1.

Peyvənd edilmiş qolunuzun tez sağalması üçün
mümkün qədər açıqda saxlayın ;

2. İynə vurulmuş yerləri çox sıxmayan geyimlər
geyinin ;
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3. İynənin vurulduğu yerdən maye axdiğı halda
sadəcə quru sarğıdan istifadə edin ;

4. Iynənin vurulduğu yerə maz, talk və yaxud hər
hansı başqa maddə vurmaq olmaz ;
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5. Heç bir antibiotikdən istifadə etmək olmaz ;

6. Peyvəndin olunduğu gündən etibarən duş və

hamamda çimmək olar, amma
iynənin
vurulduğu yerdən mayenin axdığı təqdirdə
dənizdə və ya hovuzda çimmək olmaz ;

7. Aşağıdakı vəziyyətlərdə həkiminizlə əlaqə saxlayın
:
 Iynənin vurulduğu yerin möhkəmliyi 3cm dən coxdursa ;
 Hərəkətlərdə çətinlik yaranibsa ;
Qolun altında əmələ gəlmiş qanqliylər, düyünlər
gözlə görünəcək qədər yumşalmış və irinləşmişsə
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Tüberkuloz - Vərəm

Peyvənd vurulmasına dair göstərişlər

Kox çöpləri adlandırılan bakteriyalar vasitəsilə
yaranan yoluxucu xəstəlikdir. O insanlara
öskürək və tüpürcək sıçraması halında yaxın və
davamlı münasibət zamanı keçir.

Uşaqların doğulduğu vaxtdan 15 yaşına qədər peyvənd edilməsi tə’kidlə tösviyə
olunur , əgər
 Siz İl de Frans, Güiyan və yaxud Mayotda yaşayırsınızsa (departamentindən
və yaşayış şərtlərindən asılı olmayaraq) ;
 Sizin uşağınız tüberkuloza yoluxma riskinin yüksək olduğu bir ölkədə
doğulubsa ;
 Sizin uşağınızın ən az bir valideyni tüberkuloza yoluxma riskinin yüksək
olduğu bir ölkədəndirsə ;
 Sizin uşağınız ən az bir ay tüberkuloza yoluxma riskinin yüksək olduğu bir
ölkədə yaşayacaqsa ;
 Sizin uşağınızın ailəvi tüberkuloz keçmişi varsa ;
Sizin uşağınızın tüberkuloz çöplərinə məruz qalma riski həkim tərəfindən hesab
edilibsə

Xəstəliyin ilkin əlamətləri öskürək, qızdırma,
halsızlıq, iştahanın itməsi və arıqlama, gecə tərləmələridir.

BKG peyvəndi
BKG
tüberkuloza qarşı vurulan bir
peyvənddir. 2007-ci ildən bu yana bu
peyvəndin vurulması məcburi deyil. Onu
tüberkuloza yoluxma riskinin çox olduğu
uşaqlara doğulandan 15 yaşına qədər vurmağı
məsləhət görürlər.







Bu canlı zəifləmiş peyvənddir ;
Bu peyvəndin məqsədi uşaqları tüberkulozun ciddi və ağır
formalarından 75% hallarda qorumaqdır (meningit, miliar
tüberkulozu) ;
O xəstəliyin nə yoluxmasının qarşısını alır, nə də dünyada
epidemiyasının yayılmasını dayandırır ;
3 ayından böyük uşaqların peyvəndi zamanı tüberkulin
testinin edilməsi məcburidir. Peyvənddən sonra nə tüberkulin
testinin olunub olunmamasına, nə də bir neçə dəfə BKG
peyvəndinin edilməsinə nəzarət etməyə ehtiyac yoxdur ;
BKG peyvəndi digər hər hansı peyvəndlərlə eyni gündə vurula
bilər.

BKGnin zərərləri
Adətən, BKG ümumi bir reaksiyaya səbəb olmur, nə qızdırma, nə də yorğunluq
ilə müşahidə olunmur. Amma iynədən sonra solğun papula
(ağımtil sızanağa bənzər düyün) əmələ gəlir və dəri portağal
qabığı görünüşü alır. Bu reaksiya bir neçə dəqiqə sonra yoxa çıxır.
Ilk 48 saat ərzində eritema qizartı və dərinin
möhkəmlənməsi əmələ gələ bilər.

Peyvənddən sonrakı 3 ay ərzində iynənin vurulduğu yerdə adətən dəri
möhkəmlənmiş və yara bağlamış olur, bu yara maye axıntısı ilə
müşahidə olunub olunmaya da bilər. Bu yaranın tam sağalması bir
neçə ay sürə bilər.
Peyvənd edilmiş qolun qoltuq altında qanqliylərin, düyünlərin
əmələ gəlməsi gözlənilən haldır.
Peyvəndin olunduğu yerdə həmişəlik yaranın qalması bir
qaydadır.

