القواعد الذهبية السبعة
 1اترك مكان اللقاح مكشوفا قدر اإلمكان

معلومات عن لقاح البي .سي.جي
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ال تلبس مالبس ضيقة فوق مكان الحقن

BCG
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مركز مكافحة مرض السل
بمايين)(CLAT 53
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الهاتف : 02 43 66 50 55 :
البريد االلكتروني clat53@chlaval.fr :
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في حال حدوث سيالن من مكان الحقن ضع ضمادة جافة

ال تضع أي مرهم أو كريم أو مادة جلدية فوق مكان التلقيح
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ال تعط المضادات الحيوية

 6يسمح بالحمام بعد التلقيح .ولكن ،تج ّنب السباحة في المسبح أو البحر
في حالة حدوث سيالن من مكان الحقن.
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يجب استشارة في الحاالت التالية:
 يكون التورّم مكان الحقن أكثر من  3سم
 تألّم واضح عند التحرّك
 زيادة واضحة لحجم العقدة اللمفاوية تحت الذراع ولينها (التقيّح)

أعراض اللقاح
يُنصح بشدّة تلقيح طفلك منذ الوالدة وحتى سنّ  15من العمر في الحاالت التالية:
 إذا كنت تقيم مقاطعة إيل دو فرانس (مهما كانت المحافظة وظروف
العيش) ،أو بغيانا الفرنسية أو مايوت
 وُ لد طفلك في البلدان التي يستوطنها وباء السل
 طفلك له على األقل واحد من األبوين من أصول البلدان التي يستوطنها وباء
السل
 طفلك سوف يُقيم شهرا على األقل في بلد يستوطنه الوباء
 عائلة طفلك لها سوابق لمرض السل
ّ
مشخصة من الطبيب مُعرّ ض لعصية السل
 طفلك في حالة

مرض السل
السل هو مرض جرثومي تسبّبه البكتيريا المسماة بعصية
السل .تنقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق السعال
أو رزاز اللعاب عند حدوث تواصل مُقرّب ومُكرّ ر.
إنّ عالمات المرض هي قبل ك ّل شيء ،السعال والحمى
والتعب وفقدان الشهية مع نقصان في الوزن والتعرّق في الليل.

التأثيرات الجانبية للبي سي جي BCG

لقاح البي .سي .جي BCG

في العادة ،ال يثير لقاح البي سي جي ردة فعل عامة وال
يصيب بحمى وال بتعب .ولكن سينتج عنه انتبار ويصبح
الجلد مكان الحقن على شكل قشرة البرتقال ويزول في
غضون دقائق.
خالل  48ساعة األولى ،هناك احتمال ظهور تسميط جلدي
(احمرار وارتكاس جلدي)
خالل الثالثة  3أشهر بعد اللقاح ،من الطبيعي أن يوجد ارتكاس
جلدي مكان الحقن الذي ينتج عنه طفح جلدي قد يصطحب بسيالن.
و قد ي ّتخذ هذا الطفح بعض األشهر ليزول تماما.
ومن الطبيعي تورّ م عقدة لمفاوية تحت اإلبط من جهة التطعيم.

من األساسي أن يترك اللقاح ندبة دائمة صغيرة مكان الحقن

إنّ لقاح البي .سي .جي  BCGهو لقاح مُخصّص
للحماية من مرض السل .ومنذ سنة  ،2007لم يعد هذا
اللقاح إجباري .وهو منصوح به عند األطفال األكثر
عرضة لمرض السل منذ الوالدة وإلى غاية السن 15
سنة.







هذا اللقاح هو لقاح من العصيات المضعفة الحية.
إنّ الغاية الرئيسية من هذا اللقاح هي حماية األطفال الصغار من األشكال
الخطيرة لمرض السل في  ٪75من الحاالت (مثل التهاب السحايا ألسلي
والسل الدخني).
ال يمنع من العدوى بالمرض وال يقضي على الوباء في العالم.
بالنسبة لألطفال الذين تفوق أعمارهم  3أشهر ،يكون إجراء اختبار السلين
( )IDRقبل اللقاح إجباري .وليس من الضروري مراجعة اختبار السلين
( )IDRبعد اللقاح أو إعادة البي .سي .جي  BCGمرات أخرى.
يمكن إعطاء لقاح البي .سي .جي  BCGفي نفس اليوم مع لقاحات أخرى.

