ما هو لقاح BCG؟
إن لقاح  BCGهو تطعيم يعطى
لألطفال الذين يكونون أكثر عرضة
لإلصابة مبرض السل .TB
ويساعد لقاح ( )BCGنظام املناعة
لدى طفلك على محاربة اجلراثيم التي
تسبب مرض السل  .TBومتنع اصابته
مبرض السل  TBاخلطير.
يكون اعطاء لقاح ( )BCGمجانا ً
لألطفال دون سن اخلامسة من العمر
والذين يكونون أكثر عرضة لإلصابة
مبرض السل .TB
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خاص بالرضع واألطفال املعرضني خلطر اإلصابة
مبرض السل TB
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ستقوم القابلة أو الطبيب اخلاص بك باسداء املشورة لك في حال
وجود خطر على طفلك لإلصابة مبرض السل  .TBوبشكل عام فإن
املناطق التالية حتتوي على معدالت عالية من اإلصابة مبرض السل :TB

• إذا كان عمر طفلك يزيد عن ستة أشهر ،فسيتم فحصه للتأكد
من عدم اصابته مبرض السل  .TBوبنا ًء على نتيجة التحليل
فسيتم اعطاء اللقاح لطفلك.

• معظم قارة أفريقيا

كيف أقوم بتطعيم طفلي؟

• الكثير من البلدان في أمريكا اجلنوبية
• روسيا وجمهوريات االحتاد السوفيتي السابقة

ميكنك التحدث مع القابلة أو الطبيب اخلاص بك ألخذ موعد .أو ميكنك
االتصال بخدمة الصحة العامة في منطقتك وطلب التحدث مع
ممرضة لقاح .BCG

• الصني ،مبا في ذلك هونغ كونغ؛ وتايوان

الرجاء مراجعة التفاصيل على الصفحة األخيرة.

• شبه القارة الهندية
• جنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة)

�من يجب أن يحصل على
لقاح BCG؟
يعطى لقاح Bacille
Calmette‑Guérin
( )BCGلألطفال دون سن اخلامسة
والذين يكونون اكثر عرضة لإلصابة
مبرض السل .TB
يكون طفلك أكثر عرضة لإلصابة مبرض السل  TBويحق
له احلصول على لقاح  BCGاجملاني في احلاالت التالية:
• عندما يعيش في منزل أو مع عائلة تتضمن شخصا ُ مصابا ً حاليا ً
مبرض السل  TBأو كان قد أصيب به من قبل.

• عندما يكون أحد والديه أو كالهما أو أحد أفراد أسرته أو مقدمي
الرعاية له قد عاشوا ملدة ستة أشهر أو أكثر (خالل اخلمس سنوات
�املاضية) في بلدان أخرى يكون فيها خطر اإلصابة مبرض السل
 TBأعلى.
• عندما قد يعيش الطفل ملدة ثالثة أشهر أو أكثر في احدى البلدان
التي يزيد فيها خطر اإلصابة مبرض السل ( TBخالل السنوات
اخلمس األولى من حياته) ويكون من احملتمل تعرضه ألشخاص
مصابني بهذا املرض.

• بعض بلدان احمليط الهادئ (باستثناء جزر كوك ،ونيوي وساموا
وتوكيالو وتونغا).

ما هو مرض السل TB؟
• مرض السل  TBهو مرض معد .وميكن أن يؤدي للشعور بالتعب،
والسعال ،واحلمى ،وضيق في التنفس.
• يؤثر مرض السل  TBعادة على الرئتني ،ولكنه قد يؤثر على أجزاء
�اخرى من اجلسم ،كالعقد اللمفاوية ،والعظام ،واملفاصل ،والكلى.
�ان اإلصابة البالغة من مرض السل قد تؤدي الي اإلصابة
بالتهاب السحايا.
• ميكن أن ينتقل مرض السل  TBمن شخص آلخرعن طريق
السعال أو البصاق أو العطاس في الهواء.
• وتوجد حوالي  300حالة اصابة مبرض السل TB
سنويا ً في نيوزيلندا.

كيف ميكنني حماية طفلي من اإلصابة مبرض السل TB؟
�ميكنك تطعيم طفلك بلقاح Bacille Calmette-Guérin
( )BCGويساعد لقاح ( )BCGنظام املناعة لدى طفلك على
محاربة اجلراثيم التي تسبب مرض السل  .TBومتنع اصابته مبرض
السل  TBاخلطير.
ويتم اعطاء اللقاح لطفلك عن طريق احلقنة في اعلى الذراع.

ما هو افضل وقت لتطعيم طفلي بلقاح ()BCG؟
• من األفضل لطفلك احلصول على اللقاح خالل أيام من والدته وحتى
بلوغه ستة أشهر من العمر ،إال إن له احلصول على التطعيم في أي
وقت حتى يبلغ اخلمس سنوات من العمر.

ماذا يحدث بعد أن يتم تلقيح طفلي؟
ردود فعل اجلسم الناجم عن التطعيم هو امر اعتيادي ،ولكن
املضاعفات اخلطيرة طويلة األجل هي نادرة احلدوث .تظهر لدى معظم
االطفال بثرة في مكان اعطاء حقنة لقاح  BCGلهم .وتترك هذه
البثرة ندبة صغيرة بعد التئامها.
• خالل فترة  1-6أسابيع ،قد يظهر انتفاخ بسيط أحمر في مكان
اعطاء احلقنة.
• بعد  6-12أسبوعاً ،قد يتحول االنتفاخ الى تقرح بسيط مع
افرازات .إذا حدث ذلك ،قم بتغطية املكان بالشاش للسماح للهواء
بالدخول .التستخدم لصاقات اجلروح العادية.
• قد يظل التقرح الى مدة تصل الى ثالثة أشهر حتى يلتئم متاما ً.
وقد يترك ندبة صغيرة .وهو أمر عادي.

ما مدى فعالية اللقاح؟

على الرغم من أن لقاح  BCGال مينع من اإلصابة باجلرثومة املسببة
ملرض السل  ،TBإال أنه يساعد على عدم اصابة األطفال مبرض السل
 TBالفتاك.

الى متى تدوم فترة حماية اللقاح؟

تشير الدراسات بأن لقاح  BCGيحمي من اإلصابة البالغة مبرض
السل ملدة تصل الى  15عاما ً من التطعيم به.

