
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 золотих правил 

 Для того, щоб пришвидшити рубцювання, якомога 

частіше залишайте руку, в яку було зроблено щеплення, 
неприкритою   

 Носіть речі, які не стискають місце, куди було зроблено 

укол   

 Якщо з місця, куди було зроблено укол, витікає трохи 

рідини, просто накладіть суху пов’язку  

 НЕ НАНОСЬТЕ НІЯКОЇ МАЗІ, ТАЛЬКУ, ЧИ БУДЬ-ЯКОЇ 

ІНШОЇ РЕЧОВИНИ на місце, куди було зроблено укол або 
на лімфовузол  

 Не давайте ніяких антибіотиків 

 Зверніться до лікаря, якщо: 

 Тверда на дотик ділянка (яка з’явилася навколо місця, 
куди було зроблено укол) більша за 3 см  

 Щось заважає Вам рухатись  

 Лімфовузол під рукою збільшився, його видно 
неозброєним оком§ і він став м’яким (нагноївся)   

  Душ або ванну можна приймати з дня вакцинації. 

Однак слід уникати купання в басейні або морі, якщо з 
місця уколу витікає трохи рідини   
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Вакцинація БЦЖ 
Побічні дії БЦЖ 

Як правило, вакцина БЦЖ не викликає загальної реакції, 
ні підвищення температури тіла, ні слабкості.  
Однак, після введення вакцини утворюється  
маленький блідий пухирець, а шкіра стає схожою на  
апельсинову шкірку.  
Ця реакція зникає через декілька хвилин. 
 

 
                                        

Туберкульоз 

 БЦЖ – це вакцина, яка направлена на 

захист від туберкульозу. З 2007 року вона 

вже не є обов’язковою.  Вона 

рекомендована дітям з підвищеним 

ризиком захворювання на туберкульоз з 

народження і до 15 років. 

Туберкульоз - це інфекційна хвороба,  
яку спричиняють бактерії під назвою бацили Коха. 
Вона передається від людини до людини через  
кашель або мікроскопічні краплі слини під час частого  
та близького контакту з хворим.   
Симптомами хвороби є перш за все кашель,  
підвищена температура тіла, слабкість, втрата апетиту та ваги, нічний піт. 

 
 

 

Вказівки щодо вакцинації 

Вам настійно рекомендується зробити щеплення своїй дитині з моменту 
народження і до віку 15 років, якщо: 

 Ви проживаєте у регіоні Іль-де-Франс (незалежно від 
департаменту і умов життя), у заморських департаментах Гвіана 
або Майотта  

 Ваша дитина народилася у країні з сильною епідемією 
туберкульозу  

 Хоча б один з батьків Вашої дитини родом з країни з сильною 
епідемією  

 Ваша дитина повинна перебувати не менше місяця у країні з 
сильною епідемією  

 У Вашій родині були випадки туберкульозу  

 Ваша дитина, за думкою лікаря, знаходиться у ситуації ризику 
щодо бацили туберкульозу  

 

 

 

У перші 48 годин може виникнути еритема (почервоніння 
та затвердіння)  

 Це ослаблена жива вакцина. 

 Основною метою цією вакцини є захистити маленьких дітей від 
важких форм туберкульозу у 75% випадків (туберкульозний 
менінгіт, міліарний туберкульоз). 

 Вона не перешкоджає передачі хвороби та не дозволяє зупинити 
світову епідемію.  

 Дітям, яким більше 3-х місяців, до вакцинації обов’язково 
роблять туберкулінову пробу (Манту). Після проведення 
щеплення немає потреби робити в подальшому проби Манту або 
повторну вакцинацію.  

 Щеплення БЦЖ можна проводити в один день з будь-яким 
іншим щепленням.  

У перші 3 місяця після щеплення, як правило, в місці уколу 
спостерігається затверділа ділянка, на зміну якій приходить  
місцеве ураження шкіри, що може супроводжуватися  
виділенням рідини. До повного рубцювання цього ураження може пройти 
декілька місяців. Можливою реакцією може бути збільшення лімфовузла у 
пахві зі сторони руки, в яку було зроблено щеплення .  
La  
 

 

 
Правилом є утворення постійного рубцю.  

 


