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HYموصوف؟ الدواء هذا هل

أنها كما بالسل. اإلصابة لخطر المعرضين لألشخاص اللقاح إعطاء يمكن . )(TBالسل ضد الحماية أو المناعة  BCGلقاح يوفر

المثانة.سرطان أو المثانة أورام لعالج تستخدم

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات أحياناً الدواء هذا يوصف

الدواء؟هذا استخدام يجب هل

الجلد. في حقنه يتم السل ، مرض من للحماية استخدامه عند الدواء. هذا بإدارة الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك سيقوم

منطقة تمييز يمكنك ال حتى المنطقة نظافة على وحافظ اللقاح ، تلقي بعد ساعة 24 لمدة جافة التطعيم منطقة على حافظ

بها.المحيط الجلد من التطعيم

ساعات 4 لمدة السوائل شرب تجنب قسطرة. أو أنبوب خالل من مثانتك إلى الدواء يتدفق المثانة ، لسرطان استخدامه عند

وجوانبك وظهرك بطنك على ستستلقي الدواء ، نقع بعد األولى الساعة خالل العالج. قبل مثانتك إفراغ عليك يجب العالج. قبل

االحتفاظ من تتمكن لم إذا أخرى. ساعة لمدة مثانتك في بالدواء تحتفظ أن يجب لكن ستقف ، ثم منهما. لكل دقيقة 15 لمدة

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر بالكامل ، ساعتين لمدة مثانتك في بالدواء

تناول بعد ساعات 6 لمدة البول تطهير يجب بالسالمة. تتعلق ألسباب جالس وأنت مثانتك ستفرغ الساعتين نهاية في

الشطف.قبل دقيقة 15 لمدة اتركه التبول. بعد المرحاض في المخفف غير المبُيض من مماثلة كمية اسكب الدواء.

أي لك يشرح أن طبيبك من اطلب عالجك. موعد يحدد سوف طبيبك المختلفة. الجرعات جداول استخدام يمكن

تفهمها.ال توجيهات

هناك تكن لم إذا تكراره يمكن ولكن فقط واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه السل ، مرض من للوقاية اللقاح إعطاء يتم عندما

السل.لمرض الجلد اختبار طريق عن االستجابة قياس يتم أشهر. 2-3 غضون في جيدة استجابة

اتباعها؟علي يجب خاصة احتياطات قبعة

 ،BCGلقاح تلقي قبل

أخرى.أدوية أي أو  BCGلقاح من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر
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العالج وعوامل الحيوية المضادات وخاصة تتناولها ، التي الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

والفيتامينات.السل وأدوية والمنشطات للسرطان الكيميائي

لديك.إيجابياً السل اختبار كان إذا أو الجدري لقاح مؤخراً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

في الشديدة الحروق من منطقة أو عدوى أو حمى أو سرطان أو مناعي اضطراب من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

جسمك.

فاتصل  ، BCGلقاح تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الفور.على بطبيبك

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  BCGلقاح يسبب قد

الليمفاويةالغدد تورم

تختفي أن ويجب ببطء. حجمها ويقل الحقن من يوماً 10-14 بعد عادة تظهر (الحقن. موقع في صغيرة حمراء مناطق

.)أشهر6 حوالي بعد

حمُى

البولفي دم

المؤلمأو المتكرر التبول

مضطربهمعده

التقيؤ

الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

شديدجلدي طفح

البلعأو التنفس في صعوبة

أزيز

الزائدة؟الجرعة حالة في أفعلها أن يجب قبعة

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

والمختبر.طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

راندأسماء

BCG®ثيراسيس

BCG®تايس
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هناكأسماء

BCGيعيش

BCGلقاح

2010/01/09- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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