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Sağlık Müdürlüğü HEPATİT A konusunda bilgilendiriyor 

 

Hepatit A, diğer adıyla bulaşıcı veya epidemik karaciğer iltihaplanması ya da sarılık, tüm 
dünyada görülen bir hastalıktır. Hastalığın seyri genellikle iyi huyludur. Enfeksiyon geçirildikten 
sonra ömür boyu süren bir bağışıklık oluşur (immünite).  

Bulaşma yolları 

● En önemli bulaşma yolu dışkıdır  (dışkı-ağız yoluyla). 

● Hastalığa yakalanmış kişilerle doğrudan temas, tuvaletin ortak kullanılması, havlunun ortak 
kullanılması (temas yoluyla bulaşma). 

● Hiç işlem görmemiş veya yeterli işlem görmemiş dışkı veya virüslü materyalle kirlenmiş 
gıdaların tüketilmesi (içme suyu buna dahildir). 

Bulaşıcı olma özelliğinin süresi 

Virüslerin bulaşması ile hastalığın ortaya çıkması 15 ile 50 gün arasında sürer (ortalama olarak 
28 gündür). Hastalığa yakalanmış kişiler sarılığın ortaya çıkmasından iki hafta önce ve ortaya 
çıktıktan bir hafta sonrasına kadar bulaşıcıdırlar. Hastalığın bulaştığı süt bebeklerinde virüs 
bazen haftalarca dışkıyla dışarı atılabilir.  

Hastalığın seyri ve belirtileri 

Enfeksiyon genellikle belirtisiz seyreder, özellikle de çocuklarda. Ortaya çıkan belirtiler ise çoğu 
zaman özel belirtiler değildir (bunlar örneğin; karın ağrısı, gaz, ishal, kusma ve genel bir hasta 
olma duygusu). Hastalık bilhassa yaşlı insanlarda ağır bir şekilde seyredebilir.  

Olası diğer belirtiler:  

● İştahsızlık 

● Bulantı 

● Eklem ağrıları, baş ağrısı 

● Gözlerin ve/veya derinin sararması (sarılık da denir) 

● Ateş 

● Açık renkte dışkı, koyu kahverengi renkte idrar 

Belirtiler ortaya çıktığında doktora başvurun 

Önümüzdeki haftalarda sizde ya da çocuğunuzda bu veya buna benzer belirtiler ortaya çıkarsa 
çocuk doktoruna veya ev doktorunuza gidin ve doktora elinizdeki bu yazıyı gösterin! 
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Enfeksiyona karşı korunma tedbirleri 

Spesifik bir terapi mevcut değildir. Enfeksiyon, ellerin dışkıyla teması sonucu ağız yoluyla 
bulaştığından, hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken en önemli tedbir el 
temizliğidir. Hastalığa yakalanmış kişi ve onunla yakın ilişki içinde olanlar ellerini titizlikle 
yıkamalı ve ardından dezenfekteetmelidir. Havlular ortak kullanılmamalıdır.  

Yakın ilişki içinde olan kişilere aşı 

Aile fertleri gibi yakın ilişki içinde olan kişileraşı yaptırabilirler. Ancak yapılan aşının koruyucu 
özelliği aşı yapıldıktan yaklaşık iki hafta sonra etkisini gösterir.  

Sağlık Müdürlüğü’nün çocuk yuvaları ve okullarda aldığı tedbirler 

Hastalığın akut döneminde hastalığa yakalanmış kişiler çocuk yuvası ve okul gibi topluyaşam 
alanlarına giremezler. Bu kişiler en erken hastalığın ilk belirtileri ortaya çıktıktan iki hafta sonra 
toplu yaşam alanlarına tekrar gidebilirler. Hastalanan kişinin yakınları eğer Hepatit A’ya karşı 
tam bir aşı korumasına sahipseler ya da daha öncesinden Hepatit A geçirmişlerse toplu yaşam 
alanlarına gitmeye devam edebilirler. Daha öncesinden geçirilmiş bir Hepatit A hastalığı doktor 
raporuyla belgelenmelidir.  

Aşı yaptırmamış hasta ile yakın ilişki içinde olan kişilerin dört hafta boyunca ortak yaşam 
alanlarına gitmeleri yasaktır. Sağlık Müdürlüğü belli şartlar altında yakın ilişki içinde olanların 
toplu yaşam alanlarına daha erken gitmelerine izin verebilir.  

Mesleği gereği gıda maddeleriyle temas halinde olan kişilerle ilgili alınan tedbirler 

Gıda maddeleri üreten, işleyen ya da sürümünü yapan kişiler Hepatit A şüphesinin varlığında 
dahi işlerinde çalışamazlar.  

Bu konuya dair sorularınız varsa, lütfen bizi arayın: Tel.: 030-90......... 

 

Saygılarımızla 


