
         
         

         
        

              
            

       

    
 

    
     

   
 

     
 

    
   

   
    

  
   

 
 

  
  

  

    
    

    
      
    

     
     

    

   
      

      
          

          
           

           
     

         
         

     
       

 

     
           

    

             
           

 
 

টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর হল সমগ্র দেহতান্ত্রিক, প্াণ-সংশেকারী অসুস্থতা যা
সালয়মায়েলা (Salmonella) দসয়রাটাইপ যথাক্রয়ম টাইন্তফ ও প্ারাটাইন্তফর দ্ারা সৃষ্ট হে।
টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বয়রর উপসর্গগুন্তলর অন্তরু ্গক্ত হল খুব জ্বর, েবু্গলতা, দপয়টর য্রিণা,
মাথা ধরা, ডাোন্তরো বা দকাষ্ঠকাঠিে্, কান্তশ, এবং কু্ ধামান্্। টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড
জ্বর সাধারণত েনূ্তিত খাবার ও জল ব্বহায়রর মাধ্য়ম সংবান্তহত হে। খাবার ও জয়লর ন্তেরাপে

টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর স্াস্্ পতরচর্া
বপিাজীবীয়ের জন্ িথ্

অর্াসগুন্তল দময়ে চলা হল টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর প্ন্ততয়রাধ করয়ত সাহায্ করার
দসরা উপাে; টিকাকরণও টাইফয়েড জ্বর প্ন্ততয়রায়ধ সাহায্ করয়ত পায়র।

টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর কিটা সাধারণ?
প্ন্তত বের ন্তবশ্বব্াপী টাইফয়েড জ্বয়রর আেুমান্তেক 11–21 ন্তমন্তলেে ঘটো এবং প্ারাটাইফয়েড জ্বয়রর 5 ন্তমন্তলেে ঘটো
ঘয়ট, যা আেুমান্তেক 215,000 মৃতু ্  দডয়ক আয়ে।
ইউোইয়টড দটেটয়স বেয়র টাইফয়েড জ্বয়রর প্াে 425 টি ঘটো এবং প্ারাটাইফয়েড জ্বয়রর প্াে 125 টি ঘটোর দরারন্তেণ্গে
করা হে, যার অন্তধকাংশই স্থােীেরায়ব দরারগুন্তল থাকা স্থােগুন্তলয়ত আন্তজ্গ ান্ততক ভ্রমণকারীয়ের ময়ধ্ ঘয়ট।

কার ঝঁুতক িু লনাে ববতি?
পূব্গ ও েন্তক্ণ এন্তশো (ন্তবয়শি কয়র পান্তকস্াে, রারত, ও বাংলায়েশ),
আন্তরিকা, ক্ান্তরন্তবোে, মধ্ ও েন্তক্ণ আয়মন্তরকা, এবং মধ্ প্ায়চ্
ভ্রমণকারীয়ের টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর হওোর দবন্তশ ঝঁুন্তক থায়ক।
দয সকল ভ্রমণকারী বনু্ ও আত্ীেয়ের সায়থ দেখা করয়েে তায়ের
অন্ততন্তরক্ত ঝঁুন্তক থায়ক কারণ তারা ভ্রময়ণর আয়র স্াস্থ্ সংক্রান্ত পরামশ্গ বা
টাইফয়েয়ডর টিকা ো ন্তেয়ত পায়রে এবং ভ্রময়ণর সময়ে খাবার ও জয়লর
ব্াপায়র কম যত্নশীল হয়ত পায়রে।
যন্তেও টাইফয়েড বা প্ারাটাইফয়েড জ্বয়র অসুস্থ হওোর ঝু ন্তকটি বাসঁ
করার দমোয়ের সায়থ বৃন্তধি পাে, তবুও দরারটি স্থােীেরায়ব আয়ে এমে
দেশগুন্তলয়ত (দযমে পান্তকস্াে, রারত, ও বাংলায়েশ) এমেন্তক এক সপ্ায়হর
কম সময়ের পন্তরেশ্গেকায়লও ভ্রমণকারীরা টাইফয়েড জ্বয়র আক্রান্ত
হয়েয়েে।

টাইফয়েড জ্বর এবং জীবাণু
প্রতিয়রাধক ক্ষমিা
টাইফয়েড জ্বয়রর দক্য়রে জীবাণু
প্ন্ততয়রাধক ক্মতা বৃন্তধি দপয়ত থাকয়ে।
পান্তকস্ায়ে টাইফয়েড জ্বয়রর
ব্াপকরায়ব ওিুধ-প্ন্ততয়রাধী (XDR)
একটি প্জান্ততর প্থম জ্াত প্ােরু্গ ায়বর
ফয়ল 2016–2019 এর ময়ধ্ 10,000
এর দবন্তশ ঘটো ঘয়টন্তেল, ইউোইয়টড
দটেটয়সর 30 টি ঘটো সহ।
XDR প্জান্ততটি টাইইয়েড জ্বয়রর
ন্তচন্তকৎসা করার জে্ ব্বহৃত
অন্তধকাংশ অ্ান্টিবায়োটিক
প্ন্ততয়রাধক, যার অন্তরু ্গক্ত হল
ন্তসয়প্াফ্লক্ান্তসে (ciprofoxacin) এবং
দসফট্রিোয়ক্াে (ceftriaxone)।
প্জান্ততটি অ্ান্তজয়্ামাইন্তসে
(azithromycin) ও কাব্গায়পয়েমগুন্তলর
(carbapenems) প্ন্তত সংয়বেেশীল
থায়ক।
ন্তচন্তকৎসার ন্তবকল্পগুন্তল আয়রা দবন্তশ
সীন্তমত হওোর কারয়ণ প্ন্ততয়রাধমূলক
পেয়ক্য়পর উপয়র দরারীয়ের পরামশ্গোে
করা আয়রা দবন্তশ কয়র গুরুত্বপূণ্গ হয়ে
ওয়ে। এইসকল পেয়ক্পগুন্তলর অন্তরু ্গক্ত
হল ভ্রমণ-পূব্গ টিকাকরণ, ঘে ঘে হাত
দধাওো, এবং ভ্রময়ণর সময়ে খাবার ও
জল সংক্রান্ত পূব্গসতক্গ তাগুন্তল গ্রহণ
করা।
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বরাগতনণ্ে
রক্ত কালচার করা হল দরারন্তেণ্গয়ের প্ধাে অবলম্বে। দরাড়ার ন্তেয়ক সয়ন্হ হওোর ফয়ল
ক্ালচারগুন্তলয়ক দরারন্তেণ্গয়ের জে্ ল্াবয়রটন্তরয়ত পাোয়ো এবং উপযুক্ত জীবাণু প্ন্ততয়রাধক ন্তচন্তকৎসা দ্রুত শুরু করা
সুন্তেন্তচিত করা দযয়ত পায়র।
আপোর যন্তে সয়ন্হ হে দয আপোর দরারীর টাইফয়েড বা প্ারা টাইফয়েড জ্বর আয়ে:

• ভ্রময়ণর একটি সম্ূণ্গ ইন্ততহাস সংগ্রহ করুে।

• মল ও রয়ক্তর কালচারগুন্তল সংগ্রহ করুে, এবং জীবাণু প্ন্ততয়রাধক সংয়বেেশীলতা পরীক্ার অেুয়রাধ করুে।

• একটি সংক্রামক দরার সংক্রান্ত পরামশ্গ দেওোর কথা ন্তবয়বচো করুে।
ন্তেন্তচিত হওো টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বয়রর সকল ঘটোগুন্তল উপযুক্ত স্থােীে বা দটেট
স্াস্থ্ ন্তবরারগুন্তলর কায়ে ন্তরয়পাট্গ করুে।

তচতকৎসা
পরীক্ামূলক ন্তচন্তকৎসার ন্তবকল্পগুন্তল সতক্গ রায়ব ন্তবয়বচো করুে। ইউোইয়টড দটেটয়স ন্তবয়শি কয়র েন্তক্ণ এন্তশোে ভ্রমণ
কয়রন্তেয়লে এমে দরারীয়ের ময়ধ্ ধরা পড়া অন্তধকাংশ টাইফয়েড ও প্ারাটাইফয়েড জ্বর দফ্লায়রাকু ্ইয়োয়লােগুন্তলর
(fuoroquinolones) প্ন্তত সংয়বেেশীল েে এমে প্জান্ততরগুন্তলর দ্ারা সৃষ্ট হে। দসইজে্, পরীক্ামূলক ন্তচন্তকৎসার জে্
দফ্লায়রাকু ্ইয়োয়লােগুন্তল ব্বহার করা উন্তচত েে। সয়ন্হ হওো জটিলতাহীে দরায়রর জে্ অ্ান্তজয়্ামাইন্তসে
(Azithromycin) এবং গুরুতর ও জটিল দরায়রর জে্ তৃ তীে-প্জন্ম দসফায়লায়্ান্তরেগুন্তলর (cephalosporins) সপান্তরশ
করা হে। দয সকল দরারী পান্তকস্ায়ে ভ্রমণ কয়রন্তেয়লে তায়ের সয়ন্হ হওো জটিলতাহীে টাইফয়েড জ্বয়রর জে্ প্াথন্তমকরায়ব
অ্ান্তজয়্ামাইন্তসে ন্তেয়ে এবং গুরুতর ও জটিল টাইফয়েড জ্বয়রর জে্ কাব্গায়পয়েমগুন্তল ন্তেয়ে ন্তচন্তকৎসা করা উন্তচত। কালচার
ও সংয়বেেশীলতার ফলাফলগুন্তল পাওো দরয়ল ন্তচন্তকৎসার ন্তবন্তধগুন্তল সামঞ্জস্পূণ্গ করা উন্তচত।

প্রতিয়রাধ
টিকাকরণ টাইফয়েড জ্বর প্রতিয়রাধ করয়ি সাহার্ করয়ি পায়র। েন্তক্ণ এন্তশো, ন্তবয়শি কয়র পান্তকস্াে, রারত, বা
বাংলায়েয়শর ময়তা,  স্থােীেরায়ব টাইফয়েড জ্বয়রর প্য়কাপ আয়ে এমে স্থােগুন্তলয়ত ঘুরয়ত যাওো ব্ন্তক্তয়ের জে্ CDC
টিকাকরয়ণর সুপান্তরশ কয়র।
ইউনাইয়টড বটেটয়স টাইফয়েড জ্বয়রর েটুি টিকা লভ্ আয়ে:

• খাওোর মাধ্য়ম টিকা - কমপয়ক্ 6 বের বেস্ক ব্ন্তক্তয়ের দেওো হয়ত পায়র।
এয়ত এক ন্তেে োড়া দেওোর জে্ চারয়ট বন্তড় থায়ক এবং ভ্রময়ণর কমপয়ক্
1 সপ্াহ আয়র দশি করা উন্তচত।

• ইয়ঞ্জকশেয়যার্ টিকা - কমপয়ক্ 2 বের বেসীয়ের দেওো দযয়ত পায়র এবং
ভ্রময়ণর কমপয়ক্ 2 সপ্াহ আয়র দেওো উন্তচত।

উরে টিকাই টিকা দেওো ব্ন্তক্তয়ের 50%–80% সুরন্তক্ত কয়র।
ইয়ঞ্জকশেয়যার্ টিকাটির জে্ প্ন্তত 2 বের অন্তর একটি বুটোর প্য়োজে হে
এবং খাওোর মাধ্য়ম টিকাটির জে্ প্ন্তত 5 বেয়র একটি বুটোর প্য়োজে হে।
প্ারাটাইফয়েড জ্বয়রর জন্ বকায়না টিকা বনই।

আপনার বরাগীয়ের আন্তজ্ াতিক ভ্রময়ণর সময়ে খাবার ও জল সিক্ ভায়ব তনব্াচন করার পরামি্ তেন। জীবাণু মুক্ত করার
জে্ পােীে জল অবশ্ই দবাতলজাত, দফাটায়ো, বা দশান্তধত হয়ত হয়ব (যমে দ্ান্তরে ব্বহার কয়র)। ভ্রমণকারীয়ের
স্ালাড; কঁ াচা শাকসন্তজি; কঁ াচা, দখাসাহীে ফল; এবং প্াস্তুরাইজ ো করা ফয়লর রস খাওো এন্তড়য়ে চলয়ত হয়ব। খাবারগুন্তল
সম্ূণ্গরূয়প রান্া হওো ও ররম খাওো উন্তচত।
আপনার বরাগীয়ের বলুন িায়ের রতে জ্বর থায়ক এবং খুব অসুস্ ববাধ কয়রন, িাহয়ল এমনতক তবয়েয়ি থাকয়লও বরন
তচতকৎসাগি পতরচর্া চান।

www.cdc.gov/typhoid-fever এবং www.cdc.gov/travel বথ বক তবস্াতর ি জানুন।

www.cdc.gov/travel
www.cdc.gov/typhoid-fever

