
Hepatitis B: gyermekének védelme

Honnan tudom, hogy a 
gyermekem védett lesz?
A gyermeken 12 hónapos korában 
vérvizsgálatot végeznek el, hogy 
meggyőződjenek róla, hogy a  
gyermek teljesen védett és a vírussal 
nincs megfertőzve. 

A teljes oltási sorozat 90-95%-ban 
hatásos ahhoz,  hogy gyermekét 
megvédje a hosszú távú hepatitis 
B fertőzéstől. 

Biztonságos a hepatitis B 
vakcina?
Az oltás nagyon biztonságos és 
több millió adagot adnak világszerte 
gyermekeknek mindenféle súlyos 
mellékhatás nélkül. 

Biztonságos a szoptatás?
Igen - de a gyermeknek így is meg kell 
kapnia a teljes oltási sorozatot. Habár 
az anyatejben kis mennyiségben 
található vírus, nem jelentettek olyan 
eseteket, ahol a babák megfertőződtek 
volna szoptatás alatt. A mellbimbó 

gondos kezelésével elkerülhető a 
mellbimbó repedése és vérzése, és 
újszülött gyermekének beoltása 
csökkenti a kockázatot.

A hepatitis B hatással van a 
terhességre és a szülésre?
Nem, a hepatitis B fertőzés nincs 
hatással a terhességre vagy a szülés 
módjára.

Ha bármilyen további kérdése van, 
forduljon a szülésznőhöz vagy az 
orvoshoz.

Hogyan védhetem meg a 
család többi tagját a hepatitis B 
fertőződéstől?
A hepatitis B a családban 
továbbterjedhet, illetve szexuális 
kapcsolaton keresztül továbbadható. 
Ha még nem tette, javasoljuk, hogy 
élettársát és a család többi tagját, 
beleértve a gyermekeket is vizsgáltassa 
meg, hogy fertőződtek-e hepatitis 
B-vel, majd védettségük érdekében
oltási sorozatot  kaphassanak.
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Mi a hepatitis B?
A hepatitis B fertőzést a hepatitis B vírus okozza. A fertőzés főleg a májat 
támadja meg, de a vérben és a testnedvekben is jelen van. Sok hepatitis 
B-vel fertőzött személynek nincsenek tünetei és nem tudja, hogy fertőzött.
Másoknak influenzaszerű tüneteik vannak, a bőrük és a szemük besárgul
(sárgaság). A hepatitis B fertőzés csak vérvizsgálattal állapítható meg.

A legtöbb felnőtt személy felépül a hepatitis B okozta betegségből, azonban 
néhány esetben a vírus a vérben visszamarad. Ebben az esetben a fertőzött 
személy krónikus (élethosszig tartó) hepatitis B betegségben szenved és 
másokat is megfertőzhet. A krónikus fertőzés kialakulásának kockázata 
attól függ, hogy a fertőzés mely életkorban történt. A kockázat a felnőttek 
esetében a legkisebb és azon kisgyermekek esetében a legnagyobb, akiknek 
az édesanyjuk krónikus hepatitis B betegségben szenved.

A hepatitis B a világ minden részén előfordul. A vírus leggyakrabban a 
fertőzött anyáról terjed a kisbabára, rendszerint a szülés alatt. Az Egyesült 
Királyságban a becslések szerint minden 350 személyből átlagosan 1 szenved 
krónikus hepatitis B fertőzésben. Az Egyesült Királyságban minden terhes 
nőnek a terhes gondozás részeként javasolják a hepatitis B vérvizsgálatot. 
A hepatitis B vakcina most már része a rutin gyermekkori immunizációs 
programnak.* Extra dózist kapnak azok a kisbabák, akiknek az édesanyjuk 
hepatitis b-vel fertőzött, hogy szüléskor elkerülhető legyen a kisgyermek 
fertőzése a szülőtől.

Fontos tudni, hogy gyermeke 
csak akkor lesz teljes mértékben 
védett, ha megkapja a teljes 
oltási sorozatot.

Miért súlyos a hepatitis B fertőzés 
gyermekek esetében?
Oltás nélkül a szüléskor megfertőződött 
gyermekeknél 10-ből 9 esetében tartós 
fertőzés alakul ki. Ezen gyermekek 
növekedése során nagy a kockázata 
a súlyos májbetegség kialakulásának, 
valamint a fertőzést a család többi 
tagjának és másoknak is továbbadhatják 
a jövőben. 

Oltás nélkül a hepatitis B-vel 
fertőződött anyák gyermekei közül 
több válik hepatitis B fertőzötté.

Mi történik, ha hepatitis B-vel 
fertőzésem van, és terhes 
vagyok? 
Észak-Írországban az összes hepatitis 
B-vel fertőzött terhes nőt terhességük
alatt hepatológushoz (májspecialista)
küldik, aki megvizsgálja őket. Időpontot
kap a belfasti Royal Victoria kórház
májklinikájára.

Rendkívül fontos, hogy  
megjelenjen a hepatológiai 
(májklinika) vizsgálaton. 

Ha előzőleg már járt is a májklinikán, 
fontos, hogy terhessége lehető 
legkoraibb szakaszában újra megjelenjen 
a vizsgálaton. 

A májspecialista néhány vizsgálatot 
fog elvégezni, hogy ellenőrizhesse a 
máj állapotát és a szervezetben lévő 
vírusok számát (fertőzés). A vizsgálati 
eredményektől függően antivirális 
gyógyszert kaphat, amelyet a terhesség 
későbbi szakaszában kell szednie. A 
gyógyszer csökkenti a szervezetben 
található vírusszámot és ezzel annak 

lehetőségét, hogy szüléskor átadja a 
fertőzést a babának. A májspecialista 
tanácsot ad, hogy szükség van-e 
kezelésre terhessége alatt és ezt 
megbeszéli Önnel.

A gyermekemnek mikor kell a 
hepatitis B oltást megkapnia?
Minden kisgyermek a gyermekkori rutin 
immunizációs program keretében kapja 
meg a hepatitis B oltást (három dózis 
DTaP/IPV/Hib/HepB vakcina, amely 6 
az egyben vakcinaként ismert).*Azok 
a kisgyermekek, akik hepatitis B-vel 
fertőzött anyáktól születnek, további 
hepatitis B oltásokat kapnak a születéstől 
fogva, annak érdekében, hogy ne kapják 
el a fertőzést az anyától szüléskor. 

Néhány esetben a baba hepatitis B 
immunglobulint (antitestek) is kaphat 
születéskor. Megbeszélik Önnel, ha a 
babának immunglobulinra is szüksége 
van, és ha igen, akkor ezt az első oltáskor 
kapja meg. 

Mielőtt elhagyná a kórházat, meg 
kell tudnia, hogy a baba mikor és hol 
fogja megkapni az oltásokat, erről 
mindenképpen győződjön  meg.

Azok a kisbabák, akiknél fennáll a 
hepatitis B fertőzés kockázata, hat 
dózis hepatitis B vakcinát kapnak. 
• hepatitis B oltás közvetlenül a szülés
után
• hepatitis B oltás 1 hónapos korban
• 6 az 1-ben 2 hónapos korban
• 6 az 1-ben 3 hónapos korban
• 6 az 1-ben 4 hónapos korban
• hepatitis B oltás 12 hónapos korban

* További információk a rutin gyermekkori immunizációs programról megtalálhatók a PHA 
füzetben Immunizáció kisbabák számára egy éves korig: www.publichealth.hscni.net/publications


