
 
Hepatit B-virüsü ta��yan gebe hastalar için bilgi 
 
Bu sayfa önemli bilgiler içermekte; ki bunlar gebelik döneminde Anne Sa�l�k Oca��ndan alm�� oldu�un 
bula�t�rma önlemleri sayfas� (Smittskyddsblad) için tamamlay�c� bilgilerdir. 
Hepatit B –virüsün en yayg�n bula�ma �ekli kan, cinsel ili�ki ve anneden çocu�a geçmekle oluyor. 
 
Bu virüs senden e�ine ve ondan sana ile sizlerden di�er aile fertlerine bula�t��� için kendileri de kontrolden 
geçmesi gerekir. E�er onlar hala hepatit B ta��m�yorlarsa, hepatit B –virüsü kronik bir �ekilde ta��y�p da daha 
önceleri a�� olan ki�ilere her zaman hepatit B’ye kar�� ücretsiz a��lama imkan�na sahipler ki, bu virüs 
ba�kalar�na  bula�mas�n diye. 
 
Gebelik öncesi ve sonras� hepatit B enfoksiyonu için kontrola gitmen gerekiyor. Onun için herhangi bir 
sa�l�k oca��na ya da Karolinska Universite Hastahanesi Enfeksiyon Klini�ine havale olacaks�n. Kronik bir 
hepatit B –enfeksiyonu olan biri, uzun y�llar sonra, ilaçl� tedaviye muhtaç akci�er hastal���na yakalanabilir. 
Onun için enfeksiyonu takip eden bir doktorun olmas� çok önemlidir. Bu doktor, te�hisleri sonucu senin daha 
s�k kontrollere gitmeni ve gerekirse de bir tedaviye ihtiyac�n olup olmad���na karar verir. 
 
Bu arada ana sa�l�k merkezindeki ebenin yan�nda normal gebelik kontrollere devam edeceksin. Ayn� 
zamanda kad�n hastal�klar� hekimin (gynekolog) ziyareti imkan�ndan da yararlan�p, ait oldu�un ana sa�l�k 
merkezi ya da Karolinska Üniversite Hastahanesinde özel ana bak�m�ndan (Specialistm�dravård) da 
yararlanabilirsin. Bu da do�um s�ras�ndaki rutinler ile do�an çocu�un tedavisi nas�l yap�laca�� ve takip 
edilece�i aç�s�ndan önemli bilgilerdir. 
 
Hepatit B –virüsü gebe bir kad�ndan bebe�e/çocu�a bula�ma riski %10-90 aras�ndad�r, bu da virüsün kandaki 
derecesine ba�l�d�r. E�er ki dölüt içi s�v� (fostervattenprov) uygulan�yorsa virüsün bula�ma riski artar ve 
al�nan tahlil tekrar gözden geçirilerek durumu ekstra bir görü�meyle enfeksiyon doktoru ya da enfeksiyon 
uzman� kad�n hastal�klar� hekimi (gynekolog) ile ele al�nacak. Bula�ma an�n en büyük riski de do�um 
s�ras�nda meydana gelir. O zaman gereken önlemler al�nacak ve mümkün oldu�u kadar kan ile di�er vücut 
s�v�lar� arac�l���yla çocu�a ve ba�kalar�na bula�ma riskini azalt�lacak. 
 
Yap�lan a�� ile hastal���n çocu�a bula�ma ihtimali büyük ölçüde azalmakta. Birinci doz çocu�un do�du�u 1. 
günde verilecek. E�er ki senin kan�nda büyük ölçüde virüs tesbiti yap�ld�ysa ya da çocuk 6 haftadan fazla 
erken do�duysa, o zaman çocuk da hepatit B’ye kar�� eksta bir i�neye ihtiyac� vard�r. Daha sonra da çocu�a 
ana sa�l�k merkezinde 4 kez a�� yap�lacak. Bu süreçte çocu�u normal bir �ekilde emzireceksin, çünkü bu 
durumda koruma alt�ndad�r. 
 
Çocu�un 15. aya geldi�i zaman ba�l� oldu�unuz çocuk muayenehanesi taraf�ndan muayene edilecek. Burada 
a��laman�n etkisi kontrol edilecektir. Senin kan�nda e�er fazla virüs varsa o zaman do�umdan hemen sonra 
çocu�un da kan tahlili yap�lacak ve virüsün do�um s�ras�nda ona bula��p bula�mad��� tesbit edilecek. 
  
E�er ki çocu�un hepatit B ta��yorsa o zaman onu sürekli enfeksiyon doktoruna ya da çocuk doktoruna 
götürmelisin. Kendin de enfeksiyon doktoru ya da bölge doktoru taraf�ndan kontrol edilmelisin. 
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