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পরী�া করান। িচিকৎসা পান। স�ু হেয় উঠুন।



েহপাটাইিটস C একিট িলভােরর েরাগ যা েহপাটাইিটস C ভাইরাস (hepatitis C virus, HCV) �ারা সৃ� এবং আ�া� রে�র সং�েশর্ ছিড়েয় পেড়। 
এিট এগিলর মাধয্েম ঘটেত পাের:

• ছঁুচ, িসির�, কুকার, তুেলা, জল বা �েয়র মেতা ওষুধ ��ত ও ইনেজ� করা বা নাক িদেয় �াগ েনওয়ার সর�াম ভাগ কের েনওয়ার মাধয্েম।

• েজল বা কারাগােরর মেতা লাইেস�িবহীন বা অনান�ুািনক জায়গায় টয্াটু বা েদহ িছ� করােনার মাধয্েম।

• দাঁত মাজার �াশ, েরজার, নখ কাটার ি�পার বা �েকাজ মিনটেরর মেতা রে�র সং�েশর্ আসেত পাের এমন বয্ি�গত আইেটমগিল ভাগ কের 
 েনওয়ার মাধয্েম। 

• েহপাটাইিটস C েত আ�া� গভর্ বতীর স�ােনর জ� েদওয়ার সময় 

েহপাটাইিটস C থাকা েবিশরভাগ েলােকর েকানও ল�ণ থােক না এবং তারা জােননও না েয তােদর েহপাটাইিটস C রেয়েছ। যিদ িচিকৎসা না করা 
হয়, তাহেল েহপাটাইিটস C িলভােরর গরতর �িত, িলভারেরর িবকলতা, িলভােরর কয্া�ার এবং মতুৃয্র কারণও হেত পাের। েহপাটাইিটস A এবং B 
ছাড়া েহপাটাইিটস C �িতেরােধর জনয্ েকানও িটকা েনই। তেব, �াথিমক পযর্ােয় েরাগ িনণর্য় এবং সময়মত যত্ন এবং িচিকৎসার �াি� িলভােরর �িত 
েরাধ করেত পাের। েহপাটাইিটস C িচিকৎসােযাগয্ এবং িনরাময়েযাগয্। 

েহপাটাইিটস C এবং HIV একসােথ হেতই পাের
HIV েত আ�া� �ায় এক চতুথর্াংশ বয্ি�র েহপাটাইিটস C থােক, যারা HIV এবং HCV উভেয়ই আ�া� হন তােদর িলভােরর েরাগ আরও �ত বিৃ� 
পায়। HIV আ�া� বয্ি�েদর মেধয্ যারা ওষুধ বয্বহার কেরন, তােদর HCV েত সহ-সং�মণ �চিলত (50%–90%)। HIV আ�া� পুরষরা যারা 
পুরষেদর সােথ েযৗনস�কর্  কেরন তােদর মেধয্ও HCV সং�মেণর ঝঁুিক েবিশ থােক। এিট রে�র েবর হওয়া র� েস� বা পায়ূ িদেয় করা েসে�র 
কারেণও হেত পাের। HIV আ�া� বয্ি�েদর মেধয্র েহপাটাইিটস C-এর িচিকৎসা সফলভােব করা েযেত পাের। HIV সং�মণ েরােধর ��িত িনে�ন 
এমন েলােকেদর েহপাটাইিটস C এর ঝঁুিকও হেত পাের এবং েহপাটাইিটস C এর জনয্ বািষর্ক সুর�া েনওয়া উিচত।

HEPATITIS     C

2 পরী�া করান৷ িচিকৎসা পান। সু� হেয় উঠুন।



েহপাটাইিটস C েত েভাগা 
েযেকােনা বয্ি� েয িকেসর মধয্ 
িদেয় যায়, তা আিম বুঝেত 
পাির। আমারও এর অিভ�তা 
আেছ। এটা আেরা ভােলা হেত 
থােক। এটা আেরা অেনক েবিশ 
ভােলা হেত থােক। 

Casey, Albany



আপিন েহপাটাইিটস C-েত আ�া� িকনা তা জানার একমা� উপায় হল পরী�া করােনা। 
েহপাটাইিটস C এর জনয্ আপনার পরী�া করােনা উিচত যিদ আপিন:
 • 18 বছর বা তার েবিশ বয়সী হন (কমপে� একবার পরী�া করােত হেব)।
 • গভর্ বতী হন (�িতিট গভর্ াব�ায় পরী�া করােত হেব)।
 • মাদক�বয্ িনেয় থােকন, এমনিক বহবছর আেগ একবার হেলও।
 • HIV েত আ�া� হন।
 • 1992 সােলর আেগ দান করা র� বা অ�-�তয্� েপেয় থােকন।
 • 1987 সােলর আেগ জমাট বাঁধার ফয্া�রিট েপেয় থােকন।
 • চাকিরেত ছঁুেচর মাধয্েম রে�র সং�েশর্ এেস থােকন অথবা একিট ধারােলা ব� িদেয় েকােনা আঘাত েপেয় থােকন।
 • কখনও দীঘর্েময়াদী ডায়ালাইিসেস েথেক থােকন।
 • লাইেস�িবহীন িশ�ী েযমন রা�ায় বা কারাগাের থাকাকালীন েকানও টয্াটু বা েদেহ েকানও িছ� কিরেয় থােকন।
 • নােক কের মাদক�বয্ েটেন থােকন

েহপাটাইিটস C অয্াি�বিড পরী�া
আপনার েহপাটাইিটস C আেছ িকনা তা িনধর্ারণ করার জনয্ �থেম যা আপনােক করােনা হেব েসিট হল েহপাটাইিটস C অয্াি�বিড পরী�া। এিট একিট র� 
পরী�া যা েহপাটাইিটস C ভাইরােসর অয্াি�বিডগিলর েখাঁজ কের। রে�র নমনুা সং�হ কের তা একিট লয্ােব পাঠােনা হেব, অথবা েহপাটাইিটস C এর �ত 
অয্াি�বিড পরী�া বয্বহার কের একিট আঙুল কািঠ িদেয় পরী�া করা েযেত পাের। েহপাটাইিটস C অয্াি�বিড পরী�া আপনােক বলেব েয আপিন আেগ 
কখনও েহপাটাইিটস C েত আ�া� হেয়েছন িকনা। এিট এখন আপনার েহপাটাইিটস C আেছ িকনা তা আপনােক বলেব না। আপিন বতর্ মােন আ�া� িকনা 
তা জানার জনয্ আপনােক ি�তীয়বার পরী�া করােত হেব।

েহপাটাইিটস C অয্াি�বিড পরী�ার ফলাফল অ-�িতি�য়াশীল/েনিতবাচক অথবা �িতি�য়াশীল/ইিতবাচক হেত পাের।
 • একিট অ-�িতি�য়াশীল/েনিতবাচক অয্াি�বিড পরী�া মােন হল আপিন বতর্ মােন েহপাটাইিটস C ভাইরােস সং�ািমত নন।

তেব, যিদ আপিন ঝঁুিকপূণর্ আচরেণ িনযু� থােকন, েযমন গত 6 মােস ইনেজকশন িদেয় মাদক�েবয্র সর�াম েশয়ার করা, তাহেল আপনােক আবার 
পরী�া করােত হেব।

 • একিট �িতি�য়াশীল/ইিতবাচক অয্াি�বিড পরী�া মােন হল আপনার রে� েহপাটাইিটস C-এর অয্াি�বিড রেয়েছ। আপিন েকােনা এক 
  সময় েহপাটাইিটস C-এর সং�েশর্ এেসিছেলন। আপনার েহপাটাইিটস C থাকেত পাের। িনি�তভােব জানেত আপনােক ি�তীয়বার পরী�া করােত হেব।

4 পরী�া করান৷ িচিকৎসা পান। সু� হেয় উঠুন।

HEPATITIS     �ীিনংC



“এিট জিটল নয়।” েহপাটাইিটস 

C স�েকর্  একিট সাধারণ র� 

পরী�া করান এবং আপনার 

ডা�ােরর কাছ েথেক তথয্ পান

Kenneth, Brooklyn



যিদ আপনার েহপাটাইিটস C অয্াি�বিড পরী�ািট �িতি�য়াশীল হয়, আপনার বতর্ মােন েহপাটাইিটস C আেছ িকনা তা িনণর্য় এবং িনধর্ারেণর 
জনয্ একিট ি�তীয় পরী�ার �েয়াজন হেব। এই ি�তীয় পরী�ািটেক HCV RNA পরী�া বলা হয়, এিট HCV PCR পরী�া নােমও পিরিচত। 
RNA েট� আপনার রে� েহপাটাইিটস C ভাইরােসর উপি�িত বা পিরমাণ পরী�া কের। একিট HCV RNA পরী�ার ফলাফল হয় সনা� করা 
যায় নয়েতা সনা� করা যায় না। কখনও কখনও ফলাফলেক ভাইরাল েলাড (আপনার রে� ভাইরােসর পিরমাণ) িহসােবও জানােনা হেত পাের
।
 • একিট ‘অসনা�েযাগয্’ পরী�ার ফলাফেলর অথর্ আপনার রে� ভাইরাস েনই এবং আপিন বতর্ মােন সং�ািমত নন।
 • একিট ‘সনা�েযাগয্’ পরী�ার ফলাফেলর অথর্ আপনার রে� ভাইরাস আেছ এবং আপিন বতর্ মােন েহপাটাইিটস C �ারা সং�ািমত। এই পরী�ার 
  ফলাফলিট আপনার ভাইরাল েলাডিটও েদখােত পাের।

�াথিমক পযর্ােয়ই েহপাটাইিটস C েরাগ িনণর্েয়র উপকািরতা
আপনার েহপাটাইিটস C রেয়েছ তা আপিন জানেত পারেলই, িচিকৎসা স�েকর্  আপনার িচিকৎসা �দানকারীর সােথ কথা বলনু। আপিন িচিকৎসা 
করােনার জনয্, অসু� েবাধ না করা পযর্� অেপ�া করেবন না। �াথিমক পযর্ােয় েরাগ িনণর্য় এবং েমিডকাল পিরচযর্া উ�ত �াে�য্র মলূ চািবকািঠ। 
িচিকৎসা শর করার আেগও, আপিন সু� থাকা এবং আপনার িলভারেক �িতর হাত েথেক র�া করার জনয্ আপিন অেনক িকছু করেত পােরন।
 • আপনার অয্ালেকাহল �হণ বাদ িদন অথবা কমান।
 • আপনার েহপাটাইিটস A এবং B এর িবরে� টীকা েনওয়া আেছ িকনা িনি�ত করন৷
 • �া�য্কর খাবার খান, বয্ায়াম করন এবং পযর্া� িব�াম িনন।
 • িনয়িমত েচক-আপগিলর জনয্ আপনার �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ েদখা করন
 • েকানও ে�সি�পশন, না েজেন কাউ�ার েথেক ওষুধ, পিরপূরক বা িভটািমন েনওয়ার আেগ আপনার �া�য্ েসবা �দানকারীর সে� কথা বলনু।

অনয্েক েহপাটাইিটস C েত সং�ািমত করার ঝঁুিক কমান
 • যিদ আপিন ওষুধগিল ইে�কশেনর সাহােযয্ েনন তাহেল তা যথাস�ব িনরাপেদ করন।
 • েকানও ইে�কশন বা অনয্ানয্ মাদক�বয্ বয্বহােরর সর�াম (িসির�, টাই, তুলা, কুকার, জল, খড় ইতয্ািদ) েশয়ার করা এিড়েয় যান।
 • বয্ি�গত পিরচযর্ার উপাদানগিল েযমন েরজার বা �ুর, দাঁত মাজার �াশ অথবা নখ কাটার য� েযগিলেত র� েবর হেত পাের েসগিল েশয়ার 
  করা এিড়েয় যান।
 • কে�াম বা েড�াল ডয্ামগিল বয্বহার কের িনরাপদ েযৗনি�য়া অনশুীলন করন। রে� েবর হওয়া বা িটসুয্ িছঁেড় যাওয়ার মেতা েযৗনতা 
  এিড়েয় চলনু।

েহপাটাইিটস C সাধারণ ৈনিমিত্তক েযাগােযােগর মাধয্েম ছড়ায় না েযমন: হাঁিচ, কািশ, আিল�ন করা, বা খাওয়ার পা� বা �ােসর পানীয় ভাগ করা।

6 পরী�া করান৷ িচিকৎসা পান। সু� হেয় উঠুন।

HEPATITIS     েরাগ িনণর্য়C



আপনার কীভােব েহপ C 

হেয়েছ তা গর�পণূর্ নয়। 

আসনু এেক অপরেক সহায়তা 
করা যাক এবং সবার েসের 

ওঠা িনি�ত করা যাক।

   Ronni, Manhattan



একবার আপিন যিদ জানেত পােরন েয আপনার েহপাটাইিটস C রেয়েছ, এমনিক যিদ আপিন অতীেত িচিকৎসা না কিরেয় থােকন অথবা িচিকৎসা 
কিরেয়িছেলন িক� কাযর্কর হয়িন তবওু িচিকৎসা স�েকর্  আপনার �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলা জররী। এখন পাওয়া ওষুধ িদেয় �ায় 
সবারই িনরাময় করা যায়। এমনিক েবিশরভাগ েলােকেদর তােদর িনয়িমত �াথিমক পিরচযর্া �দানকারীর সাহােযয্ই েহপাটাইিটস C এর জনয্ 
িচিকৎসা করােনা েযেত পাের।

েহপাটাইিটস C িচিকৎসা
 • িচিকৎসা শরীর েথেক েহপাটাইিটস C-এর ভাইরাসেক িনমূর্ল করেত পাের। এিটেক একিট েটকসই ভাইরাল �িতি�য়া বা SVR বলা হয় 
  এবং এিটেক একিট িনরাময়কাির িহসােব িবেবচনা করা হয়। SVR আপনার িলভােরর �িতর ঝঁুিকেক কমায় এবং আপনার জীবনযা�ার মান 
  উ�ত কের।
 • েহপাটাইিটস C েত আ�া� েবিশরভাগ বয্ি�েকই, সি�য়ভােব ওষুধ বয্বহার কের এমন বয্ি� সহ, যােদর HIV আেছ, বা যােদর েবিশমা�ায় 
  িলভােরর েরাগ রেয়েছ তােদর িচিকৎসার পরামশর্ েদওয়া হয়।
 • েহপাটাইিটস C-এর িচিকৎসা েনওয়া সহজ – কখনও কখনও িদেন একবার একিট েডাজ 8 েথেক 12 স�ােহর জনয্ - এবং এর খুব কম পা�র্ 
  �িতি�য়া রেয়েছ।
 • আপনার েহপাটাইিটস C-এর িচিকৎসা েশষ করার পের িতন মাস (বা 12 স�াহ), আপনার �া�য্েসবা �দানকারী িচিকৎসার সাফলয্ িনি�ত 
  করেত েহপাটাইিটস C RNA পরী�া পুনরায় করােবন। 
 • যিদ পরী�ািট আপনার রে� েহপাটাইিটস C ভাইরাস সনা� না কের তেব আপিন সু�। 
 • আপনার রে� যিদ এখনও েহপাটাইিটস C ভাইরাস থােক তেব আপিন সু� নন। যিদ আপিন সু� না হন, তাহেল আপনার যেত্ন থাকা খুবই 
  জররী। েহপাটাইিটস C িচিকৎসার পুনরাবিৃত্ত করার সুিবধা স�েকর্  আপনার �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলনু। ওষুেধর একিট 
  পৃথক সংিম�ণ আপনার পে� কাজ করেত পাের।
 • আপনার সফলভােব িচিকৎসা করা হেলও এিট জানা গর�পূণর্ েয, আপিন ভিবষয্েত েহপাটাইিটস C-েত পুনরায় সং�ািমত হেবন িকনা।

HEPATITIS     পিরচযর্া এবং িচিকৎসাC

8 পরী�া করান৷ িচিকৎসা পান। সু� হেয় উঠুন।



িহপ C িচিকৎসার পের, আিম স�ু 

হেয়িছলাম। সিতয্ই আিম এিট িব�াস 

করেত পাির িন। এটা আমার মেধয্ 
িকছু পিরবতর্ ন ঘিটেয়েছ এবং আমােক 

আরও িকছুটা আশা িদেয়িছল েয 

আিম িঠক হেয় যাব।

   Liza, Bu�alo



HEPATITIS     আমােদর গ� শনুনC

10 পরী�া করান৷ িচিকৎসা পান। সু� হেয় উঠুন।

কীভােব আপিন েহপ C দরূ করেত সহায়তা করেত পােরন তা জানুন: health.ny.gov/nycureshepc 



েহপাটাইিটস C স�েকর্  আরও তথয্ স�ান করেত অথবা একিট িসির� 
এ�েচ� ে�া�াম অথবা ে�সি�পশন ছাড়াই িসির� িবি� কের এমন 
একটু ওষেুধর েদাকান স�ান করেত 1-800-522-5006 ন�ের কল 

করন অথবা www.health.ny.gov 
এ যান।

ওষেুধর বয্বহার, মদয্পান বা জয়ুা েখলার সমসয্ায় সহায়তা পাওয়ার 
জনয্, 1-877-8-HOPENY অথবা 1-877-846-7369 ন�ের কল করন।

www.health.ny.gov
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