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الناتجة عن هذا  طبيعيةال )المضاعفات( التبعات الرجاء االطالع علىالجلد(،  داخل) األدمة داخل، BCGلقاح ب ث ج لقد تلقى طفلكم للتو 

 اللقاح. 

 معلومات عامة:

 راجعوا طبيب األسرة.في حال حدوث حرارة في األيام التي تلي تلقي اللقاح وال يتطلب أي عالج.  بالحرارةاللقاح  يتسبب هذا ال

 جرعة واحدة تكفي طوال الحياة.

 بعد تلقي هذا اللقاح. لالمهلة المتوسطة لرد الفع، أشهر 3إلى  2قوتها القصوى بعد أسابيع وستكون ب 3إلى  2 بعدستبدأ فعالية اللقاح 

 

 في نقطة الحقن: حصولها الحاالت الممكن

  في مكان نقطة الحقن؛ ال يجب فعل شيء في هذه الحالة.  ألثرظهور ال 

 (. مضاعفتان:لسعة البعوضةالحبة التي تتسبب بها كصغيرة حمراء )بثرة( ظِهر احمراراً )حبة ي  ، يمكن أن بعد أسبوعين أو ثالثة 
 جب فعل أي شيء في هذه الحالةيال الحبة:  الحبة تبقى في مرحلة 

  يتم لمسه بأي حال من األحوال أن  ال يجب، ولكنه ليس خراجا  خّراج، متورم، يشبه ، منتفخيمكن للحبة أن تأخذ شكل

 . ويجب أن يتم انتظار السائل حتى يخرج وحده

أسابيع. في هذه  8إلى  3خالل  غير متقيح، سيالن مصفر اللونيمكن أن يحدث تسرب من هذه الحبة في بعض الحاالت، 

 ح. رام الج، مرة واحدة في اليوم على األقل، حتى التئلتنظيف بالماء والصابونباينصح الحالة، 

 

 لقاح.تاركة بقعة صغيرة وردية اللون تليها ندبة  وتشفى لوحدهاطبيعية وال يجب أن تقلقكم.  جميع هذه المضاعفات

 

 نصائح في حال وجود سيالن مطول

  للجروح.  ةوالمعالج ةهم المعقمامرأو الالجرح بالبودرة  عالجعدم محاولة 

  التي يمكن أن التي لها الصق تجنب الضمادات لتجنب احتكاك الثياب. شاش  بلفافات مثبتةضمادة صغيرة جافة ومعقمة وضع

 تتسبب بردات فعل حساسية موضعية.

  ًتعريض ذراع الطفل للشمس عندما يكون الفصل مناسبا 

 .في حال السباحة المطولة، وضع ضمادة مضادة للماء 

 .تجنب ارتداء مالبس ضيقة للحد من االحتكاك 

 

 هذا اللقاح، يمكنكم االتصال بي على الرقم  حول مضاعفات محددةمن أجل أية معلومات 

 

 جونفييف غرافيل ـ بايوند. 

 طبيبة منسقة

 

لتلقيح بالـ ب ث ج ا بعدلألهل نصائح 
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