যিাবভড-19 টিিা (ভযািবসন) এিং আিনার প্রজনন ক্ষমতা
বিশেষজ্ঞ বিবিত্সিরা সহ বিজ্ঞানীরা এিমত যে, এই টিিা বনশে প্রজনন ক্ষমতার ক্ষবত হওয়া অসম্ভি।
টিকা (ভ্যাকসিন) গুরুতর অিু স্থ হওয়া থেকক অেবা থকাসভ্ড-19 থেকক মারা যাওয়া থেকক রক্ষা ককর। যসি থকাসভ্ড-19 হকে আপনার
অবস্থা সবপজ্জনক হওয়ার িম্ভাবনা োকক, তাহকে জরুরী সহকারে সনকজকক িু রসক্ষত ককর থনকবন এবং আপনাকক যখন টিকা সনকত বো
হকব তখনই তা সনকয় থনকবন।
টিকায় প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট ককর থিয় বকে অকনক গুজব রকয়কে। সকন্তু তা িতয নয়।
এর কারণ হকো:
• এমন থকাকনা ববজ্ঞাসনক প্রসিয়া থনই, থয প্রসিয়ায় টিকা মসহোকির প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত করকত পাকর।
• থয থকাকনা টিকার মতই থকাসভ্ড-19 এর টিকাগুকো আপনার শরীরকক সশক্ষা থিকব থরাকের সবরুকে সকভ্াকব যু ে করকত হয় এবং
এসিবসড বতসর করকব, যা থরাকের সবরুকে যু ে করকব। টিকায় এমন থকাকনা উপািান থনই যা প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত করকত পাকর।
টিকার উপািানগুকো মাত্র ককয়ক সিকনর মকযয শরীর থেকক চকে যায়।
• স্পাইক থপ্রাটিকন থরাে প্রসতকরায ক্ষমতা েকে ওঠার কারকণ প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত হওয়ার পকক্ষ থকাকনা প্রমাণ থনই। থকাসভ্ড19 দ্বারা আিান্ত হকয়কেন এমন থবসশর ভ্াে থোককর শরীকরই স্পাইক এসিবসড বতসর হকয়কে। সকন্তু থকাসভ্ড-19 এর কারকণ
তাকির প্রজনন ক্ষমতা ক্ষসতগ্রস্ত হওয়ার থকাকনা প্রমাণ পাওয়া যায়সন।
• নতুন আসবষ্কৃত ওষুয যখন প্রেম থরােীকিরকক থিয়া শুরু করা হয়, তখন েভ্ভ বতী নারীকিরকক বা িন্তান থনয়ার সচন্তাভ্াবনা
করকেন এমন মসহোকিরকক তা না থিয়ার িু পাসরশ করা হয়। থকাসভ্কডর টিকা িম্পককভ এখন আকরা তেয জানা থেকে। টিকা
সনরাপি সক না তা পরীক্ষা করার িাসয়কে সনকয়াসজত সনরকপক্ষ িংস্থা (সি জকয়ি কসমটি ফর ভ্যাকসিকনশন্স এন্ড ইমু নাইকজশন্স)
তাকির পরামশভ পসরবতভ ন ককর বকেকেন, থয থকাকনা একটি টিকা থনয়ার পর মসহোকির েভ্ভ যারণ সবেসিত করার থকাকনা প্রকয়াজন
থনই।।

বিশেষজ্ঞরা বি িশেশেন
বজবি: Dr Colin Speers, local GP and Clinical Lead for COVID-19 Vaccination, NHS Wakefield Clinical
Commissioning Group (CCG)
" এমন থকান প্রমাণ থনই থয, দুই টিকার থকাকনা একটি প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত ককর বা এই িকেকহর থকাকনা কারণও থনই। যাকিরকক টিকা
থনয়ার আমন্ত্রণ জানাকনা হকব তাকির প্রকতযককক তা থনয়ার আহ্বান জানাসি। টিকা সনরাপি। টিকা আপনাকক ভ্াইরাকির সবরুকে শক্ত িু রক্ষা
থিকব।"
বিটিে ফাটিিবেটি যসাসাইটি এিং অযাশসাবসশয়েন অি বরশপ্রাডাবিভ অযান্ড বিবনিযাে সাইনটিস্ট্স:
" থমাকেই থকান প্রমাণ, তত্ত্বেত কারণ থনই থয থকাসভ্কডর থকাকনা টিকা নারী বা পু রুকষর প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত ককর।"

ডির এডওয়াডি মবরস, রশয়ে িশেজ অি ওিবস্ট্রিবেয়ান এন্ড গাইশনাশিাবেস্ট্স এর যপ্রবসশডন্ট
"আমরা মসহোকিরকক আশ্বস্ত করকত চাই থয, থকাসভ্ড-19 এর টিকায় প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত হয় - এমন থকাকনা প্রমাণ থনই। বতভ মাকনর
থকাকনা টিকা মসহোকির প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত করার মকতা জীব সবজ্ঞান সভ্সিক বাস্তবিম্মত প্রসিয়া থনই। থযিব মসহো টিকা সনকয়কেন
তাকির প্রজনন ক্ষমতায় থকাকনা িমিযা হওয়ার থকাকনা প্রমাণ পাওয়া যায়সন।"
ডির গয়াবি অযাবমরথ্যাবেংগাম, িনসােট্যান্ট, িািবেি যহেথ্ ইংেযান্ড, নযােনযাে ইমু নাইশজেন টিম:
"েকবষণায় থিখা থেকে থয, অনয থয থকাকনা ভ্যাকসিকনর মতই, টিকা থনয়ার পর টিকার উপািান আপনর শরীকরর সেম্ফ গ্লাকন্ড যাকব।
তারপর এক দুই সিকনর সভ্তকরই বজভয সহিাকব শরীর থেকক থবসরকয় যাকব। িু তরাং এমন থকাকনা ববজ্ঞাসনক প্রসিয়া থনই, থয প্রসিয়ায়
আপনর বতভ মান প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত হকত পাকর।
িীফ যমবডিযাে অবফসার ফর ইংেযান্ড, প্রশফসর বিস হুইটি:
"থকাকনা টিকা দ্বারা প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত হওয়ার পকক্ষ থকাকনা কারণ থনই। আর ক্ষসত যসি ককরই তাহকে তা হকব আশ্চযভজনক। এই
বযাপাকর থকাকনা সচন্তার প্রকয়াজন থনই।"
ডির ভাবজিবনয়া যিশিট্, বিবনিযাে বেড ফর বরশপ্রাডাবিভ যমবডবসন, িযাডশফাডি হসবিট্াল্স এন এইি এস ফাউশন্ডেন
ট্রাস্:
"টিকা সনকে েভ্ভ যারণ ক্ষমতার ক্ষসত হকব বকে অকনক সমেযা তেয েোকনা হকি সকন্তু জীব সবজ্ঞাকনর িূ কত্র তা িম্ভব নয়। আপসন যসি
েভ্ভ যারকণর থচষ্টায় োককন, তাহকে এই টিকা থনয়ার জনয আসম আপনাকক অনু করায করব যাকত েভ্ভ াবস্থায় থকাসভ্ড-19 থেকক আপসন
সনরাপি োককন।"
আশরা তথ্য:
•

ডক্টর েয়সত্র অযাসমোসেংোম এর সভ্সডও থকন টিকা প্রজনন ক্ষমতার ক্ষসত ককর না।
https://www.youtube.com/watch?v=aF4Hk5C27KU&list=PLLDAq3SAWJh14Eha8es
7pUVU1rCU1E5yU&index=1

•

ডক্টর ভ্াসজভসনয়া থবককে এর সভ্সডও, থকন িন্তান সনকত চান এমন মসহোকির টিকা থনয়া
উসচত।https://twitter.com/bthft/status/1362028759822594050?s=24

•

তেযপত্রসিটিশ ফাটিভসেটি থিািাইটি এবং অযাকিাসিকয়শন অব সরকপ্রাডাসক্টভ্ অযান্ড সিসনকযাে িাইনটিস্ট ্ি:
https://www.arcscientists.org/wp-content/uploads/2021/02/Covid19-Vaccines-FAQ1_2-logos-1.pdf

•

সি রকয়ে ককেজ অব অবকস্ট্রিসশয়ান্স এন্ড োইকনাককাকোসজস্ট ্ি এর পক্ষ থেকক তেয:
যিাবভড-19 টিিা সম্পশিি গভিিতী নারীশের জনয তথ্য ও িরামেি

• এই টিকা থনয়ার বযাপাকর আপনার থকান সচন্তা োককে, আপনার সজসপর িকে কো বকে পরামশভ সনন।

