Turkish
NSW Aşı Programı

Mevcut NSW Aşı Programı’nı (NSW Immunisation
Schedule) görmek için NSW Sağlık sitesine bakınız:
www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/
schedule.aspx

Aşılanmaya Zaman Ayırınız

Erken dönemden itibaren bebeklerin korunması ve
ciddi hastalıklara yakalanma riski altında olmamaları
için aşıların zamanında yapıldığını güvenceye
almak önemlidir.

Kişisel Sağlık Kaydım
(Mavi Kitap - Blue
Book)

Çocuğunuzun aşılarınının
doktor/hemşire tarafından
kayda geçilmesi için
çocuğunuzun Mavi
Kitabını her görüşmeye
geldiğinizde yanınızda getirmeniz önemlidir.

DAHA FAZLA BİLGİ

NSW Sağlık internet sitesi

www.health.nsw.gov.au/immunisation

Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı
internet sitesi
www.health.gov.au
‘Save the Date to Vaccinate’ telefon programı
çocuğunuzun aşılarının zamanında yapıldığını
güvenceye almada faydalı olabilir.

Çocuğunuz/ çocuklarınız için bir kişisel aşı programı
indirme ve videolar gibi faydalı bilgiler ve kaynaklar
için ‘Save the Date to Vaccinate’ sitesine bakınız:
www.immunisation.health.nsw.gov.au/

Ulusal Aşı Araştırma ve İzleme Merkezi
(NCIRS)
www.ncirs.edu.au/about/index.php

NCIRS Hepatit B broşürü

www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/
hepatitis-B-fact-sheet.pdf

Avustralya Çocukluk Aşıları Sicili
internet sitesi

www.humanservices.gov.au/customer/services/
medicare/australian-childhood-immunisation-register
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Hepatit B Aşısı
Yeni Doğan
bebeğiniz
İçin

Hepatit B

Hepatit B virüsü, karaciğer sirozu ve kanser gibi uzun
vadeli karaciğer hastalıklarına yol açabilir. Hepatit B
hastalığına yakalanan bebeklerde ömür boyu kronik
hastalığa yakalanma olasılığı %90’dır.
Hepatit B oldukça bulaşıcıdır ve aşağıdaki yollarla
kolayca yayılır:

hastalığa yakalanan bir annenin doğum sırasında
•	
bebeğe bulaştırması
iğne ve jilet gibi temiz olmayan materyallerle
•	
derinin delinmesi

hastalıklı bir kimsenin kanı ile açık bir yaranın
•	
(sıyrıklar veya kesikler gibi) doğrudan temas etmesi
hastalıklı bir kimse ile cinsel ilişki.
•	

Hamilelik Testi

Tüm kadınların normal hamilelik taraması sırasında
hepatit B hastalığına karşı teste tabi olmaları gerekir.
Eğer test sonucu pozitif çıkarsa, bulaşmayı ve kronik
karaciğer hastalığı riskini önlemek için bebeğin
tedavi edilmesi gerekir. Tedavi ayrıca anne için
de tavsiye edilebilir.

Önlem

Hepatit B aşısı Avustralya’da 1980’lerin başlarından
beri kullanılmakta olup, hastalığın engellenmesinde
aşı en iyi yoldur.

Yeni Doğan Bebekler İçin Hepatit B Aşısı
Aşağıdaki nedenlerden dolayı yeni doğan tüm
bebeklere hepatit B aşısı önerilmektedir:

Hastalığın, bulaşıklı bir anneden bebeğine geçmesini
•	
önlemek için. Bazı hallerde anne bu hastalığın
kendisinde olduğunu bilmeyebilir; ve
Doğumdan hemen sonraki aylarda hastalığın
•	
aynı evde yaşayan hastalıklı kimselerden veya
hasta olabilecek diğer kimselerden yayılmasını
önlemek için.

Hepatit B Aşı Programı

Bebeğinize doğumdan hemen sonra veya doğumu
izleyen 7 gün içinde bir doz, ve 6 haftalık, ve 4 ve 6
aylık çağlarında birer doz olmak üzere toplam üç doz
daha ilave hepatit B aşısı verilmesi tavsiye edilmektedir.

Hepatit B Aşısının Güvenliği

Kapsamlı tecrübeler hepatit B aşısının güvenli olduğunu
ve yeni doğan bebeklerin aşıya iyi derecede dayanıklılık
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aşının en yaygın yan
etkileri, kızarıklık ve aşı yerinde şişme gibi önemsiz
derecede yan etkilerdir. Hepatit B aşısının emzirmeye
etkisi yoktur.

Hepatit B Hastası Olan Annelerden
Doğan Bebeklerin Tedavisi

Hepatit B hastası olan annelerden doğan bir bebeğe
doğumdan hemen sonra bir doz hepatit B aşısı
verilmesinin yanı sıra, ilave koruma sağlamak amacıyla
doğumdan sonraki 12 saat içinde ayrıca ‘hepatit B
immunoglobülin’ adı verilen bir ilaç verilecektir. Uzun
dönemli koruma için hepatit B aşısının tüm sürecinin
tamamlanması önemlidir.

Hepatit B Hastası Olan Annelerden
Doğan Bebeklere İlave Testler
Uygulanması

Hepatit B hastası olan bir anneden doğan bebeğe
korunmasının sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi
için, hepatit B aşı sürecini tamamladıktan 3 ay sonra
kan testi yapılması gerekir. Bu amaçla
NSW Sağlık (NSW Health) size ve
doktorunuza bir hatırlatma
mektubu gönderebilir.

