Hepatit B nedir ve bebeğimi neden şimdi
korumalıyım?

Bütün bebeklerin doğumda hepatit B
aşısına ihtiyacı olduğunu kim söylüyor?

Bebeğim hepatit B virüsüyle nasıl
karşılaşabilir?

Hepatit B bir virüsün neden oldu� u ciddi karaci� er
hastal1� 1d1r. Bu virüs kana geçer ve karaci� ere sald1r1r.
Bebekler hastal1� a yakaland1klar1nda virüs genellikle
vücutlar1nda ya_am boyu kal1r ( Buna süre� en hepatit B
denir). Hastal1� a yakalanan 4 bebekten 1i eri_kinler gibi
karaci� er yetmezli� i veya kanseri nedeniyle ölecektir.
Hepatit B ölümcül bir hastal1k olmas1na ra� men a_1 ile
önlenebilir.

American Academy of Pediatrics, American Academy of
Family Physicians, American College of Obstetricians
and Gynecologists ve Centers for Disease Control and
Prevention do� an her bebe� in hastaneden ayrılmadan
önce hepatit B ye kar_1 a_1lanmas1n1 önermektedir. Bu
medikal gruplar bebe� inize bo� maca, kızamık, tetanoz,
çocuk felci ve di� er ciddi hastal1klara kar_1 a_1lar1 öneren
aynı gruplardır.

Birçok olguda hepatit B virüsü anneden bebe� e do� um
sırasında ve annenin hasta oldu� unu bilmedi� i zamanda
geçer. Ayrıca enfekte bir aile üyesi, bakıcı veya
arkada_tan da yak1n temasla al1nabilir. Hepatit B ile
enfekte birçok ki_i hastal1� 1 hissetmezler ve bu virüsü
ta_1d1klar1n1 da hiç bilmezler. Kendilerine ta_1y1c1
olduklar1 söylendi� inde _a_1r1rlar. Birçok ki_i bu virüsü
nas1l ve ne zaman ald1klar1n1da bilemezler. Bebe� inizi
korumak için hastaneden ayrılmadan önce hepatit B
a_1s1n1n ilk dozunun yap1ld1� 1ndan emin olun.

Hepatit B nasıl yayılır?

Hepatit B önlenebilir!

Bebeğim hepatit B yi atalatamaz mı?

Herkes hayatının bir evresinde hepatit B virüsüyle temas
edebilir. Hepatit B virüsü hasta ki_inin kan1 veya di� er
vücut s1v1lar1yla temasla bula_1r. Enfekte anne bebe� ine
bu hastal1� 1 do� um s1ras1nda geçirebilir; çocuklar hepatit
B yi birlikte ya_ad1klar1 enfekte ki_ilerden veya bu
ki_ilerin ki_isel bak1m ürünlerini (örn: di_ f1rças1)
payla_arak alabilirler. Bugünlerde ABD deki her 20
ki_iden 1 i hepatit B ile enfektedir.

Hepatit B ye kaç kişi yakalanıyor?
Amerika Birle_ik Devletlerinde her y1l onbinlerce yeni
olgu ortaya çıkmaktadır. Bir milyondan daha fazla ki_i
kan1nda bu virüsü ta_1maktad1r. Her yıl hepatit B ile
ili_kili karaci� er yetmezli� i veya karaci� er kanserinden
3,000 Amerikalı ölmektedir. Tüm dünyada 350 milyon
enfekte insan vardır.
Bir ki_inin hepatit B virüsüyle enfekte olup olmad1� 1n1
yüzüne bakarak anlamak olanakl1 de� ildir. Birçok ki_ide
hiçbir hastalık belirtisi olmayıp kendilerini hasta olarak
hissetmezler ve durumlarını bilmezler. Sonuçta virüsü
di� er insanlara bilmeden aktar1rlar. Bilmenin tek yolu kan
testlerinin yapılmasıdır.

Hepatit B nin tedavisi var mı?
Hay1r. Ya_am boyu hepatit B virüs enfeksiyonu olan
ki_ilere yard1mc1 olan birçok ilaç olmas1na ra� men
hastal1� 1 � tedavi� eden bir ilaç yoktur. 0yi haber hepatit B
nin a_1 ile önlenebilir olmas1d1r.

Bebekler de eri_kinler gibi hepatit B ye kar_1
sava_amazlar. Ya_am1n1n ilk y1l1nda enfekte olan her 10
bebe� in 9 u tüm ya_am boyu enfekte olurlar.

Bebeğime kaç doz hepatit B aşısı
yapılacak?
Bebeğinizi aşılayın!
Bebeğimin doğumda hepatit B aşısına
neden ihtiyacı var?
Do� um s1ras1nda bebeklerin a_1lanmas1 önemlidir,
böylece hepatit B virüsü ile temasa kar_1 mümkün olan en
erken zamanda korunmalar1 ba_lam1_ olacakt1r. Bebekler
ve küçük çocuklar, büyükler gibi hepatit B virüsü ile
sava_amazlar. Ya_am1n ilk 5 y1l1nda hepatit B virüsü ile
enfekte olan bebeklerin karaci� er yetmezli� i veya
karaci� er kanseri nedenleriyle erken ya_ta ölüm riski %
15-25 dir. Hepatit B a_1s1hepatit B enfeksiyonuna kar_1
bebe� inizin � sigorta poliçesidir� .
Uzmanlar yenido� an bebe� inizin i_itmesinin kontrol
edilmesi gibi hepatit B ye kar_1 a_1lanmas1n1 da
yenido� an bebek hastane bak1m1n1n s1radan bir parças1
olarak önermektedirler.

3 veya 4 doz. 0lk doz genellikle bebek hastaneden
ayr1lmadan yap1l1r. 0kinci doz bir-iki ay sonra ve üçüncü
doz altı aylıkken veya daha sonra yapılır. Birçok sa� l1k
kurulu_u karma a_1lar1 tercih etti� i için bazı bebeklere 4
kez hepatit B a_1s1 yap1lm1_ olur. Her iki seçenek de
sıradan ve uygundur.

Hepatit B aşısı ne kadar etkilidir?
Çok etkilidir. Uygun aral1klarla yap1lm1_ 3 doz a_1dan
sonra bebek, çocuk ve ergenlerin %95 inde ba� 1_1kl1k
geli_ir.

Bu aşı güvenilir midir?
Evet. Bütün ya_ gruplar1na yap1lan bu a_1n1n güvenirli� i
gösterilmi_tir. Amerika Birle_ik Devletlerinde 120
milyondan fazla ki_i, tüm dünyada bir milyardan fazla
ki_i bu a_1y1 olmu_tur. En s1k görülen yan etkiler a_1
yerinde a� r1 veya hafif ate_tir. Ciddi yan etkiler nadirdir.

Bazı ebeveynler bebeklerinin ba� 1_1kl1k sisteminin
olgunla_mam1_ oldu� unu ve bu kadar küçükken nas1l
a_1lanaca� 1 konusunda endi_elenirler. Asl1nda bebekler
do� ar do� maz trilyonlarca bakteri ve virüsle mücadeleye
ba_larlar. A_1lar1n ba� 1_1kl1k sistemlerine getirdi� i yükle
normal ya_am1n verdi� i yük kar_1la_t1r1ld1� 1nda çok
küçük kalır.

Herkesin aşıya ihtiyacı vardır!
E� er bir doktora gidemiyorsan1z, mahalli
sa� l1k kurulu_unu aray1n.

Hepatit B aşıları bütün
yenidoğan bebeklere
önerilmektedir

Bebeğimin niçin bu kadar çok aşıya ihtiyacı
var?
Küçük bebeklere birçok a_1 yap1ld1� 1 ve bunlar1n
bazılarının da geçici rahats1zl1klara neden oldu� u
do� rudur. 0yi haber daha çok a_1geçmi_teki ciddi
hastalıklardan daha çok korunma demektir. Hepatit B,
rotavirüs, bo� maca ve menenjit gibi ciddi hastalıkların
olu_mas1, hastaneye yatma ve ölümle sonuçlanabilir.
Bebe� inizin bütün a_1lar1n1n zaman1nda yap1ld1� 1ndan
emin olun. Onları ölümcül enfeksiyon hastalıklarından
koruman1n en güvenilir ve emin yolu a_1 yapt1rmakt1r.
Bebe� inizin sa� l1� 1 sizin ellerinizde!

A_1lar hakkında daha fazla bilgi almak için
doktorunuz, hem_ireniz veya mahalli sa� l1k
kurulu_unuzla temasa geçin veya CDC-INFO
dan1_ma merkezini (800) 232-4636 arayın.
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Hepatit B aşısı
bebeğinizin geleceğini
korumanızı sağlar!

