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SFATURI PENTRU PÃRINŢI ÎN URMA 
VACCINÃRII BCG 

Vaccin BCG = vaccin împotriva tuberculozei 

 
 
Copilul dumneavoastrã tocmai a fost vaccinat BCG pe cale intradermicã, veţi gãsi mai jos 
urmãtoarele semne normale datoritã vaccinului. 
 
Informaţii générale 
Vaccinul nu provoacã febrã în zilele care urmeazã vaccinarea şi nu este nevoie de nici un 
tratament. Ïn caz de febrã, consultaţi medicul de familie.  
O singurã dozã este necesarã pe toatã durata vieţii.  
Vaccinul va fi eficace dupã 2-3 sãptãmâni şi va fi la maxim în 2-3 mois, durata medie de reacţie 
dupã vaccin.  
 
Situaţii posibile în punctul injecţiei 
 

- Nici o reacţie la punctul injecţiei, în cazul acesta nu este nimic de fãcut.  
 

- Dupã douã sau trei sãptãmâni, poate prezenta o micã roşeaţã (un buton mic roşu ca o 
înţepãturã de ţânţar) 2 evoluţii : 

 Butonul rãmâne în faza de buton, nu trebuie fãcut nimic în cazul acesta. 
 Butonul poate avea un aspect unflat, semãnând cu un abcès, dar nu este un 

abcès, nu trebuie atins în nici un caz, si lãsat lichidul sã iese singur. 
Acest buton poate supura şi elimina un lichid galben, ne fiind puroi, timp de 3 
pânã la 8 sãptãmâni. În acest caz este recomandat sã fie curãţat cu apã şi 
sãpun, cel puţin o datã pe zi pânã la cicatrizare.  

 
Toate aceste reacţii sunt normale şi nu trebuie sã vã îngrijoreze.  Ele se vindecã în mod 
spontan lãsând o marcã roz ca urmã vaccinalã.  
 
 
SFATURI ÎN CAZUL UNEI SUPURÃRI PRELUNGITE 

- A nu cãuta sã puneţi pudrã sau creme dezinfectante şi cicatrizante.  
- Aplicaţi o micã compresã sterilã si puneţi o faşã pentru a evita contactul cu hainele. Evitaţi 

pansamentul cu leucoplast deoarece poate crea reacţii alergice locale.  
- Pe timp frumos, expuneţi braţul la soare. 
- În cazul îmbãierii prelungite, puneţi un pansament rezistent la apã.  
- Evitaţi sã folosiţi haine prea strâmte pentru a evita frecarea.  

 
Pentru toate precizãrile legate de urmãrile acestui vaccin, mã puteţi contacta la  
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