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Sẽ có những vấn đề gì xảy ra sau khi em bé nhà mình được tiêm 
vắcxin BCG

Trong vòng 1 đến 6 tuần đầu, một vết rộp nhỏ màu đỏ có thể xuất hiện ở  
chỗ vết tiêm. Vết rộp này sẽ lành trong vòng vài tuần.

Trong vòng 6 đến 12 tuần tiếp theo, vết rộp này có thể chuyển thành một 
vết thương nhỏ rỉ nước. Nếu chuyện này xảy ra, hãy che vết thương bằng 
miếng gạc để cho không khí có thể vào được. Không nên dùng miếng dán.

Vết thương có thể mất đến 3 tháng để 
lành hẳn và có thể để lại một vết sẹo 
nhỏ. Chuyện này là bình thường.

Cách thức chăm sóc vết tiêm vắcxin
• Giữ gìn cho vết tiêm sạch sẽ và khô ráo.

• Nếu vết tiêm phát triển thành vết thương, hãy che vết thương bằng miếng gạc để cho 
không khí có thể vào được.

Nếu bạn có thắc mắc gì hay muốn biết thêm thông tin về bệnh lao (TB) hay vắcxin BCG, xin vui lòng  
liên hệ Y tá Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng của mình.

Tên của y tá Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng:

Điện thoại:

Nếu bạn muốn hỏi hay có thắc mắc gì sau giờ hành chính, xin vui lòng  
điện thoại cho Healthline vào số 0800 611 116.

Không được nặn  
hay gãi vết tiêm.

Không được đặt miếng 
dán lên vết tiêm.

Không được bôi thuốc 
mỡ, dầu, hay dược  
thảo lên vết tiêm.

Không được chà xát  
hay xoa bóp vết tiêm.

Vết tiêm vắcxin BCG
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