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САВЕТИ РОДИТЕЉИМА  
ПОСЛЕ ПРИМАЊА БСЖ ВАКЦИНЕ 

 
БСЖ – вакцина против туберкулозе 

 
Ваше дете је примило БСЖ вакцину у поткожно ткиво. У даљем тексту можете прочитати које 
су различите уобичајене реакције на ову вакцину. 
 
Опште информације: 
Током неколико дана, после примања вакцине, ова вакцина не изазива високу температуру и 
не захтева никакву негу. У случају да се повишена температура ипак јави, обратите се вашем 
лекару. 
Једна доза вакцине пружа заштиту која траје целог живота. 
Вакцина почиње да делује у року од 2 до 3 недеље а максимално дејство достиже у року од 
2 до 3 месеца, колико у просеку траје реакција на вакцину.  
 
Могућа стања на месту убода: 

- Одсуство реакције на месту убода: не захтева никакву негу. 
- У року од две до три недеље, појава благог црвенила (и мале црвене избочине, попут 

убода комарца). Две могућности развоја ситуације: 
 Нема промена на избочини: не захтева никакву негу.  
 Може доћи до надутости и отицања израслине која почиње да личи на чир, али 

није чир и никако га не треба дирати већ сачекати да течност сама исцури.  
Избочина може да цури, а у појединим случајевима, током 3 до 8 недеља 
формира се жућкаста течност, која није гнојна. У таквим случајевима 
препоручујемо да то место оперете сапуном и водом, бар једном дневно, све 
док потпуно не зарасте.  

 
Све ове реакције су потпуно нормалне и не би требало да Вас брину. Нестају саме од себе и 
оставе за собом само малу, розикасту тачку након које се формира ожиљак од вакцине.  
 
САВЕТИ У СЛУЧАЈУ ДУЖЕГ ЦУРЕЊА 

- Не покушавајте да поспешите зарастање употребом пудера или помада за 
дезинфекцију и зарастање. 

- Ставите малу, суву, стерилну облогу коју можете да причврстите zавојем од газе како 
бисте избегли трење у додиру са одећом. Немојте користити завој са лепљивом траком 
која може да изазове локалне алергијске реакције. 

- Уколико је лепо време, излагати руку сунцу. 
- У случају дужег купања, ставити водоотпорни завој. 
- Избегавајте сувише тесну одећу да бисте ограничили трење одеће. 

 
За сваку информацију у вези са реакцијама на вакцину можете се обратити  
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