
        
        

            
          

      
         

               

    
             

            
            

          
          

টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর

টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর হল প্াণ-সংশেকারী ররাগ যা
সালয়�ায়েলা টাইফফ এবং সালয়�ায়েলা প্ারাটাইফফ ব্াকয়টফরো দ্ারা
সৃষ্ট হে। এই ব্াকয়টফরো দফূিত খাবার খাওো বা পাফে পাে করার
�াধ্য়� ছফিয়ে পিয়ত পায়র। টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর প্ফত বছর
ফবশ্বব্াপী আেু�াফেক 11–21 ফ�ফলেে �ােুিয়ক প্ভাফবত করয়ত পায়র।
এই ররাগগুফল ইউোইয়টড রটেটয়স ফবরল, ফকন্তু অয়েক রদয়শ হায়�শাই ঘয়ট।

উপসর্গ

খুব �র দবৰ্লতা মাথা ধরাু

�ু ধামা�্য ডায়ািরয়া বা েকা�কা�ন্য েপেট য�ণা

ফকছু ব্ফতির কাফশ বা ফু সকু ফিও থাকয়ত পায়র। অভ্ন্তরীণ রতিপাত ও �ৃতু ্  ঘটয়ত পায়র ফকন্তু তা ফবরল।

ররারগুলি র�াথাে সচরাচর ঘয়ট থায়�?
টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর দফষিণ এফশো সহ ফবয়শ্বর অয়েক অংয়শই সবয়েয়ে সেরাের ঘয়ট, রসইজে্ পাফকস্াে,
ভারত ও বাংলায়দয়শ ভ্র�ণকারীয়দর এইসকল সংক্র�ণগুফল রথয়ক ফেয়জয়দর সুরফষিত রাখার জে্ পূব্বসতক্ব তাগুফল
রেওো উফেত। উচ্চ ঝু ঁফকপূণ্ব অে্াে্ অঞ্চলগুফলর অন্তভু্বতি হল পূব্ব এফশো, আফরিকা, ক্াফরফবোে, �ধ্ ও দফষিণ
আয়�ফরকা, এবং �ধ্ প্াে্। ইউোইয়টড রটেটয়স, প্ফত বছর প্াে 425 জে ব্ফতির টাইফয়েড ও 125 জে
প্ারাটাইফয়েড জ্বর ধয়র পয়ি, রবফশরভাগ রষিয়রেই ইউোইয়টড রটেটয়সর বাইয়র ভ্র�য়ণর পয়র।
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ভ্রমণ�ারীয়ের জন্ প্রলিয়রাধ সংক্ান্ত পরামর্গ
ফবয়দয়শ ভ্র�য়ণর স�য়ে খাবার ও জয়লর ফেরাপদ অভ্াসগুফল র�য়ে েলুে। টাইফয়েড জ্বর টিকার সাহায়য্ও প্ফতয়রাধ করা রযয়ত
পায়র। প্ারাটাইফয়েড জ্বয়রর জে্ রকায়ো টিকা রেই।

1. টাইফয়েড জ্বয়রর টি�া লনন।
পূব্ব ও দফষিণ এফশো (ফবয়শি কয়র পাফকস্াে, ভারত, ও বাংলায়দশ), আফরিকা, ক্াফরফবোে, �ধ্ ও
দফষিণ আয়�ফরকা, এবং �ধ্ প্াে্ সহ রয সকল স্ায়ে সেরাের টাইফয়েড জ্বর হে রসগুফলয়ত
ভ্র�ণকারীয়দর টাইফয়েড জ্বয়রর ফবরুয়ধে টিকা রেওো উফেত।
ইউোইয়টড রটেটয়স লভ্ টাইফয়েড জ্বয়রর দটুি টিকার ফবকল্পগুফল আয়লােো করার জে্ ভ্র�য়ণর
ক�পয়ষি 2 সপ্াহ আয়গ আপোর ডাতিায়রর সায়থ বা ভ্র�ণ সংক্রান্ত ফলিফেয়ক সাষিাৎ করুে। আপোর ও
আপোর পফরবায়রর জে্ বফি ফকম্া একটি ইয়জেকশে রকােটি সবয়েয়ে ভাল রসই ফসধোন্ত ফেয়ত আপোর
ডাতিার আপোয়ক সাহায্ করয়বে। �য়ে রাখুে রয আপোর ভ্র�য়ণর 1–2 সপ্াহ আয়গ টিকাকরণ সম্ূণ্ব
করা আপোর উফেত (টিকার প্কায়রর উপয়র ফেভ্ব র কয়র)।

টাইফয়েয়ডর টি�াগুলি শুধুমাত্র 50–80% �ার্গ�রী, িাই আপনার টাইফয়েড জ্বর ও অন্ান্ অয়ন� অসুস্থিা হওোর ঝঁুল�
�মায়নার জন্ এর পয়রও আপনার রত্নরীি থা�া উলচি।

2. খাওোর ও পান �রার লনরাপে অভ্াসগুলি অনুরীিন �রুন।
আপফে ভ্র�ণ করার স�য়ে আপফে যা খাে ও পাে কয়রে তা সতক্ব ভায়ব ফেব্বােে করুে। রয সকল রদয়শ সেরাের টাইফয়েড ও
প্ারাটাইফয়েড জ্বর হে রসগুফলয়ত ভ্র�য়ণর স�য়ে আপফে আপোর ঝঁুফক ক�ায়ত পায়রে ফেম্নফলফখতগুফলর �াধ্য়�:

• খাওোর আয়গ খাবার রসধে করা, রান্া করা, বা খাবায়রর রখাসা
ছািায়ো

• শুধু�ারে রবাতলজাত বা 1 ফ�ফেট (6,500 ফু য়টর রবফশ উচ্চতাে 3
ফ�ফেট) রফাটায়ো হয়েয়ছ এ�ে পাফে পাে করা

• বরফ এফিয়ে েলা, যফদ ো বরফটি রবাতলজাত বা রফাটায়ো জল
েবাতলজাত পািন রা�া করা খাবার ফদয়ে ততফর হে

• খাওো, পাে করা, বা খাবার প্স্তুত করার আয়গ আপোর হাত সাবাে ও জল ফদয়ে রধাওো
• অসুস্ বা সম্প্রফত অসুস্ ফছয়লে এ�ে কায়রা দ্ারা প্স্তুত করা খাবার ো খাওো

আপলন রলে ভ্রময়ণর সময়ে বা পয়র অি্ন্ত অসুস্থ রবাধ �য়রন, িাহয়ি লচল�ৎসারি
পলরচর্গা চান।

• আপফে অত্ন্ত অসুস্ রবাধ করয়ল,
ফবয়শি কয়র আপোর জ্বর থাকয়ল
আপোর ডাতিায়রর সায়থ কথা বলুে।

• তায়দর বলুে রয আপফে কখে ও
রকাথাে ভ্র�ণ কয়রফছয়লে।

• তারা এ�ে পরীষিাগুফল করয়ত পায়রে
যা সংক্র�ণ সোতি করয়ত পায়র।

• আপফে অসুস্ থাকাকালীে অে্াে্
ব্ফতিয়দর সায়থ সংস্পশ্ব এফিয়ে
েলুে।

• খাবার ততফর করয়বে ো বা অে্াে্
ব্ফতিয়দর পফরয়বশে করয়বে ো।

• টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর
অ্ান্টিবায়োটিক ফদয়ে ফেফকৎসা
করা হে।

• ডাতিার যত ফদে ধয়র রেওোর
সুপাফরশ কয়রে তত ফদে ধয়র
রসগুফল ফেে, এ�েফক আপোর
উপসগ্বগুফল েয়ল রগয়লও।

আয়রা জানুন: https://www.cdc.gov/typhoid-fever

https://www.cdc.gov/typhoid-fever

