
VİRAL HEPATİTLER

Bas�t b�r kan test�yle tanı konur.

Eğer yapılan testler sonucunda kron�k hepat�t B veya C tanısı 
koyulduysa hek�m�n�z bazı �laçlar önerecekt�r. Bu k�ş�ler�n �laçlarını 
hek�m�n önerd�ğ� şek�lde kullanmaları, sağlıklı beslenmeler�
ve düzenl� hek�m kontrolüne g�tmeler� gerek�r.

Eller�n�z� yıkayarak, aşı olarak, gerekl� korunma  
önlemler�n� alarak karac�ğer�n�z� koruyab�l�rs�n�z!

Hepat�t A ve B' ye karşı aşılanmak,

Hepat�tler�n bulaşma yollarından korunmak,

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

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

C�nsel yolla  bulaşmanın önlenmes�nde kondom kullanılmalıdır.

Hepat�tlerden nasıl korunulur?
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Hepat�t karac�ğer�n �lt�habıdır.

Karac�ğer, �lt�haplanır, enfeks�yondan etk�len�r veya yaralanırsa 
bütün görevler�n� etk�l� b�r şek�lde yapamaz.
 
Hepat�t olgularının çoğu hepat�t A v�rüsü, hepat�t B v�rüsü  veya 
hepat�t C v�rüsüne bağlı gel�ş�r.
 
İs�mler� farklı olsa da bu v�rüsler�n ortak özell�ğ� karac�ğer 
hücreler�ne zarar vermeler� ve karac�ğer�n �şlev�n� bozmalarıdır.

Tedav�s� ned�r ?

Tanı nasıl konulur?
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Hepat�t (Sarılık) ned�r?



Hepat�t B ve hepat�t C bazı hastalarda s�roz g�b� c�dd� hastalıklara 
yol açab�l�r.
 
Hepat�t B ve hepat�t C karac�ğer kanser�ne de neden olab�l�r.

V�rüsü taşıyan k�ş�lerde h�çb�r bel�rt� olmasa b�le, hastalığı 
başkalarına bulaştırab�l�rler.

Güvenl� olmayan kan ve kan ürünler�n�n nakl� �le,

Korunmasız c�nsel �l�şk�yle,

Hasta k�ş�yle kan teması oluşturacak ortak eşya kullanımıyla (d�ş 
fırçası, j�let, kan taşı, tırnak makası, man�kür-ped�kür alet� vb.),

Hasta k�ş�n�n kullandığı enjektörü ortak kullanmayla (damar �ç� 
uyuşturucu kullanımı ve d�ğer güvenl� olmayan enjeks�yonlar vb.) 
bulaşır.

Hepat�t B ‘n�n aşısı vardır; �lk dozu doğumda, sonrasında 1. ve 6. 
ayların sonunda olmak üzere 3 doz Bakanlığımız tarafından   
ÜCRETSİZ olarak uygulanmaktadır.
 
Hepat�t C'n�n aşısı yoktur ancak tedav� ed�leb�lmekted�r.

Çocuklarda hepat�t A en yaygın görülen hepat�t türüdür. 

Hepat�t A v�rüsü hasta olan �nsanların dışkısında bulunur. Bu k�ş�ler 
eller�n� yıkamazsa v�rüs çevreye ve y�yeceklere bulaşır. Bu yerlere 
elle dokunulur ve eller yıkanmadan ağıza götürülürse hastalık 
bulaşab�l�r.

 

 
Tuvaletten önce ve sonra, 

Yemeklerden önce ve sonra,
 
Yemekler� hazırlamadan önce ve sonra,

Bebekler�n altını tem�zlemeden önce ve sonra tem�z su ve sabun �le  
eller� yıkamak çok öneml�d�r.

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

Hepat�t A v�rüsü �nsanları kısa sürel�ğ�ne hasta eder ve hasta 
tamamen �y�leşt�ğ�nde hastalık b�r daha tekrarlamaz.

Bel�rt�ler� nelerd�r?
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Bu nedenle;

Hepat�t A Hastalığı

Hepat�t B ve C önleneb�l�r m�?

Bulaşma Yolları

Hepat�t B ve Hepat�t C Hastalığı


