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েহপাটাiিটস e ভাiরাস 
 
সুনামী েথেক রkা pা p  মানুষেদর জন  িনিদর্  েহপাটাiিটস e সংkা n  তথ  
 
েহপাটাiিটস e কী? 
েহপাটাiিটস e হল িলভােরর eকিট aসুখ যা েহপাটাiিটস e ভাiরাস েথেক হয়। 
 
েহপাটাiিটস e-র dা রা আপিন কী ভােব সংkা িমত হেবন? 
eক ব িk  েথেক aপর bযিk েত ei ভাiরাস সংkা িমত হয় যখন আপিন eমন িকছু মুেখ েদন যা েহপাটাiটীস e-েত আkা n  ব িk র মল dা রা 
দূিষত বা সংkা িমত হেয়েছ। eিট তখনi হেত পাের যখন আপিন ei ভাiরাস dা রা সংkা িমত ব িk র মেলর সংs েশর্  আসা দূিষত জল বা খাদ  
g হণ কেরন। ei কারেণ েযখােন ময়লা জল-িন া শন o আবজর্ না-দূরীকরেণর ব বsা  খারাপ aথবা েযখােন uপযুk  ব িk গত sা s িবিধ পালন 
করা হয় না, েস সব জায়গায় ভাiরাস আরo সহেজ ছড়ায়। 
 
েহপাটাiিটস e-র লk ণ কী কী? 
ভাiরাস dা রা সংkা িমত হেলo p েত েকর েk েt  লk ণ p কাশ পায় না। িশ েদর েথেক বয়s  ব িk েদর েk েt  লk ণ p কাশ পাoয়ার 
সmা বনা েবিশ। যিদ লk ণ েদখা যায়, সচরাচর তা আকিs ক হয় eবং eেত j র, kা িn ভাব, িখেদ কেম যাoয়া, বিমভাব, েপেট as িs , কৃ া ভ 
p sা ব eবং জিn স (t ক o েচা েখর হলেদ হoয়া) an ভুর্ k  থাকেত পাের। লk ণ সাধারণতঃ 2 মােসর কম থােক; িকছু মানুষ 6 মাস aিb  
aসুs  থােকন। েহপাটাiিটস e-র েরা গসংk মণ o েরা গলk ণ-p কােশর গড় an বর্ তর্ী  কাল 28 িদন (সীমা: 15 - 50 িদন)। 
 
আপিন কী কের জানেবন আপনার েহপাটাiিটস e হেয়েছ িকনা? 
েহপাটাiিটস e িনণর্ য় করেত eকিট রk  পরীkা  (আi জি◌ eম eিn - eiচ e িভ) করেত হয়। আপনার যিদ মেন হয় আপিন েহপাটাiিটস e 
ভাiরােসর সংs েশর্  eেসেছন তাহেল sা s িবষয়ক eকজন েপশাদার ব িk র সােথ কথা বলুন।   
 
েহপাটাiিটস e আপিন কী ভােব েরা ধ করেত পােরন? 
ঘন ঘন হাত েধা েবন, িবেশষ কের েশৗ চালেয় যাoয়ার পের, খাoয়ার আেগ eবং ডােয়পার পিরবতর্ ন কের েদবার পের। aবশ i aনুেমা িদত sা েনর 
পানীয় জল খােবন eবং খাoয়ার আেগ খাবার ভাল কের রাnা  কের বা ধুেয় খােবন। 
 
েহপাটাiিটস e ভাiরােসর সংk মণ েরা ধ করেত dিট বst  ব বhত হয়: iিমuন েgা িবuিলন সংk মণ েথেক তk ু িণ রkা  কের, িকnt  মাt  3 
মােসর মত sা য়ী হয়। েহপাটাiিটস e িটকার কাজ করেত an তঃ 2 সpা হ লােগ, িকnt  eর সুরkা  an তঃ 20 বছেরর জন  sা য়ী হয়। আপনার 
sা s িবষয়ক েপশাদার ব িk র সােথ কথা বেল েদখুন eর েকা ন eকিট আপনার জন  সিঠক িকনা। 
 
 

িবশদ তেথ র জন  েদখুন, www.cdc.gov/hepatitis/, aথবা িস িড িস-র পাবিলক েরসপn  হটলাiেন েফা ন কrন 
(888) 246-2675  (iংিলশ),(888) 246-2857 (s া িনশ),or (866) 874-2646  (িট িট oয়াi). 

 


