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K�mler r�sk altındadır?

Kron�k karac�ğer hastalığı olanlar,

 Kron�k hepat�t B/hepat�t C hastaları,

 HIV/AIDS hastaları,

 Pıhtılaşma bozukluğu olanlar,

 Organ ve kem�k �l�ğ� nakl� adayları �le alıcıları,

 Eşc�nsel, b�seksüel b�reyler,

 Kanal�zasyon �şç�ler�,

 Hepat�t A'nın yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edenler,

 Gebeler,

 Sağlık kurumlarında alt bakımı h�zmet� ver�len serv�slerde (çocuk 
enfeks�yon serv�sler�, yoğun bakım ün�teler� g�b�) çalışan personeller,

 Fekal (dışkı) materyal �le çalışan laboratuvar çalışanları. 

Nasıl korunulur?

Hepat�t A’nın aşısı vardır.

Genel h�jyen kurallarına uyulmalı,

 Özell�kle yemek yemeden önce, tuvaletten önce ve sonra, su ve 
sabun �le eller yıkanmalı,

 Tem�z olduğundan ve �y�ce p�şt�ğ�nden em�n olunan y�yecekler 
tüket�lmel�,

 İçme ve kullanma suyu olarak şebeke suyu ya da T.C. Sağlık 
Bakanlığı’ndan ruhsatlı ambalajlı su (pet, bardak, cam ş�şe ve 
damacana) kullanılmalı,

 Zorunlu hallerde su en az 10 dak�ka kaynatılarak kullanılmalı,

 Çöpler ağzı kapalı çöp kutularında toplanmalı ve çöp poşetler�n�n 
ağzı kapatılarak bırakılmalıdır.

Çocukluk çağı aşı takv�m�nde 18. ve 24. aylarda 2 doz olarak 
Bakanlığımız tarafından ÜCRETSİZ uygulanmaktadır.

Hepat�t A aşısı güven�l�r b�r aşıdır.

 D�ğer aşılarla b�rl�kte aynı anda uygulanab�l�r. 

Hepat�t A aşısı ne zaman uygulanır?



Bel�rt�ler� nelerd�r?

Hepat�t A ve E v�rüsler�n�n neden olduğu �lt�hab� karac�ğer 
hastalıklarıdır.

H�jyen�k şartların kötü olduğu bölgelerde hastalık r�sk� yüksekt�r.

Dışkı ve kanal�zasyon sularıyla k�rlenm�ş su ve gıdaların 
tüket�lmes�yle,

Den�z ürünler�n�n ve et�n ç�ğ tüket�lmes�yle,

Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışanların tem�zl�k 
önlemler�ne d�kkat etmemes�yle,

Eşc�nsel-b�seksüel c�nsel �l�şk�yle bulaşab�l�r.

Gebel�k dönem�nde hepat�t E enfeks�yonu daha ağır seyreder,

Hepat�t A enfeks�yonu er�şk�nlerde c�dd� seyredeb�l�r.
Genell�kle bulgular v�rüsle temas ett�kten 

sonra 2 hafta �le 2 ay arasında ortaya çıkar.

Bel�rt�ler çoğunlukla 2 ay �ç�nde kaybolur. 

Nad�ren 6 aya uzayab�l�r.

 
Bas�t b�r kan tetk�k� �le tanı konur.

Hek�m tarafından ver�len �laçlar dışında b�tk�sel katkı maddes� ve 
alkol  kullanılmamalıdır.

Hepat�t A enfeks�yonu kron�kleşmez ancak nad�ren karac�ğer 
yetmezl�ğ� ve ölüme neden olab�l�r.
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Tedav�s�  ned�r?

Tanı nasıl konulur?
Hepat�t A ve Hepat�t E hastalığı ned�r?

Nasıl bulaşır?


