
 

 

 

 

 

 

ফু্ল কি?  

ফু্ল ভাইরাসের দ্বারা েৃষ্ট একটি খুব েংক্রামক ররাগ।  এটি প্রধানত শ্বােনতন্ত্রসক প্রভাববত কসর এবং এর লক্ষণগুবলর মসধে রস়েসে জ্বর, 

ঠান্ডা লাগা, রেশী বেথা হও়ো, জস়েসে বেথা, মাথা বেথা এবং খুব ক্লান্ত লাগা। 

ফু্ল অতেন্ত ববেজ্জনক হসত োসর এবং মারাত্মক জটিলরুে ধরসত োসর এমনবক মৃতুের কারণও হসত োসর।  খুব অল্প ব়েস্ক এবং ব়েস্কসের 

মসধে জটিলতার েম্ভাবনা রববশ। 

প্রবত শীসত কস়েক হাজার মানুষ তাসের বজবে রেসখন এবং কস়েক হাজার মানুষ ফু্লর কারসণ হােোতাসল ভবতি  হন।  ফু্ল েম্পবকি ত মৃতুের 

েবরমাণ প্রবত বের প্রা়ে 4000-14000 রথসক শুরু কসর গসে 8000। 

2017-2018 শীসতর ফু্ল মওেুসম 0 রথসক 17 বের ব়েেী বশশুসের মসধে 16 ফু্লজবনত মৃতুের খবর োও়ো রগসে (জনস্বাস্থ্ে ইংলোন্ড, 

2018)। 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/740606/Surveillance_of_influenza_and_other_respiratory_viruses_in_the_UK_201

7_to_2018.pdf     

 

 

আকি কিন আিার বাচ্চাকি ফু্লর কবরুকে টিিা কিব? 

আেনার বাচ্চাসক রক্ষা করা োোও, ফু্ল ভোকবেন ররাসগর ববস্তার হ্রাে করসত েহা়েতা কসর।  এটি  অনোনে রলাকসের মসধে ফু্ল ভাইরাসে 

আক্রান্ত হও়োর েম্ভাবনা হ্রাে কসর , এর মসধে রস়েসে খুব অল্প ব়েস্ক, খুব বৃদ্ধ এবং যাসের প্রবতসরাধ ক্ষমতা দুবিল হস়েসে তারা। 

এর অথি হল আেনার েন্তানসক ভোকবেন বেস়ে আেবন হ়েত োো-বেতামাতার, হৃেসরাসগ আক্রান্ত মামার বা একটি নতুন বাচ্চার জীবন 

বাাঁ চাসত োসরন রয  েসবমাত্র আেনার েবরবাসর স্বাগত জাবনস়েসেন।  ফু্ল মৃতুে করসত োসর তসব আেবন আেনার েবরবার এবং বনু্ধসের 

রক্ষা করসত োসরন যারা েবসচস়ে রববশ ঝুাঁ বকেূণি অবস্থ্া়ে আসেন। 

 

 

 

 

Flu Porcine MECC 

September 2019 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740606/Surveillance_of_influenza_and_other_respiratory_viruses_in_the_UK_2017_to_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740606/Surveillance_of_influenza_and_other_respiratory_viruses_in_the_UK_2017_to_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740606/Surveillance_of_influenza_and_other_respiratory_viruses_in_the_UK_2017_to_2018.pdf


 

 

কিভাকব এই ভযািকিন কিওয়া হয়? 

ফু্ল ভোকবেন প্রবতটি নাসকর  উের একটি একক রে বহোসব রেও়ো হ়ে।  এটি েুই-মুক্ত, দ্রুত এবং বেথাহীন। 

 এটি অনোনে রুটিন শশশসবর ভোকবেনগুবলর মসতা একই েমস়ে বনরােসে রেও়ো রযসত োসর। 

 ভোকবেসন ফু্ল ভাইরাসের লাইভ ফমি রস়েসে যা দুবিল করা হস়েসে।  এগুবল ররাগ প্রবতসরাধ ক্ষমতা জাবগস়ে রতাসল তসব স্বাস্থ্েকর 

মানুসষর মসধে ররাগ েৃবষ্ট কসর না। 

 

এই ভযািকিকন কি কিকেটিন আকে? 

হোাঁ , বজসলটিন ভোকবেসন রস়েসে।  প্রাণীর রকালাসজন রথসক প্রাপ্ত রজলটাইন একটি েোথি।  রোরোইন রজলটাইন শুস়োসরর 

রকালাসজন রথসক আসে।  ওষুসধ রজলটিসনর েমস্ত ধরসণর কসঠার স্বাস্থ্েবববধ এবং েুরক্ষা বববধমালা়ে অন্তবনিবমিত। 

 

ফু্ল ভযািকিকন কিকেটিন কিন বযাবহার িরা হয়? 

ভোকবেনগুবল বস্থ্বতশীল করা এবং রটাসরজ চলাকালীন বনরােে এবং কাযিকর থাসক।  যাইসহাক, রজলটাইন এত উচ্চ েবরসশাবধত রয তা 

রভসে যা়ে, েরীক্ষাগুবলসত রেখা রগসে রয চূোন্ত েণেটিসত কবকি ন বিএনএ থাসক না। 

(http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients) 

 

ধিীয় কনতারা  এবং কবশ্ব িাস্থ িংস্থা (WHO) ভযািকিকন কিকেটিন বযাবহার িম্পকিে  কি 

বকেন?  

● ২০০১ োসল, িবিউএইচও োরা ববশ্ববোেী ধমী়ে েবন্ডতসের েভার ফলাফসলর কথা জাবনস়েবেল, যারা শবর়েসতর আওতা়ে বনবষদ্ধ 

েণেগুবলর বেসক নজর ররসখবেসলন।  তারা েুোবরশ কসরবেসলন রয রজলটাইনযুক্ত ওষুধগুবল শরী়েসতর অধীসন েযিসবক্ষণকারী 

মুেলমানসের জনে েণে েবরবতি সনর কারসণ অনুসমাবেত । 

http://www.immunize.org/talking-about-vaccines/porcine.pdf 

 

● ইউসরােী়ে কাউবিল অফ ফাতও়ো ও বরোচি  রা়ে বেস়েসে রয যবে ভোকবেসন েবকি ন উৎসের েবরমাণ তুচ্ছ হ়ে তসব রকানও 

োথিকে করা খুব োমানে (2003)। 

(https://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/englishtranslation.pdf 

 

●  ১৯৯৫ োসল রমবিসকল োস়েসিে ফর ইেলাবমক অগিানাইসজশন (আইওএমএে) রোরবকন রজলটিনযুক্ত ওষুধসক 

ইেলাবমকভাসব অনুসমাবেত বসল র াষণা করার জনে ইেবতহাল বেবহার কসরবেল । তসব তাসের বিবক্র প্রকাশ করার  অনুমবতটি 

আেশি েবরবস্থ্বতসত বেল না। 

 

http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients
http://www.immunize.org/talking-about-vaccines/porcine.pdf
https://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/englishtranslation.pdf


 

 

●  ইহুবে আইন অনুোসর, অ-রমৌবখক েণেগুবলসত রোরবেন বা অনোনে প্রাণী রথসক প্রাপ্ত উোোসনর রকানও েমেো রনই।  এর মসধে 

নাক, ইনসজকশন, োসোবজটবরগুবল, বক্রম এবং মলম দ্বারা চাবলত ভোকবেনগুবল অন্তভুি ক্ত রস়েসে 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/386842/2902998_PHE_FluPorcine_QAforParents_FINAL_CT.pdf  

 

● মালস়েবশ়োর ফাতও়ো কাউবিল  আন্তজি াবতকভাসব রা়ে বেস়েসে রয বচবকৎো ও প্রবতসরাসধর উসেসশে টিকা রেও়ো জাস়েয, কারণ 

টিকা বেসত অস্বীকার করসল আরও রববশ ক্ষবত হসব। 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034117302411) 

 

 

 

িার িাকে ক াগাক াগ িরকবন 

ফু্ল ভোকবেন বা আেনার েন্তাসনর অোেস়েেসমে েম্পসকি  েরামসশির জনে, ভোকবেসনশন ইউসক-রত রযাগাসযাগ করুন 01902 

682674   

ফু্ল ভোকবেন েম্পসকি  োধারণ তসথের জনে, ে়ো কসর িুিবল কাউবিসলর স্বাস্থ্ে েুরক্ষা টিসমর োসথ রযাগাসযাগ করুন 01384 816 

246। 

 অথবা 01384 815 097 
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