Η ηπατίτιδα B είναι μια σοβαρή νόσος...
Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι προστατευμένο!

Τί είναι η
ηπατίτιδα B;

Πώς μεταδίδεται
η ηπατίτιδα B;

Η ηπατίτιδα B
είναι σοβαρή;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Πώς μπορώ να
προστατέψω το
παιδί μου από
την ηπατίτιδα B;

Τα οφέλη
του εμβολίου
της ηπατίτιδας B

Οι κίνδυνοι του
εμβολίου της
ηπατίτιδας B

Η ηπατίτιδα B είναι μια ασθένεια που προσβάλει το συκώτι και
προκαλείται από έναν ιό.

Το παιδί σας μπορεί να κολλήσει ηπατίτιδα Β εάν έρθει σε επαφή με το αίμα
ενός μολυσμένου ανθρώπου. Τα μωρά μπορεί να κολλήσουν όταν γεννιούνται
εάν η μητέρα τους έχει ήδη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β, ή εάν
τους φροντίζει ή ζουν μαζί με κάποιο μολυσμένο άτομο. Για παράδειγμα,
ο ιός μπορεί να μεταδοθεί απλά αν κάποιος χρησιμοποιήσει την ίδια
οδοντόβουρτσα με ένα μολυσμένο άτομο.

Ναι! Ένας άνθρωπος με λοίμωξη από ηπατίτιδα Β μπορεί να είναι άρρωστος για
εβδομάδες ή μήνες, να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο, ακόμη και να πεθάνει.
Τα μωρά και πολλά μικρά παιδιά που κολλάνε τον ιό της ηπατίτιδας Β μπορεί να
έχουν τον ιό στον οργανισμό τους για όλη τους τη ζωή. Οι περισσότεροι
άνθρωποι που έχουν κολλήσει τον ιό δεν αισθάνονται άρρωστοι, αλλά ο ιός
μπορεί να τους προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο μέλλον, όπως προβλήματα
στη λειτουργία του συκωτιού ή ακόμη και καρκίνο του συκωτιού.

Το παιδί σας είναι πιθανότερο να κολλήσει ηπατίτιδα Β εάν κάποιος
συγγενής ή κάποιος που το φροντίζει έχει μολυνθεί από τον ιό. Παρόλα
αυτά, η επαφή με το αίμα οποιουδήποτε μολυσμένου ατόμου μπορεί να
προκαλέσει λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Όλοι μπορούν να
μολυνθούν από τον ιό της ηπατίτιδας Β κάποια στιγμή στη ζωής τους.

Ο εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατέψετε το παιδί σας
από την ηπατίτιδα B. Τα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται με 3 δόσεις εμβολίου ηπατίτιδας Β. Τα μωρά μπορούν να κάνουν την πρώτη δόση του
εμβολίου στο μαιευτήριο μόλις γεννηθούν, ώστε να προστατευθούν από
τον ιό όσο γίνεται πιο νωρίς. Αν δεν εμβολιαστούν στο μαιευτήριο, μπορούν να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό στην ηλικία των 2 μηνών.
Συμβουλευθείτε τον παιδίατρο σας για το πότε πρέπει να κάνει το παιδί
σας τις δόσεις του εμβολίου. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και οι έφηβοι,
που δεν έχουν εμβολιασθεί, πρέπει να κάνουν τις απαιτούμενες δόσεις του
εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β το συντομότερο δυνατόν.

• Μειώνει τη νόσο από ηπατίτιδα Β, η οποία περιλαμβάνει τη βλάβη στο συκώτι,
καρκίνο στο συκώτι ή ακόμα και θάνατο
• Μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο

• Οι ήπιες αντιδράσεις στο εμβόλιο περιλαμβάνουν πόνο στο
Ρωτήστε
σημείο που έγινε η ένεση ή πυρετό
τον παιδίατρό σας
• Οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά
εάν στο παιδί σας έχουν
σπάνιες και εμφανίζονται σε περίπου 1 δόση ανά
χορηγηθεί όλα τα απαραίτητα
1.1 εκατομμύρια δόσεις που γίνονται
εμβόλια για την ηλικία του

Για περισσότερες πληροφορίες και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τα υπόλοιπα εμβόλια,
επισκεφθείτε το www.vaccines.e-child.gr

