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આ પત્રિકા બી.સી.જી. (BCG Bacillus 
Calmette-Guérin) રસી ત્િશે છે જે 
ટ્યુબરક્યુલોસસસ (ટી.બી. tuberculosis TB) સામે 
તમારા બાળકનયું રક્ષણ કરિા માટે આપિામાં આિ ેછે.

બી.સી.જી. (BCG)ની રસી શયુ ંછે?

બી.સી.જી.ની રસીમાં ટી.બી.નું કારણ બનતા નબળા 
પ્રકારના બેકટીરીયા (જીવાણુઓ) હોય છે. તે નબળા 
કરી દેવાયેલા હોવાથી, તેનાથી ટી.બી. થતો નથી, 
પરંતુ તેનાથી તમારા બાળકને ટી.બી. સામેનું સંરક્ષણ 
(રોગપ્રતતકારકતા) તવકસાવવામાં મદદ થાય છે, કદાચ 
તેમણે ક્ારેક તેનો સામનો કરવો પડ.ે

બી.સી.જી.ની રસી શિશુઓ અને નાનાં બાળકોનું અતયંત 
જવલલે જ થતા અમુક ગંભીર પ્રકારના ટી.બી. જેમ કે 
ટી.બી. મેનનન્જાઈટટસ (મગજની ટદવાલ પરનો સોજો) 
સામે રક્ષણ કરવામાં અસરકારક છે.

ટી.બી. (TB) શયું છે?

ટી.બી. બકેટીરીયાથી થતંુ ઈન્્ેકિન છે, જે ્ે્સાનં ેઅસર 
કરે છે, પરંતુ તે િરીરના બીજા કોઈ પણ ભાગન ેઅસર 
કરી િકે છે. ટી.બી.ના જીવાણુઓથી થયલે ઈન્્ેકિનથી 
ટી.બી.નો રોગ કદાચ ન પણ થાય. ટી.બી.નો રોગ િરીરમાં 
ધીમે ધીમે વધે છે અન ેતેના ંતચહ્ો દેખાવામા ંમનહનાઓનો 
સમય લાગે છે.

ટી.બી.નો ચેપ લાગેલા મોટા ભાગના ંલોકોન ેક્ારેય ટી.બી.
નો રોગ નનહ થાય. આ લોકોમા ંટી.બી.ના બકેટીરીયા 
જીવનભર નનષ્ક્રિય રહે છે. બીજા ંલોકોમા ં(દાખલા તરીકે, 
જેમની રોગ પ્રતતકારક િકકત નબળી હોય), તેમનામાં 
ટી.બી.ના જીવાણુઓ કદાચ સટરિય બનીન ેટી.બી.નો રોગ 
થઈ િકે. આ દેિમા ંમોટા ભાગના ંલોકો સારવાર મેળવયા 
બાદ પૂરેપૂરા સાજા ંથઈ જાય છે, પરંતુ તેમા ંઘણા મનહના 
લાગે છે.
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ટી.બી.નાં લક્ષણો કયા છે?

ટી.બી. િરીરના કોઈ પણ ભાગને અસર કરી િકે છે. 
તેના ંતચહ્ો જુદા ંજુદા ંહિે અન ેનાના ંશિશમુા ંતે રોગની 
નનિાનીઓ પુખત વયની વયકકત કરતાં અલગ હોઈ 
િકે. ટી.બી. ચેપી હોવાને કારણે, બીજા કોઈમાં તે રોગ 
થયેલો હોય તો તે તમે ઓળખો એ અગતયનું છે.

જો તમને, તમારા બાળકને, અથવા તમારા કુટંુબના 
બીજા કોઈ પણ સભયને નીચેનામાંથી કંઈ પણ હોય, 
તો તમારે તમારા ડોકટરનો સંપક્ક  કરવો જોઈએઃ

 • 2 અઠવાટડયાંથી વધારે લાંબી ચાલતી સતત 
ઉધરસ

 • તાવ
 • પરસેવો વળવો, ખાસ કરીને રાત્ે
 • અકારણ વજન ઓછંુ થવું 
 • બાળકનું વજન ન વધવું
 • એકંદરે અને અસાધારણપણે ખૂબ થાક લાગવો 

અને તશબયત ખરાબ લાગવી
 • ખાંસીમાં લોહી પડવું

ટી.બી. કેિી રીતે પકડાય છે?

તમે એવી વયકકત પાસેથી જ ટી.બી.નો ચેપ પકડી િકો 
જેમનાં ્ે્સાં અને ગળામાં ચેપ લાગી ચૂક્ો હોય 
અને જેઓ ઉધરસ કરતાં હોય. તેઓ જયારે ઉધરસ 
ખાય તયારે પ્રવાહનાં ઝીણાં ટીપાં બહાર ઊડ ેછે જેમાં 
બેકટીરીયા હોય છે. જો કોઈ તે ટીપાં તમારા શ્ાસમાં 
લે, તો તેમને પણ તેનો ચેપ લાગી િકે છે. ચેપી વયકકત 
સાથે બંતધયાર સથાનમાં સાથે રહેતાં હોય, દાખલા 
તરીકે એક જ ઘરમાં રહેતાં હોય તો તેનાથી ચેપ 
લાગવાનું જોખમ વધી જાય છે.
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ટી.બી. કેટલો સામાનય છે?

યુ.કે.માં 1950ના દસકામાં, દર વર્ષે ટી.બી.ના 50,000 
કરતાં વધારે કેસો થતા હતા. આજે, આ સંખયા ઘટીને 
દર વર્ષે લગભગ 5,000 કરતાં થોડા વધારે કેસો થાય 
છે. આથી, તમને તેનો ચેપ લાગે તેવી િક્તાઓ ઓછી 
હોવા છતાં, દરેક જણે ટી.બી.નાં તચહ્ોથી વાકે્ હોવું 
જોઈએ.

આ ખાસ કરીને એટલા માટ ેઅગતયનું છે કારણ કે ટી.બી. 
તવશ્ભરમાં વયાપક પ્રમાણમાં ્ેલાયેલો રોગ છે.

જે લોકો ટી.બી.નો ઊંચો દર હોય તેવા દેિોમા ંરહેલાં 
હોય કે તયા ંકામ કયુું હોય તેમનામા ંઆ રોગ થવાનું 
જોખમ વધારે છે. આ કુટંુબોના ંબાળકો પણ ય.ુકે.મા ંકે 
તેમના વતન દેિમા ંતેમના સમાજના ંચેપ લાગેલા લોકોના 
નજીકથી સપંક્કમા ંઆવવાની િક્તા વધારે છે.

મારા બાળકને શા માટે બી.સી.જી.ની રસી આપિામાં 
આિી રહી છે?

ય.ુકે.મા,ં બીજા ઘણા દેિોની જેમ જ, જે બાળકો ટી.બી. 
વાળી કોઈ વયકકત સાથ ેસમય વીતાવી િકે તેવી િક્તા 
હોય તેમન ેબી.સી.જી.ની રસી આપવામા ંઆવે છે. આમા ં
ટી.બી.નો ઊંચો દર હોય તેવા તવસતારમા ંરહેતા ંબાળકોનો 
અથવા જેમના ંમાતાનપતા કે દાદા-દાદી કે નાના-નાની 
ટી.બી.નો ઊંચો દર ધરાવતા દેિના ંવતની હોય તેવાં 
બાળકોનો સમાવેિ થાય છે (વધારે માનહતી માટ ેપાનુ ં7 
જુઓ).

મારા બાળકને કેિી રીતે રસી આપિામાં આિે છે?

તમારા બાળકન ેતેના ડાબા હાથના બાવડાના ઉપરના 
ભાગમા ંબી.સી.જી.ની રસી આપવામા ંઆવિ.ે

આ રસી જન્મ બાદ તુરંત, સામાન્ય રીતે જન્મ પછીના 28 
ટદવસ સધુીમા ંઆપવામા ંઆવે છે. 
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તેની કોઈ આડ અસરો છે?

ઈન્જેકિન આપયા પછી, તરત જ એક ચાઠા જેવું ઉપસી 
આવે છે. આ બતાવે છે કે ઈન્જેકિન બરાબર આપવામાં 
આવયું છે.

ઈન્જેકિન આપયાના બેથી છ અઠવાટડયાંની અંદર એક 
નાની ગુમડી જેવું દેખાિે. થોડા ટદવસ સુધી કદાચ આ 
ખૂબ સૂજેલું લાગિે, પરંતુ જો તમે તેને ઢાંકિો નનહ, તો 
ધીમે ધીમે તે મટી જવું જોઈએ. તેનાથી એક નાના ઘા 
જેવું નનિાન રહી જાય એવું બને. આ સાધારણ છે.

કેટલીક વાર બાળકન ેજયા ંઈન્જેકિન આપવામા ંઆવયુ ં
હોય તે ભાગમા ંચામડીની સપાટી પર નાના સોજા જેવંુ 
થઈ િકે. જો તેમાથંી પ્રવાહી ઝરતંુ હોય અન ેતે ઢાકંવંુ પડ,ે 
તો કોરં ડ્સેસગં વાપરો - પટ્ી ક્ારેય ન લગાવિો - જયા ં
સધુી તે સકૂાઈન ેપોપડી ન થઈ જાય તયા ંસધુી. આ સોજો 
મટતા ંઘણા મનહનાઓનો સમય પણ લાગી િકે છે.

જો તમને ચચંતા હોય અથવા લાગે કે તે સોજામાં 
ઈન્્ેકિન થઈ ગયું છે, તો તમારા ડોકટરને બતાવો.
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એિાં કોઈ કારણો છે જેના લીધે મારા બાળકે  
બી.સી.જી.ની રસી ન લેિી જોઈએ?

મોટા ભાગની રસીઓની જેમ જ, આ ઈન્જેકિન પણ 
કદાચ ન આપી િકાય અથવા તેમાં મોડંુ કરવું જોઈએ, 
જોઃ 
 • તમારા બાળકને ખૂબ ઊંચો તાવ હોય
 • તમારા બાળકન ેસામાન્ય શ્ણેીની ચામડીના ચેપની 

કોઈ બીમારી હોય (જો ખરજવું (એકઝીમા) હોય, 
તો જે ચામડી પર ખરજવાની ઈજા ન હોય તે ભાગ 
પર ઈન્જેકિન આપવામાં આવિે)

ભાગયે જ એવું બને છે કે, જે બાળકોની રોગપ્રતતકારક 
િકકત નબળી હોય, તેમને રસીમાં રહેલા બેકટીરીયાથી 
કોઈ ગંભીર ઈન્્ેકિન થઈ િકે. 

જો તમારા બાળકની રોગપ્રતતકારક િકકત નબળી હોય, 
અથવા તેવી િંકા હોય, તો તમે નસ્સ અથવા ડોકટરને તે 
કહો તે અતયંત અગતયનું છે. દાખલા તરીકેઃ

 • બાળકને કેન્સર અથવા બીજી કોઈ ગંભીર બીમારીની 
સારવાર આપવામાં આવી રહી હોય.

 • બાળકની માતાને સગભા્સવસથા દરમયાન 
ઈમયુનોસપ્રેસશસવ  
બાયોલોષ્જકલ થેરપી (રોગપ્રતતકારક જૈતવક ઉપચાર) 
આપવામાં આવેલી હોય

 • ભૂતકાળમાં કુટંુબમાં કોઈને રોગપ્રતતકારક િકકત 
અંગેની તકલી્ો હોવાનો ઈતતહાસ હોય 
(દા.ત.એચ.આઈ.વી., સીવીઅર કમબાઈન્ડ 
ઈમયુનોડટે્શિઅન્સી SCID)

 • જે બાળકોને SCID હોય અથવા હોઈ િકે 
તેમ હોય 
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કયા સશશયુઓને બી.સી.જી. લેિાની જરૂર છે

જે તવસતારમાં તમામ બાળકોને બી.સી.જી.ની રસી 
આપવામાં આવતી હોય તે તવસતારમાં તમે ન રહેતાં હો, 
તો પણ તમારા બાળકને કદાચ તે રસી લેવાની જરૂર પડ.ે 

જો તમે નીચેનામાંથી કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ ‘હા’ 
આપો, તો તમારે તમારા બાળકને બી.સી.જી.ની રસી 
અપાવવા તવિે તમારા ડોકટર અથવા નસ્સને પૂછવું 
જોઈએ.

 • શું તમારં બાળક, બાળકના માતા, નપતા અથવા 
દાદા-દાદી કે નાના-નાની અથવા તમારી સાથે રહેતી 
બીજી કોઈ પણ વયકકત જયાં ટી.બી.નો ઊંચો દર 
હોય તેવા દેિમાંથી આવે છે? 

 • શું તમે અને તમારં બાળક આમાંથી કોઈ દેિમાંથી 
આવતાં તમત્ો અને કુટંુબીજનોની સાથે રહેવા 
જિો?

 • તમારી સાથે રહેતી કોઈ વયકકત અથવા તમારા 
બાળક સાથે ઘણો વધારે સમય વીતાવતી હોય તેવી 
કોઈ વયકકતને હાલમાં કે તાજેતરના ભૂતકાળમાં 
ટી.બી. થયેલો છે? 

ટી.બી.નો ઊંચો દર ધરાવતા દેિોના આંકડા 
તવશ્ આરોગય સંસથા (WHO) પાસેથી લેવામાં 

આવયા છેઃ

www.gov.uk/government/
publications/tuberculosis-tb-by-
country-rates-per-100000-people

http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people


યાદ રાખો, ટી.બી.ની સારિારમાં 
લાંબો સમય લાગે છે, તેની રોકથામ કરિી 

ઘણી િધારે સહેલી છે.
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www.healthpublications.gov.uk 
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www.nhs.uk/vaccinations

મારે બીજયુું  કશયુ ંજાણિાની જરૂર છે?

તમારા બાળકને બી.સી.જી.ની રસી ગમે તયારે આપવામાં 
આવે, તેમની નનયતરિમની બીજી રસીઓ આપવાનું 8 
અઠવાટડયાંની ઉંમરથી િરૂ થઈ િકે છે. તમારા બાળકને 
જે હાથના બાવડા પર બી.સી.જી.ની રસી આપવામાં 
આવી હોય તે હાથ પર ઓછામાં ઓછા બીજા 3 
મનહના સુધી બીજંુ કોઈ ઈન્જેકિન આપવામાં ન આવે 
તેની તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ; નનહતર ત ેભાગની 
ગ્થંીઓમા ંસોજો આવી િકે છે. 

તમારા બાળકની અંગત બાળ 
આરોગય નોંધ પુકસતકા (લાલ 
ચોપડી)માં તેમને બી.સી.જી. 
આપવામાં આવી હોવાની નોંધ 
કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરો,  

       જે ભતવક્યમાં સંદભ્સ માટ ેછે.

િધયુ માત્હતી

જો તમન ેટી.બી. તવિે, અથવા બી.સી.જી.ની રસી તવિે 
અથવા બીજી કોઈ પણ રસીઓ તવિે વધારે માનહતી 
જોઈતી હોય, તો તમારા ડોકટર, હેલથ તવતઝટર, તમડવાઈ્ 
અથવા નસ્સ સાથ ેવાત કરો; અથવા અહીં અમારી 
વેબસાઈટ જુઓ www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
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