وكالة الصحة العامة السويدية

منالجيدأنتعلمعنلقاح
مرضالسل

إن مرض السل هو عبارة عن عدوى سببها البكترييا التي تنترش
عرب الهواء أثناء ُسعال الشخص .غالباً ما تهاجم الرئتني لكنها قد
تصيب أيضاً أجزاء أخرى من الجسم .يتطور املرض يف معظم
الحاالت بصورة بطيئة مع استمرار السعال لفرتة زمنية طويلة
وفقدان الوزن والحمى .كام قد تبقى العدوى كامنة يف الجسم
للعديد من السنوات ومن ثم تظهر .ال يعدي مرض السل
عندما يكون كامناً يف الجسم.
يعترب مرض السل غري شائعاً يف السويد .ولذلك يقدّم اللقاح
فقط لألطفال الذين احتاملية تعرض للعدوى كبرية عىل سبيل
املثال ،األطفال الذين تعود جذور عوائلهم إىل بلدان يعترب
مرض السل بها شائعاً.

ما هي الحامية التي مينحها اللقاح؟
إن اللقاح الذي يُسمى بـ (يب يس جي) يحمي األطفال الصغار
من األمناط الصعبة ملرض السل عىل سبيل املثال ،التهاب
السحايا وأيضاً ما يُسمى بالسل الدخني .يقدّم اللقاح أيضاً
حامية جيدة ملرض السل الرئوي بالنسبة لألطفال األكرب سناً.
ال تعترب املضاعفات أمراً شائعاً
تعترب ردود الفعل الخطرية للقاح يب يس جي غري شائعة إطالقاً.
قد يصاحبه حمى أو أمل يف الرأس أو تورم للغد الليمفاوية
تحت اإلبط .وقد يصاحبه يف الحاالت النادرة جرح كبري
يستغرق وقت طويل يك يتعاىف.

هل تريد معرفة املزيد؟
أنت
مرحب بك دامئاً للتواصل مع مستوصف األطفال خاصتك.
ٌ
ميكنك قراءة املزيد عرب:
• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

ما قبل التلقيح
تحتاج ممرضة رعاية صحة الطفل قبل أن يتم التلقيح أن تعلم
كيف هي حالة صحة طفلك .ولذلك يتوجب عليك كولي أمر
الطفل أن تجيب على بضعة أسئلة .وكما يمكنك أيضاً طرح
األسئلة على ممرضة رعاية صحة الطفل في حال كان لديك أية
تساؤالت عن التلقيح.
التلقيح
عاد ًة ما يقدّم التلقيح ضد مرض السل عندما يكون طفلك
حول  ٦أسابيع من عمره .يقدّم اللقاح عبر إبرة ت ُحقن داخل
الجلد في الجزء العلوي من الساعد األيسر.
هذا ما يحدث بعد اللقاح
يسبب اللقاح عدوى جلدية خفيفة ،وغالباً ما يحدث تصلباً
في مكان حقن اإلبرة بعد مرور تقريباً من أسبوعين إلى أربعة
أسابيع .ينمو هذا التصلب ويصبح لونه أحمر .يصبح بعد
ذلك بفترة جرحاً وقد يخرج منه قيحاً .يستغرق الجرح عاد ًة
 ٤-٣أشهر حتى يتعافى من تلقاء نفسه .يجب على الطفل
تج ّنب السباحة في المسبح طالما أن الجرح ال يزال مفتوحاً.
ال يحدث لدى بعض األطفال أي جرح إطالقاً بل يصبح هناك
تصلباً يزول بعد بضعة أو عدة أشهر.
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يعترب مرض السل شائعاً يف العديد من البلدان .يُنصح بإعطاء لقاح مرض
السل لألطفال الذين تعود جذور عوائلهم إىل بلدان ينترش فيها مرض
السل بصورة أكرب من السويد.

هكذا تتم عملية التلقيح

