معلومات مفید در مورد

توبرکلوز (سل) در تعداد زیاد کشور ها یک مریضی معمولی می باشد .تطبیق واکسین
توبرکلوز برای آن عده کودکان توصیه می گردد که خانواده های شان از یک کشور آمده اند که
توبرکلوز در آنجا در مقایسه به سویدن خیلی معمول می باشد.
توبرکلوز (سل) عفونت است که توسط یک باکرتی که در
زمان رسفه منودن به هوا پخش می گردد ،رسایت می کند.
این باکرتی معموالَ شُ ش ها را مورد حمله قرار می دهد اما
اعضای دیگر وجود نیز می توانند متاثر شوند .این مریضی
در اکرث موارد آهسته آهسته و همراه با رسفه های دوامدار،
کم شدن وزن و تب ،پیرشفت می کند .این عفونت همچنان
می تواند سال ها در بدن خفته باشد تا بعدا َ ظهور مناید.
زمانی که توبرکلوز در حالت خفته (غیرفعال) قرار دارد،
رسایت کننده نیست.
توبرکلوز در سویدن یک مریضی غیرمعمول است .به همین
دلیل تطبیق واکسین رصفاَ به کودکانی ارائه می گردد که
خطر ابتال آنها بیشرت است .به طور مثال کودکانی که خانواده
های شان از کشور های می آیند که در آنجا توبرکلوز معمول
می باشد.

تطبیق این واکسین چه محافظت را ایجاد می کند؟
این واکسین که به نام واکسین  BCGیاد می شود کودکان
کوچک را در برابر انواع شدید توبرکلوز محافظت می کند.
به طور مثال (hjärnhinneinflammationمننژیت) و آنچه
که بنام توبرکلوز معمول شیوع یافته یاد می شود .واکسین
همچنان نزد کودکان بزرگرت نیز یک محافظت خوب را در
برابر توبرکلوز شُ ش ها ایجاد می کند.
عوارض جانبی معمول نیست.
حساسیت های جدی در برابر واکسین  BCGخیلی
غیرمعمول است .ممکن است تب ،رس دردی یا تورم
(پندیدگی)غدۀ لنفاوی در زیر بازو ایجاد شود .در موارد نادر
ممکن است زخم بزرگرت شده و بهبود یافنت آن زمان زیاد را
در بر بگیرد.
آیا می خواهید بیشرت بدانید؟
لطفاَ با کلینیک صحی کودک تان متاس بگیرید .همچنان در
این جا نیز می توانید بیشرت بخوانید:
• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

تطبیق واکسین این گونه صورت می گیرد
قبل از تطبیق واکسین
(BHV-sjuksköterskanپرستار مراقبت های صحی از
کودک) می خواهد قبل از تطبق واکسین در مورد چگونگی
حالت صحی کودک تان بداند .به همین دلیل شما که
سرپرست کودک هستید باید به چند سوال پاسخ بدهید.
اگر در مورد تطبیق واکسین سوال های دارید می توانید از
فرصت استفاده نموده و سوال های تان را از پرستار مراقبت
های صحی از کودک ،بپرسید.
تطبیق واکسین
معموالَ تطبیق و اکسین در برابر توبرکلوز زمانی صورت می
گیرد که کودک تان تقریباَ شش هفته عمر دارد .این واکسین
توسط پیچکاری در قسمت باالی بازو چپ در پوست تزریق
می شود.
این بعد از تطبیق واکسین اتفاق می افتد
تطبیق واکسین باعث ایجاد یک عفونت کوچک پوستی می
گردد و معموالَ دو تا چهار هفته بعد از تطبیق واکسین محل
که پیجکاری تزریق شده است اندکی سخت می شود .این
سختی پوست رشد نموده و رنگ سرخ را به خود می گیرد و
بعد از مدتی به یک زخم تبدیل می شود که ممکن است از
آن زخم چرک خارج شود .این زخم معموالَ در جریان  4 3ماه
خودش بهبود می یابد .تا زمانی که زخم باز است باید کودک
از شنا نمودن در یک حوض شنا خود داری نماید.
نزد برخی از کودکان هرگز کدام زخم بوجود نمی آید بلکه
صرفاَ پوست اندکی سخت می گردد که بعد از یک یا چند
ماه از بین می رود.
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