ফ্লু এর টিকা আমার কাছে ককন গুরুত্বপূর্ ণ

কযারল, জিন এবং লরা, যারা ফুসফুছসর করাগ ননছে কবেঁছে আছেন, তারা ককন প্রনত বের
ফ্লু এর টিকা নন তা আমাছের বছলন।

ক্যারল
একিন তরুর্ প্রাপ্তবেস্ক নিসাছব আমার িােঁপানন করাগ ধরা
পছেনেল এবং আনম ভোবিভাছব ফ্লুছত ভুগতাম। আনম
এছকক সমে 2 সপ্তাছির িনয শযযাশাে়ী থাকতাম আর
অসুস্থতার িনয আমাছক েুটি ননছত িত। তাই আনম প্রনত
বের ফ্লু এর টিকা কনওো শুরু কছরনেলাম এবং তখন
কথছক আর ফ্লু িেনন - কসিাও 25 বের আছগর কথা।
তারপছর আমার ক্রননক অবস্ট্রানিভ পালছমানানর নিজিি
(COPD) করাগ ধরা পছে যার িনয ফ্লু ভাইরাস কথছক
সুরনিত থাকা আমার কাছে আরও িরুনর িছে ওছে।
আমার মছতা যাছের ফ্লু টিকা কনওোর নবষছে উছেগ
রছেছে, তাছেরছক আনম বলব কয এটি পুছরাপুনর
লাভিনক।
আমার মছতা যাছের ফ্লু টিকা কনওোর নবষছে উছেগ রছেছে, তাছেরছক আনম বলব কয এটি
পুছরাপুনর লাভিনক। আমার এখনও সনেণ িে, নকন্তু ফ্লুছত আনম যা অনুভব কনর তার
তু লনাে এছতা নকেুই নে – ওিা আমাছক শযযাশাে়ী কছর নেছতা -। যনে আপনার ককানও
ধরছনর ফুসফুছসর করাগ থাকার কারছর্ আপনার প্রনতছরাধ িমতা ইনতমছধয কম িে,
কসছিছে এগুনলছত সািাযয করার িনয আপনন যা নকেু করছত পাছরন তা করাই গুরুত্বপূর্।ণ
আপনার িেছতা এক বা েুই নেছনর িনয িাছত বযথা িছত পাছর, নকন্তু 2 সপ্তাছির িনয
নবোনাে থাকা বা আরও খারাপ নকেু কেছে এিা অছনক ভাল।
ফুসফুছসর করাছগ আক্রান্ত নকেু মানুষ ক়ীভাছব ফ্লু এর টিকা পান তা কেছখ আনম সবসমে
নবজিত িই। এিা নবনামূলয! আর এটি ককবল আপনার উপকারই কছর না, এটি এমন
কলাকছেরও উপকৃত কছর যাছের টিকাে অযালাজিণ থাকার কারছর্ তারা এটি ননছত পাছরন
না। সছবাপনর,
ণ
আরও কবনশ মানুষ টিকা কনওোর অথ ণআরও কবনশ মানুষ সুরনিত থাকছবন,
যার ফছল ফ্লু েনেছে যাওোর সম্ভাবনা কমছত পাছর।
এখন কযছিতু আমরা COVID-19 এর সাছথ লোই করার হুমনক কপছেনে, তাই আনম মছন
কনর ফ্লুর টিকা কনওো আছগর কেছে কবনশ গুরুত্বপূর্।ণ আছরকটি বে প্রােুভাণ ছবর কিছে
আমাছের সবাইছক ভাল থাকার িনয আমাছের কাি করছত িছব।

জিন
আনম যতনেছনর কথা মছন করছত পানর তছব কথছকই ফ্লুর
টিকা ননজি। আনম একটি সুপার মাছকণছি কাি করতাম
এবং অছনক কলাছকর সংস্পছশ ণআসতাম। আনম সবসমে
টিকা ননছে সুরনিত মছন িত।
তারপর এক বের আনম কভছবনেলাম আনম এিা কনব না।
এটি একটি বে ভুল নেল! আনম সবছেছে ভেঙ্কর ভাইরাছস
আক্রান্ত িছেনেলাম।
তারপর এক বের আনম কভছবনেলাম আনম এিা কনব না।
এটি একটি বে ভুল নেল! আনম সবছেছে ভেঙ্কর ফ্লুছত
আক্রান্ত িছেনেলাম। তারপর কথছক প্রনতবেরই টিকাটি ননছেনে, একবারও বাে না নেছে।
কছেক বের আছগ আমার িােঁপানন করাগ ধরা পছেনেল এবং আনম এখন নবনামূছলয টিকা
পাই। আছগ আমাছক অথপ্রোন
ণ
করছত িত।
আনম মছন কনর ফ্লু এর টিকা কনওো প্রছতযছকর িনযই খুব িরুনর। আপনন শুধু ননছিছক
রিা করছেন না, আপনন আপনার আছশপাছশর এমন সমস্ত মানুষছক রিা করছেন যাছের
করাগ প্রনতছরাধ িমতা শজিশাল়ী নে। আমার প্রোত সঙ্গ়ীর ইনিওপযানথক পালছমানানর
ফাইছরানসস (IPF) নেল এবং নতনন বুছকর সংক্রমছর্ ভুগনেছলন – আমাছের েুিছনরই
ভাইরাস কথছক সুরনিত থাকা িরুনর নেল, যাছত আমার কথছক উনন সংক্রমছর্র নশকার না
িন। আমার মাছের বেস এখন নব্বইছের ককাোে এবং নতনন বুছক সংক্রমছর্ খারাপভাছব
ভুগছেন।
সুরনিত থাকা ভাল, এবং কিছন রাখুন কয আপনন ককবল ননছির িনযই এটি ননছিন না,
আপনার োরপাছশর মানুষছের িনযও ননছিন। এই বের ফ্লু এর টিকা কনওোর কথা
নবছবেনা করা আছগর কেছে কবনশ িরুনর। আনম অবশযই আমার টিকাটি কনব, আর আমার
মাও কনছবন, যার সুরিা প্রছোিন।

লরা
আনম অপনরর্ত অবস্থাে িছেনেলাম এবং আনম কোিছবলাে ক্রুপ করাছগর কারছর্ প্রাে
মারাই যাজিলাম। প্রনত বের আমার বুছক সংক্রমর্ িত - 18 বের আছগ ফ্লু এর টিকা
কনওো শুরু না করা পযন্ত,
ণ যখন আনম পুছরা সমছের িনয আমার স্বাম়ীর পনরেযাকার়ী
ণ
িছেনেলাম।
কযছিতু আনম একিন পনরেযাকার়ী
ণ
নেলাম, তাই আমার জিনপ আমাছক আমার স্বাম়ীর মছতা
একই সমছে ফ্লু টিকা কনওোর ওপছর কিার নেছেনেছলন।

কযছিতু আনম একিন পনরেযাকার়ী
ণ
নেলাম, তাই আমার জিনপ আমাছক আমার স্বাম়ীর মছতা
একই সমছে ফ্লু টিকা কনওোর ওপছর কিার নেছেনেছলন। টিকা কনওোর পর কথছক আমার
বুছক সংক্রমর্ িে নন।
এখন আনম আমার ননছির নেনকৎসািননত অবস্থার কারছর্ একটি টিকা পাওোর অনধকার়ী
এবং েৃঢ়ভাছব নবশ্বাস কনর কয যাছের এটি কনওোর প্রস্তাব কেওো িে তাছের প্রছতযছকরই
এটি কনওো উনেত। আনম নাস ণ নিসাছব কাি করতাম, নকন্তু যখন আনম কাি করতাম তখন
আমাছের ফ্লু এর টিকা কনওোর প্রস্তাব কেওো িে নন। নইছল আনমও এিা ননতাম! কয
স্বাস্থযছসবা কমীরা এত কবনশ সংখযক িনসাধারছর্র সংস্পছশ ণআছসন, তাছের টিকা নেছে
সুরনিত রাখা খুবই িরুনর।
আনম মছন কনর কযসব কারছর্ মানুষ ফ্লু এর টিকা কনে না, তার মছধয 1টি কারর্ িল
টিকাকরর্ সম্বছে উপলনির অভাব। যারা আমার কথা শুনছবন তাছের সবাইছক আনম
আন্তনরকভাছব এটি সুপানরশ করনে! গত বের, আনম এমন এক বেুছক ফ্লুর টিকা কনওোর
িনয বুজিছেনেলাম, যার বুছক ক্রমাগত সংক্রমর্ িত। তার নেনকৎসািননত অবস্থার কারছর্
নতনন টিকা পাওোর অনধকার়ী নেছলন, নকন্তু ফ্লুছত আক্রান্ত িওোর কথা কভছব নতনন
সবসমে তা নপনেছে নেজিছলন। তার টিকা ননছে ককানও সমসযা িে নন এবং নতনন অছনক
সুস্থ অনুভব কছরন!
এই বের NHS তাছের সবছেছে বে টিকা কমসূণ নে শুরু করছে। আপনন নবনামূছলয ফ্লু এর
টিকার কযাগয নকনা তা আিই কিছন ননন। আপনন যনে কযাগয না িন, তািছল আপনন স্বল্প
মূছলয আপনার স্থান়ীে ফাছমনস
ণ বা ফাছমনস
ণ কাউন্টাছর আপনার টিকা ননছত পাছরন।

