
 

 13i জানুয়ারী, 2005 1র 1ম পৃ া

 

সনুামী থেক রkাpাp মানষুেদর জন  িনিদ  হপাটাiিটস i সংkাn তথ  
 
 
হপাটাiিটস i কী? 
হপাটাiিটস i হল িলভােরর eকিট aসুখ।  

 
আপিন হপাটাiিটস i dারা কী ভােব সংkািমত হেবন? 
ei ভাiরাস dারা সংkািমত জল বা খাদ  gহেণর মাধ েম ei ভাiরাস ছিড়েয় যায়।  ei কারেণ, যখােন ময়লা জল-িন াশন o আবজনা দূরীকরেণর ব বsা 
খারাপ সi সব a েল ei ভাiরাস aেনক সহেজ ছড়ায়।  
 
হপাটাiিটস i-র লkণ কী কী? 
ভাiরাস dারা সংkািমত হেল pেত েকর লkণ pকাশ নাo পেত পাের।  িশ েদর তলুনায় বয়sেদর লkণ pকােশর সmাবনা বিশ।  যিদ লkণ দখা যায়, তা 
সচরাচর আকিsক হয় eবং eর মেধ  anভূk থাকেত পাের jর, kািnভাব, িখেদর aভাব, বিমভাব, পেট asিs, কােলা মত psাব, eবং জিnস (tক o 
চােখর হলেদ হoয়া)।  হপাটাiিটস i গভবতী মিহলােদর kেt aেনক বিশ তীb হয়, িবেশষ কের গভাবsার শষ িতন মােস।  হপাটাiিটস i-র সংkমণ 

o লkণ pকােশর গড় anবতী কাল হল 40 িদন (সীমা: 15-60 িদন ।)  
 
আপনার হপাটাiিটস i আেছ িকনা কী ভােব বঝুেবন? 
 হপাটাiিটস i সাধারণতঃ তখনi িনণীত হয় যখন aন  সব pকােরর হপাটাiিটেসর সmাবনা খািরজ হেয় যায় eবং রাগীর eমন sােন মেণর বা থাকার 
পূব iিতহাস আেছ যখােন হপাটাiিটস i খবুi হয়।  আপনার যিদ মেন হয় আপিন  হপাটাiিটস i ভাiরােসর pভাবাধীন হেয় থাকেত পােরন তাহেল 
eকজন পশাদার sাs িবষয়ক ব িkর সােথ কথা বলুন।  
 
আপিন হপাটাiিটস i কী ভােব pিতেরাধ করেবন? 
aবশ i পানীয় জেলর aনুেমািদত sান থেক জল খােবন eবং খাদ  gহেণর পূেব খাবার সmূণভােব রাnা কের বা ভাল কের ধুেয় নেবন।  মােঝ মােঝi হাত 
ধােবন, িবেশষ কের শৗচালেয় যাoয়ার পের, খাoয়ার আেগ, eবং ডােয়পার পিরবতেনর পের।  

 
হপাটাiিটস i ভাiরােসর সংkমণ pিতেরাধ করার কান িটকা নi।  iিমuন gািবuিলন কান uপকার কের না।  

 
 

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

 
 

 
  
 

হপাটাiিটস i ভাiরাস


