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ПОРАДИ БАТЬКАМ ПІСЛЯ
ВАКЦИНАЦІЇ БЦЖ
Вакцина БЦЖ = вакцина
проти туберкульозу

Вашій дитині паровели вакцинацію БЦЖ підшкірним введенням, ознайомтесь з наведеною нижче
інформацією про різні нормальні наслідки та реакції, пов’язані з цією вакциною.
Загальна інформація :
B наступні дні після вакцинації БЦЖ температура не піднімається і не потрібно жодного лікування. У
випадку, якщо є температура, звертайтесь до вашого сімейного лікаря.
Однієї дози вакцини вистачає на ціле життя.
Захисний ефект від вакцини починає розвиватися через 2-3 тижні і стане максимальним через 23 місяці, що відповідає середньому часу реакції на цю вакцину.
Можливі реакції в місці ін’єкції :
- Немає жодної реакції; в такому випадку не потрібно нічого робити.
-

Через два або три тижні, може з’явитися маленька червона пляма (маленька червона точка,
схожа на реакцію на укус комара). Може розвиватися в 2-х напрямках :
 Точка залишається в стадії точки : в такому випадку не потрібно нічого робити.
 Точка розпухає, набрякає, починає бути схожою на абсцес, але це не є абсцес. В
жодному разі не слід до неї доторкатися і треба почекати, щоб рідина витекла
сама. Ця точка може сочитися і давати в деяких випадких незначне жовтувате
виділення, без гною, протягом 3-8 тижнів. В такому випадку рекомедується промивати
її водою з милом, хоча б раз в день, до загоєння.

Всі ці реакції нормальні і не повинні вас непокоїти. Вони загоюються спонтанно, залишаючи
маленьку рожеву пляму, що перетвориться в шрам від вакцинації.
ПОРАДИ У ВИПАДКУ ТРИВАЛИХ ВИДІЛЕНЬ
-

Не пробувати прискорювати загоєння прикладанням pізних порошків або мазей для дезинфекції
або загоєння.

-

Прикладати маленький сухий стерильний компрес з марлевою пов’язкою, щоб нe натирав шкіру
одяг. Уникати лейкопластир, який може викликати місцеву алергічну реакцію.

-

Влітку виставляти руку на сонце.

-

При довгому купанні накладати пов’язку з матеріалу, що не боїться води

-

Уникати надто тісний одяг, щоб не натирав шкіру.

Для отримання роз’яснень про можливі наслідки цієї вакцини можете мені телефонувати за номером
04 50 63 64 89.
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