
İlk dozu doğumda, sonrasında 1. ve 6. ayların sonunda olmak 
üzere 3 doz uygulanır.

 Hepat�t B hastalarının bebekler�ne, doğum sonrası Hepat�t B 
�mmunglobul�n� ve hepat�t B aşısı uygulanır.

Hepat�t B aşısı güven�l�r b�r aşıdır.

Hepat�t B aşısı bebeklere ve r�sk gruplarındak� k�ş�lere Bakanlığımız 
tarafından ÜCRETSİZ olarak uygulanmaktadır.

B�lg�len�n, Korunun, 
Tedav� Olun!

HEPATİT B

Hepat�t B'den korunmanın en etk�l� yolu aşılamadır.

İğne, enjektör ve d�ğer enjeks�yon araç gereçler� paylaşılmamalıdır.

 Dövme, kulak delme, p�erc�ng, akupunktur g�b� uygulamaların 
yapıldığı malzemeler ster�l ve tek kullanımlık olmalıdır.

Tıraş mak�nes�, j�let, d�ş fırçası, tırnak makası �le man�kür ve ped�kür 
�ç�n kullanılan malzemeler k�ş�seld�r, ortak kullanılmamalıdır.

C�nsel yolla bulaşmanın  önlenmes�nde kondom kullanılmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı kuruluşlardan  sağlık ve d�ş sağlığı 
h�zmet�  alınmalıdır. 
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Nasıl korunulur? Hepat�t B aşısı ne zaman uygulanır?



Bas�t b�r kan tetk�k� �le konulur.

Kron�k hepat�t B hastalığının seyr�n� düzelten etk�n tedav�ler 
vardır.

Sağlık çalışanları,

Hemod�yal�z hastaları,

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

Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda olan k�ş�ler,

Damar �ç� madde kullananlar,

A�les�nde hepat�t B olanlar,

Hepat�t B taşıyıcılarının aşısız a�le �ç� temaslıları,

Çok sayıda c�nsel partner� olan veya seks çalışanları �le �l�şk�de 
bulunanlar,

Eşc�nsel, b�seksüel b�reyler,

Hepat�t B dışında kron�k karac�ğer hastalığı olanlar,

P�erc�ng, kulak delme ve kalıcı dövme yaptıranlar,

H�jyen�k şartları uygun olmayan berber, kuaför ve güzell�k 
salonlarından h�zmet alanlar ve çalışanlar,

H�jyen�k şartları uygun olmayan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmamış yerlerden sağlık veya d�ş sağlığı h�zmet� alanlar,

Kan veya hasta çıkartıları �le temas r�sk� yüksek olan güvenl�k 
personel� (asker, pol�s vb.),
 
Kazalarda ve afetlerde �lk yardım uygulayanlar,
,
Hepat�t B'n�n yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edenler,

Ortak kapalı alanlarda yaşayanlar (cezaev�, ıslahev�, z�h�nsel engell� 
ve yaşlı bakım evler�, yet�şt�rme yurtları, vb.).

Hepat�t B v�rüsünün neden olduğu �lt�hab� b�r karac�ğer hastalığıdır 
ve karac�ğer hastalıklarının en sık sebeb�d�r.

Hepat�t B kron�k karac�ğer hastalığına neden olarak s�roz, karac�ğer 
yetmezl�ğ� ve karac�ğer kanser�ne yol açab�l�r.
 
Kron�k hepat�t h�çb�r bel�rt� vermeyeb�l�r.

Kron�k hastalığı olanlar hastalıklarının farkında olmayab�l�rler 
ancak başkalarına v�rüsü bulaştırab�l�rler.

Anneden bebeğe doğumda veya sonrasında,

K�ş�den k�ş�ye enjeks�yon, kan nakl� veya amel�yat sırasında,

Korunmasız c�nsel �l�şk�yle,

Ortak enjektör kullanımıyla,

K�ş�sel eşyaların (tırnak makası, tıraş mak�nası vb.) ortak 
kullanımıyla,

Açık yara veya kes�lerden bulaşab�l�r.
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Nasıl bulaşır?

Hepat�t B hastalığı ned�r?

Tanı nasıl konulur?

Tedav�s� ned�r?

K�mler r�sk altındadır?
Bel�rt�ler� nelerd�r?


