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Li ser diberxwedêrîya parastinê ya li dijî hepatît A-yê 

 

Hepatît A, enflamasyoneka cegerê ye ku enfeksîyona vîrusa hepatît A-yê (HAV) dibe sebebê wê. Ev 

pathogen, bi destava mezin a enfektebûyî tê avêtin derve û bi avên vexwarinê yên qirêjî an jî bi rêya 

xwarin û vexwarinên kontamîne, weknimûne berhemên deryayê yên bi qalik an jî enfeksîyona 

smearê kare bigihîje yên din.  

 

Eger enfeksiyona HAV-ê di zûdema zaroktîyê de peyda bûbe, gelekê caran veşarî dewam dike an jî bi 

tene bi semptomên sivik xwe nişan dide. Gelekê caran bi temenê kesên enfekte di heman tengê de 

semptomên nexweşînê (kelîna laşî, lihevketina dilî, vereşîn, êşa zikî, grîb û gazinên hwd, zerbûna 

çermî û konjonktîvayê [zerik]) xuyanî dibe. Li berevajîyê hepatit B-yê, hepatit A nabe sebebê îltîhaba 

kronîk a cegerê. Lêbelê, dibe ku di mezinan de dewamkirineka dirêjtir a nexweşînê (heta çend 

mehan) peyda bibe. Bi tene hepatit A bi awayekî kêmdîtî kare bibe encama mirinê. 

 

Hejmara bûyerên hepatît A-yê li Elmanyayê û welatên din ên berhemhênerîyê di nava çend deh salên 

paşîn de kêm bûye. Di van neteweyan de gelekê caran bi tenê temenmezin, bi sebebê enfeksîyona 

vîrusa hepatît A-yê ya di zaroktîyê de hatiye dîtin xwedanên diberxwedêrîyeka siriştî ne.   

Hepatît A, tevlî hemû welatên tropical û sabtropîkal, li piranîya welatên Başûr û Rojhilatê Ewrûpayê 

hê jî bi awayekî belavbûyî tê dîtin. Ji ber vî awayî, berêya gerra bi van welatan ve bi bûyîna aşîya 

hepatît A-yê peydakirina parastinê dê fikreka baş be.  

 

Li Elmanyayê ji ber kar û awayê jîyanê komên kesên di binê rîskê de ne divên bi rêya aşîkirinê li dijî vê 

nexweşînê werin diberxwedêrkirin.  

Ji bo hepatît A-yê dermankirineka taybet tune ye. Di dema wê de kirina aşîya parastinê rêya yekane 

ya peydakirina parastina li dijî hepatît A-yê ye.  

 

Aşîkirin 

Di aşîya hepatît A-yê de vîrusên mirî yên hepatît A-yê yên di kesên aşîbûyî de dê bibin sebebê 

avabûna diberxwedayînê hene. Jib o zarokan û mezinan aşîya hepatît A-yê heye. Aşîya hepatît a-yê, 

bi navbera 6 û 18 mehan du car tê pêkanîn. Hûn karin li destpêka zemanê aşîbûyîna parastinê û dema 

ajotina wê û her cûr aşîyên destekdêr ji dixtorê xwe hîn bibin. Ev aşî, bi derzîyê tê berdan nava 

masûlkeyê. Aşîya hepatît A-yê kare bi aşîyên din re were pêkanîn. 

 

Kî divên aşî bibin? 

1. Kesên diçin welatên li wan hepatît A gelek tê dîtin, nemaze di rewşên têrnekirina paqijîya 

xwarinê û avê de divên aşî bibin. Hûn karin li ser welatên li wan hepatît A gelek tê dîtin bi dixtorê 

xwe bişêwirin.  

2. Bi taybetî kesên ji alîyê enfeksîyonê ve xwedanê rîska mezin in an jî dibe ji ber karên xwe 

enfeksîyonê li kesên din belav bikin, wek nimûne, karkerên di xizmetên tenduristîyê de kar dikin 

(tevlî yên di laboratuvaran de, di paqijîya teknîk û xizmetên xelaskirinê de dixebitin, stajyer û 

xwandekaran), digel karkerên di tîmarxaneyan an dezgehên xwedîkirinê de, atolyeyên 

kêmendaman de û navendên multecîyan de kar dikin, karkerên di sîstemên selevan û dezgehên 

jihevcudakirinê de û navendên xwedîkarina zarokan û sêwîxaneyan de kar dikin (tevlî karkerên 

metbexê û paqijîyê) ên bi rêya bi ava selevan bûyînê rîska wan a enfeksîyonê heye.   

3. Kesên di tîmarxaneyan de an jî dezgehên cûrên din ên xwedîkirinê de dijîn. 
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4. Kesên li dijî hepatît A-yê diberxwedêr nînin ûn jî xwedanên nexweşînên cegerê/rawestîna cegerê 

an jî bi xwîynê an têdeyîyên xwîynê transfuzyonê distînin (wek nimûne, nexweşîn hemofîlîyê). 

Kesên ji ber tevgerên cinsî rîska wan a mezin hebe. 

5. Kesên temasa wan bi nexweşên hepatît A-yê hebin. Diberxwedêrîya rûtîn, bi taybetê di 

dezgehên ji gelî re vekirî de. Ji bo mebesta xuyandina ka di rewşa niha de li dijî hepatît A-yê 

xwedanê diberxwedêrîyê ne yan na, kare berî her tiştî testeka xwîynê ji bo kesên berêya 1950yî 

bûyîne were kirin. Tevlî vî awayî, hîç zirarek tune ye ku nexweşên berêya wê test nekirine werin 

aşîkirin.   

 

Kî divên aşî nebin? 

Kesên nexweşîneka wan a jê re dermankirin divê ya bi kelekela laşî ya akût hebe divên aşî nedin kirin; 

eger nîşaneyên nexweşînê kêm bibin piştî demeke kin ev aşî kare were kirin. Ev aşî li ser jinên ducanî, 

piştî nirxandina rîska kesî-feydeyê kare were kirin.  

 

Eger li hember her çi têdeyîyeka aşîyê hesasîyeta we hebe an jî piştî aşîbûyîneka berêya wê nîşanên 

nexweşînê hatibin dîtin, dê kirdarê aşîya we ji bo kirin û nekirina wê we zana bike.  

 

Tiştên piştî aşîbûyînê divên hay wan were hebûn 

Ji bo kesên aşîkirî hîç xwedîkirineka pêvekî nave, lêbelê piştî aşîbûyînê seranserê 3 rojan dive ji 

çalakîyeka fizîkî were dûrketin. Kesên meyleka wan li hember tevgerên kardîyovaskular an jî çîroka 

tevgereka zêde ya hesasîyetê wan a tê zanîn (alercîya cure 1ê) hebe, divên berêya aşîbûyînê bi dixtor 

bidin zanîn. 

 

Piştî aşîbûnê raperkên deverî û tevahî 

Tevlî a asta diberxwedêrîya xwastî û peydakirina parastina ji nexweşînê, piştî aşîkirinê dibe ku hema 

hema di %4ê cîhê aşîya aşîkirîyan de sorbûn an jî werma biêş were dîtin. Ev, wek gihaneka asa ya laşî 

û aşîyê tê binavkirin û gelekê caran di nava ji 1 heta 3 rojan de xuya dime û kêm caran dirêj dewam 

dike. Di % 1 heta 10ê aşîkirîyan de digel êşa zikî û gazinên gastrointestinal kelekela dereceya sivik û 

navîn, nîşanên tevahî yên wek lerizîn, êşa serî û êşa çîman tên dîtin. Piştî aşîbûyînê kare di astên 

enzîma cegerê de kêm caran bilindbûn xuya bibe. Raperkên li jorê binavkirî bi pirranî demkî ne û bêyî 

bibin sebebê rewşeka din zûzûka kêm dibin.  

 

Dibe ku komplîkasyona bi aşîyê ve girêdayî were dîtin? 

Komplîkasyonên aşîyê di asta asa de ew encamp in ku ji raperkeka aşîyê nabuhurin û bi sebebê aşîyê 

kêm caran peyda dibin. Ev komplîkasyon, li ser tenduristîya kesê aşîbuyî bandorên xwe yên di 

dereceya giring de neyînî hene. Di bûyerên kêmdîtî de, piştî aşîya hepatît A-yê, ji ber sebebê 

hesasîyeteka zêde ya li hember aşîyê dibe ku raperkên alercîk ên çermî (wek nimûne kulbûn, xur) 

peyda bibin. Ev raperk piştî demeka kurt kêm dibin. Di nava van de di rewşeka gelek kêmdîtî û wek 

erîtema multîforme-ê tê zanîn de pizrikên di çermî de akut û tekrarkirî, gelekê caran bi awayê 

sîmetrîk peyda dibin, carna tevlî girtina mukozayê dibin, ji bilî van bi hevalbendîya kelekel û 

semptomên tevahî tên dîtin. Kêm caran di hin bûyeran de li dora zemanê aşîkirinê, nexweşînên 

sîstema navendî ya masûlkeyan an jî di hejmara trombosîtan de ketinek hatiye xuyandin. Tevlî ku ev 

rewş bi tevahî demkî ne, sebebên têkilîya nava wê û aşîbûnê ji bo qayîşkêşîyê amade ne. Li literatura 

tibbê de bûyerên îzole yên raperkên alercîk ên ji nişka ve hatine dîtin (şoka anafîlaktîk) hatine 

dannasîn. 
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Pêşnîyarîyên aşîker li dijî bandorên kêlekî 

Tevlî vê broşura dannasînê, dê dixtorê we ji we re bi mebesta danzanînê pêşnîyarîya nirxandinekê 

bike. Eger piştî aşîkirinê semptomeka bi leza li jorê binavkirî kêm dibe, bêtirî raperkên demkî yên 

deverî û tevahî peyda bû, dê pêkhênerê aşîya we ji bo her pirseka we amade be. 

Hûn karin ji vê derê bigihîjîn pêkhênerê aşîya xwe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qebûlnekirina Berpirsîyarîyê 

Çapa original a vê pirtûkoka zanyarîyê (10/2014), bi destûra Deutsches Grünes Kreuz e.V.-yê ji bo 

Dezgeha Robert-Koch-î hatiye wergerandin. Metna bi Elmanî çapa rewa ye, di rewşa wergêrîya şaş an 

jî nûkirineka di awayê wê orîjînal ê bi zimanê Elmanî de dê ji bo nûbûyîna wergêrîya heyî hîç 

berpirsîyarîyek neyê qebûlkirin.  
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Nav_______________________________________________________________________________ 
Name 

 

Li dijî hepatît A-yê peydakirina diberxwedêrîyê 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

Hûn karin di pêvekê de li ser aşîkirina li dijî hepatît A-yê formeka zanyarîyê bibînin. Di vê formê de li 

ser nexweşînên bi aşîkirinê karin werin astengkirin, aşî, aşîkirin û raperkên aşîkirinê û 

komplîkasyonun muhtemel ên aşîkirinê zanyarîyên giring hene.  
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 

Berêya aşîkirinê dê zanyarîyên pêvek ên li jêrê werin xwastin: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 

1. Kesî were aşîkirin niha saxlem e? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 

 

 

2. Hîç alerjîyeka pê tê zanîn a kesê were aşîkirin heye?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 

 

Ku erê be, bidin xuyakirin _______________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Di kesê were aşîkirin de piştî aşîkirineka berêya niha nîşanên alerjîyê, kelekela bilind a laşî 

an jî raperkên ne asa-ne normal peyda bûne? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  Erê  (Ja)   □  Na  (Nein) 

 

 

Li ser avakirina diberxwedêrîya parêzer li dijî hepatît A-yê ji bo zanyarîya bêtir bi pêkhênerê xwe yê 

aşîyê bişêwirin. 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Dema ku hûn ji bo hevdîtina aşîyê hatin ji kerema xwe qeydên xwe yên aşîyê bi xwe re bînin! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Beyana qebûlkirinê 
Einverständniserklärung 

 

Ji bo li dijî hepatît A-yê avakirina diberxwedêrîyê 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

Navê kesê ku aşî bibe ________________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

 

Tarîxa Xwedêdanê ___________________________________________________________________ 
geb. am 

 

Min têdeyîya forma zanyarîyê xwand û fehm kir û dixtorê min di dema dan û standinê de li ser aşîyê 

bi kitkite vegot. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□  Pirseka min a din tune ye. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  Ez ji bo aşîbûyîna li dijî hepatît A-yê salixê wê tê dayîn destûrê didim. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

□  Ez aşîbûyînê qebûl nakim. Ez ji zirarên qebûlnekirina vê aşîyê hatim haydarkirin. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 

 

Têbînî Vermerke ______________________________________________________________________ 

 

 

Cîh, tarîx Ort, Datum ___________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

Îmzeya kesê aşîkirî an jî warisên   Îmzeya dixtorî 

wî yên qanûnî 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


