুকলযা জে ডরকপযাট্চ  েরকত পযাকরন। পযাশ্ব্চ 
্ডতডক্য়যাগুকলযা জে ডরকপযাট্চ  েকর আপডন এই ওষুকধর ডনরযাপত্তযার ডবষকয় আকরযা তথ্ ্দযান েরকত 

সযােযার্ েরকছন।  

ফু্ আক্যান্ত েবযার  
আকগই এেটি 
অ্যাপকয়ন্কমন্  
বুে েরুন 

ডভে

ডভন্স

ভযাকয়যাকলট 



আ�ার শৈশু মক ফু্ মেনক মকন সুরশষিত রাখা দরকার? 
ডশশু এবং তযার পডরবযার উভকয়র েন্ ফু্ খুবই েট্ের েকত পযাকর – সুস্ েকয় উঠকত ৭ ডদন পর্চন্ত সময় লযাগকত পযাকর, রযার অথ্চ েল জর েযাে 
জথকে ছুটি জনয়যার দরেযার েকব এবং ডশশুকদর জদখযাকশযানযার েন্ আকয়যাডেত ব্বস্যাগুকলযা ও এর ফকল ্ভযাডবত েকব।5,6

এেটি অধ্য়কনর মযাধ্কম জদখযা জগকছ জর অন্ জেযান বয়কসর জছকল জমকয়কদর তুলনযায় ৫ বছকরর জচকয় েম বয়সী জছকল জমকয়কদরকে ফু্কয়র 
েন্ সম্বত জবডশ েযাসপযাতযাকল ভডত্চ  েরকত েয়। 5,7

জছকল-জমকয়রযা খুবই সেকে ফু্ ছড়যাকত পযাকর – এই জরযাগটি এে ডশশু জথকে আকরে ডশশু পর্চন্ত এবং পডরবযাকর মযাকে ও ছড়যাকত পযাকর।5,8

আপনযার ডশশু জে ফু্কয়র টিেযা ডদকয় আপডন তযাকদর সুরডষিত থযােকত সযােযার্ েরকছন এবং আপনযার এই পদকষিকপর ফকল ফু্ ভযাইরযাস ছড়যাকনযার 
সম্যাবনযা আকরযা অকনে জবডশ েঠিন েকয় রযাকব।5

ফু্ বনা� সাধারণ সশদষি  কাশৈ 
ফু্ এবং সযাধযারণ সডদ্চ  েযাডশর লষিণগুকলযা এেই রেকমর েয় সুতরযাং জেবল লষিকণর ডভডত্তকত একদর মকধ্ পযাথ্চে্ েরযা েঠিন েকত পযাকর।9 

্েৃতপকষি এগুকলযা আলযাদযা-আলযাদযা ভযাইরযাসেডনত জরযাগ এবং সযাধযারণ সডদ্চ  েযাডশর তুলনযায় ফু্ অকনে জবডশ খযারযাপ েকত পযাকর এবং 
লষিণগুকলযাও আকরযা তীব্ েকত পযাকর ডেন্তু সডদ্চ  েযাডশ’র জষিকরে লষিণগুকলযা সযাধযারণত অকনে েযালেযা েয়।9ফু্ আক্যান্ত জছকল-জমকয়কদর মকধ্ 
জখলযাধুলযা েরযার শডক্ত বযা ইচ্যা থযােকব নযা এবং তযারযা সযাধযারকণর জচকয় অকনে জবডশ ডবছযানযায় শুকয় থযােকত চযাইকব।10 সডদ্চ  েযাডশ আক্যান্ত জেযান 
ব্ডক্ত’র নযাে জথকে সযাধযারণত সডদ্চ  বইকত থযাকে নতুবযা তযার নযাে বন্ধ থযাকে।9 

সনকেত এবং লষিণ

লষিণ কত দ্রুত মদখা মদে

জ্বর 

ব্যাো 

কাঁপুশন

ক্াশতি/দুবষিলতা

হাঁশচ / নাক বন্ধ

গলা ব্যাো 

বুনক অস্বশতি, কাশৈ

�াো ব্যাো

ফু্ সশদষি  কাশৈ

আকশমিক ধীনর ধীনর 

সাধারণ শবরল 

সাধারণ হালকা 

মবৈ সাধারণ অসাধারণ 

সাধারণ কখনও কখনও

কখনও কখনও সাধারণ

কখনও কখনও সাধারণ

সাধারণ হালকা মেনক �াঝাশর

সাধারণ শবরল

এখযান জথকে অডভকরযাডেত: জসন্যাস্চ ফর ডেেীে েকট্যাল অ্যাডে ড্কভনশন, ইে ইট এ জেযাল্ড অর ফু্?9

সযাধযারণর েযাডশ সডদ্চ র েযারকণ জেযান মযারযাত্মে স্যাস্্ সমস্যা জদখযা জদয় নযা।9ফু্কয়র জষিকরে ডেন্তু উপকরর জটডবকল উডলিডখত লষিণগুকলযা ছযাড়যাও ডেছু ডেছু জছকল জমকয়কদর জষিকরে মযারযাত্বে সমস্যার সৃডট্ 
েকত পযাকর রযার মকধ্ জবদনযাদয়ে েযাকনর সংক্মণ, তীব্ ব্ঙ্যাইটিস এবং ডনউকমযাডনয়যার মতন সমস্যা েডড়ত রকয়কছ।5,11        

আপনার শৈশুর জন্য মনজাল ম্রে রূশপ ফু্ টিকার শনরাপত্া  

অডধেযাংশ জছকল জমকয়রযা এই জনেযাল জ্রে রূডপ ফু্কয়র টিেযাকে খুবই ভযাকলযাভযাকব সে্ েরকত পযাকর ডেন্তু তযাকদর মকধ্ জেউ জেউ পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যাও 
অনুভব েরকত পযাকর।12পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যার ডবষকয় আকরযা ডবস্যাডরত তথ্ েযানযার েন্ অনুগ্ে েকর www.sharegoodtimesnotflu.co.uk জদখুন। 

রডদ আপডন জেযান পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যা অনুভব েকরন তযােকল আপনযার েযাক্তযার, ফযাম্চযাডসস্ট বযা নযাকস্চর সযাকথ েথযা বলুন। একত এমন সেল সম্যাডবত পযাশ্ব্চ 
্ডতডক্য়যা ও অন্তভু্চ ক্ত রকয়কছ জরগুকলযা জে প্যাকেকের ডলফকলকট তযাডলেযাভুক্ত েরযা েয় ডন। www.mhra.gov.uk/yellowcardএ ডগকয় ইকয়কলযা 
েযাে্চ  ডস্ককমর মযাধ্কম আপডন সরযাসডর পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যাগুকলযা জে ডরকপযাট্চ  েরকত পযাকরন। পযাশ্ব্চ ্ডতডক্য়যাগুকলযা জে ডরকপযাট্চ  েকর আপডন এই ওষুকধর 
ডনরযাপত্তযার ডবষকয় আকরযা তথ্ ্দযান েরকত সযােযার্ েরকছন।  

ফু্ মেনক সুরশষিত োকার জন্য সাশলোনা আপনার শৈশু মক টিকা শদন
ফু্কয়র টিেযা আপনযার ডশশু জে তযার স্যাভযাডবে জরযাগ ্ডতরষিযার ষিমতযা গকড় তুলকত সযােযার্ েকর, রযাকত েকর ফু্কয়র ভযাইরযাসগুকলযার সংস্পকশ্চ 
আসকল জস আকরযা জবডশ ভযাকলযাভযাকব জসই সংক্মকণর ডবরুকদ্ধ লড়কত পযারকব।11 

জরকেতু ফু্কয়র ভযাইরযাসগুকলযা খুবই চযালযাে এবং ক্মযাগত পডরবডত্চ ত েকত থযাকে জসকেতু ্ডত বছর ডবশ্ব স্যাস্্ সংস্যা (ওয়যাল্ড্চ  জেলথ অরগনযাইকেশন) 
(েযাব্লুএইচও) সুপযাডরশ েকর জর আগযামী ফু্ জমৌসকমর েন্ ফু্কয়র টিেযায় জেযান জেযান ধরকনর ভযাইরযাকসর জ্রেনগুকলযা জে ব্বেযার েরযা উডচত –জেননযা 
টিেযাগুকলযা জে অকনে আকগ জথকে শতডর েকর রযাখকত েয়।12,14 এর অথ্চ েল জর আপনযার ডশশুর ্ডত বছর নতুন ফু্কয়র টিেযা দরেযার েকব।5

বযাতযাবরকণ জেযান ধরকনর ফু্কয়র ভযাইরযাকসর ্কেযাপ রকয়কছ এবং টিেযায় েী আকছ তযাকদর মকধ্ েতটযা ভযাকলযা জমল েয় তযার উপর ডভডত্ত েকর বছকর 
– বছকর ফু্কয়র টিেযা’র েযার্চেযাডরতযা পডরবডত্চ ত েয়।5২০১৩ সযাকল রকব জথকে েযার্চক্মটি শুরু েরযা েকয়কছ তকব জথকে পযাবডলে জেলথ ইংল্যান্ড 
(ডপএইচই) ক্মযাগত শশশব ইনফু্কয়ঞ্যা টিেযা জ্যাগ্যামর এেটি অংশ ডেকসকব জনেযাল জ্রে রূডপ ফু্কয়র টিেযা জদওয়যার সুপযাডরশ েকর একসকছ।1

ইংল্যাকন্ড ২০১৮ – ১৯ জমৌসকম অনুমযাডনত েরযা েয় জর সু্ককল (ডরকসপশন এবং বছর ১ – ৫) ৪,০৫১,৬৯৮ জরযাগ্ জছকল জমকয়কদর মকধ্ ২,৪৬১,৫৬৩ 
জছকল জমকয়কদর ইনফু্কয়ঞ্যার টিেযা জদওয়যা েকয় ডছল।15* এর অথ্চ েল জর ২০১৭ – ১৮ (ডরকসপশন এবং বছর ১ – ৪) সযাকল ৫৯.৫% এর তুলনযায় এই 
বছকর এেই গ্রুকপর ৬০.৮% জরযাগ্ জছকল জমকয়কদর টিেযা জদওয়যা েকয়কছ।15

ডেডপ’র সযাে্চ যাডরকত টিেযা জদওয়যা েকয়কছ এমন সেল ২ – ৩ বছর বয়সী জছকল – জমকয়কদর জষিকরে অনুমযাডনত েরযা েয় জর ১,৩২২,৬৬৩ জরযাগ্ জছকল 
জমকয়কদর মকধ্ ৫৯৩,৭০৬ জছকল জমকয়কদরকে ইনফু্কয়ঞ্যার টিেযা জদওয়যা েকয়কছ।16 এর অথ্চ েল জর এই বয়কসর গ্রুকপ ৪৪.৯.% জরযাগ্ জছকল – 
জমকয়কদরকে টিেযা জদওয়যা েকয়ডছল।16 এই বছকরর তুলনযায় ২০১৭-১৮ সযাকলর জমৌসকম ৪৪% জছকল জমকয়কদর টিেযা জদওয়যা েকয়ডছল।16 

*উডলিডখত সংখ্যার গণনযায় এমন সেল জছকল জমকয়রযা শযাডমল রকয়কছ রযারযা েয় জনেযাল জ্রে রূডপ টিেযা জপকয়কছ নতুবযা জনেযাল জ্রে রূডপ টিেযা গ্েণ েরযার 
েন্ অকরযাগ্ বকল গণ্ েওয়যার েযারকণ ইনকেেশকনর মযাধ্কম টিেযাটি গ্েণ েকরকছ।15,16

এেেন নযাস্চ বযা েযাক্তযার নযাকের ফুকটযায় এেটি 
পযাতলযা প্যাডস্টে টিউকবর টিপ রযাকখন। 

নযাকের ডভতকর গুঁডড় গুঁডড় জফযঁাটযার ডমস্ট জ্রে 
েরযা েয়। 

তযার পর নযাকের অন্ ফুকটযায় আবযার এেই ্ডক্য়যা 
পুনরযায় েরযা েয়। 

এই টিকা শকভানব মদওো হে?13

রডদ জেযান ডশশু জে জনেযাল জ্রে রূডপ ফু্কয়র টিেযা গ্েণ েরযার েন্ অকরযাগ্ বকল গণ্ েরযা েয় তযােকল তযাকদর ডবেল্প 
ডেকসকব ইনকেেশকনর মযাধ্কম টিেযা জনয়যার ্স্যাব জদওয়যা েকব।1-4

www.sharegoodtimesnotflu.co.uk 

এটি একটি মনজাল ম্রে, মকান ইননজকৈন নে13


