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Hepatit A'ya karşı koruyucu aşı 

 

Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu 

mikrop hastalıklı birinin dışkısıyla açığa çıkar ve hem sürünme sonucunda enfeksiyon kapma, hem de 

kirli içme suyu veya kirli başka gıda maddeleri, örn. midyeler, aracılığıyla başka insanlara taşınabilir. 

 

HAV küçük çocukluk yaşında bulaştığı takdirde çoğunlukla fark edilmeden veya fazla öne çıkmayan 

hastalık sinyalleriyle ilerler. Enfeksiyona yakalanan kişiler ne kadar yaşlı olurlarsa genel olarak 

hastalığın semptomları (ateş, mide bulantısı, kusma, vücutta ağrılar, gribe benzer şikayetler, cildin ve 

konjunktivanın sarı renk alması [sarılık]). Hepatit A - Hepatit B'nin aksine - kronik bir karaciğer 

iltihabına yol açmaz. Fakat yetişkinlerde hastalık sürecinin birkaç aya kadar sürdüğü görülebilir. 

Hepatit A yalnızca ender durumlarda hayati tehlikeye yol açacak hale gelir. 

 

Geçtiğimiz on yıllarda Almanya ve diğer endüstriyel ülkelerde Hepatit A'ya yakalanma sıklığı gerileme 

göstermiştir. Bu ülkelerde çoğunlukla yalnızca yaşlı insanlar çocukluklarında Hepatit A enfeksiyonuna 

yakalanmış olmaları sebebiyle doğal bir korumaya sahiplerdir. 

Güney ve Doğu Avrupa'da bulunan ülkelerin çoğu ile tüm tropik ve sübtropik ülkelerde Hepatit A 

halihazırda oldukça yaygındır. Bu nedenle bu ülkelere yapılacak seyahatlerden önce hastalığa karşı bir 

Hepatit A aşısı olarak korunmak mantıklıdır. 

 

Mesleki faaliyetleri veya yaşam tarzları sebebiyle tehlikede bulunan kişi grupları bu hastalığa karşı 

Almanya'da aşı olmalıdırlar. 

Hepatit A'ya ilişkin özel bir tedavi mevcut değildir. Hepatit A'ya karşı korumanın tek yolu doğru 

zamanda yapılmış bir koruyucu aşıdır. 

 

Aşı maddesi 

Hepatit A aşı maddesi, aşıyı olan kişinin bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan, öldürülmüş 

Hepatit A virüsleri içerir. Çocuklar ve yetişkinler için aşı maddeleri mevcuttur. Hepatit A aşı maddeleri 

2 kez, 6 ila 18 aylık aralıkla verilir. Aşı korumasının başlangıcı ve süresi ile gerektiği takdirde yapılacak 

yenileme aşıları konusunda sizi doktorunuz bilgilendirebilir. Aşı iğneyle yapılır (madde intramüsküler 

enjeksiyon ile madde verilir). Hepatit A'ya karşı yapılan aşı diğer aşılarla birlikte de yapılabilir. 

 

Kim aşı olmalıdır? 

1. Hepatit A'nın sık sık ortaya çıktığı ülkelere, özellikle gıda ve şebeke suyuna ilişkin hijyenik 

koşulların uygun olmadığı ülkeler. Doktorunuz size hangi ülkelerde Hepatit A'nın sıklıkla 

görüldüğünü söyleyecektir. 

2. Mesleki görevleri nedeniyle enfeksiyon açısından özellikle tehlike altında bulunan kişiler veya 

hastalığı birçok kişiye bulaştırabilecek insanlar, örn. sağlık hizmetleri personeli (laboratuar, 

teknik temizlik ve kurtarma hizmetleri, staj yapanlar ve öğrenciler dahil olmak üzere), psikiyatrik 

veya bakım kurumlarında çalışan personel, engellilere hizmet eden kurumlar, mülteci başvuru 

merkezlerindeki personel ile kanalizasyon ve su temizleme çalışanları gibi atık sulara temas ile 

enfeksiyon riskine sahip olan kişiler, çocuk bakım evleri, ana okulları gibi yerlerde (mutfak ve 

temizlik işleri dahil olmak üzere) çalışanlar. 

3. Psikiyatrik veya diğer bakım kurumlarında yaşayan insanlar. 

4. Hepatit A'ya karşı bağışıklık kazanmamış olan ve kronik bir karaciğer hastalığına/karaciğerin 

içinde olduğu bir hastalığa sahip olan ya da kan veya kan bileşenleri sıklıkla yenilenmesi gereken 
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hastalar (örn. hemofili hastaları). Yüksek enfeksiyon tehlikesine sahip bir cinsel hayata sahip olan 

kişiler. 

5. Hepatit A hastalarıyla temas içinde olan kişiler. Özellikle toplulukların yaşadığı kurumlarda 

yapılan sınırlayıcı aşılar. 1950 yılından önce doğmuş kişilerde Hepatit A'ya karşı bir koruma olup 

olmadığına öncelikle bir kan testi yapılarak karar verilmektedir. Fakat ön test yapılmadan aşı 

olmak da hasta için dezavantaj gerçekleşmeyecek şekilde mümkündür. 

 

Kim aşı olmamalıdır? 

Akut, ateşli ve tedaviye ihtiyaç duyan bir hastalığa sahip olanlar aşı olmamalıdır; hastalık semptomları 

yok olduktan sonra aşı yapılabilir. Hamileler için aşı kişisel risk-fayda analizi yapıldıktan sonra 

mümkündür. 

Aşı maddesinin bileşenlerine karşı aşırı bir hassasiyet mevcut ise veya daha önceden yapılan bir 

aşıdan sonra hastalık semptomları ortaya çıktıysa aşıyı yapan doktor sizi bir Hepatit A aşısı olanağı 

konusunda bilgilendirecektir. 

 

Aşıdan sonra yapılacaklar 

Aşı olan kişi özel bir korumaya ihtiyaç duymaz, fakat aşıdan sonraki 3 gün içinde vücut alışık 

olunmadığı şekilde zorlanmamalıdır. Metabolizma reaksiyonlarını kolay gösteren veya hemen alerji 

gösterdiği bilinen kişileri doktor aşı konusunda bilgilendirmelidir. 

 

Aşıdan sonra ortaya çıkabilecek lokal ve genel reaksiyonlar 

Aşıdan sonra kazanılması istenen bağışıklık ve bununla birlikte hastalığa karşı korumanın yanında aşı 

olan kişilerin yaklaşık yüzde 4'ünde aşı yapılan bölgede kızarıklık veya ağrılı bir şişme 

görülebilmektedir. Bu vücudun aşı maddesiyle karşılaşmasının normal bir tezahürü olup çoğunlukla 1 

ila 3 gün arasında, ender olarak uzun süre kalacak şekilde ortaya çıkar. Hafif ila orta seviyede sıcaklık 

artışı, titreme, baş ve eklemlerde ağrılar, yorgunluk ile vücutta ağrılar ve mide-bağırsak hattındaki 

şikayetler aşı olanların yüzde 1 ila 10'unda görülmektedir. Karaciğer enzimlerindeki değerlerin 

artmasına aşıdan sonra çok ender olarak rastlanmaktadır. Normalde adı geçen bu reaksiyonlar 

geçicidir, hızlı ve başka bir duruma yol açmadan tekrar ortadan kalkar. 

 

Aşı olurken komplikasyon olması mümkün müdür? 

Aşı komplikasyonları çok ender görülen, aşıya karşı olan bir reaksiyonun normal ölçüsünü aşan ve aşı 

olan kişinin sağlık durumunu önemli ölçüde etkileyen durumlardır. Ender olarak Hepatit A aşısından 

sonra aşı maddesine karşı bir aşırı hassasiyet sebebiyle, kısa süre sonra tekrar  etkileri azalacak olan 

alerjik cilt reaksiyonları (kurdeşen, kaşıntı gibi) ender olarak görülebilmektedir. Çok ender olarak 

Eritema multiforme görülebilmektedir: akut veya parti parti olarak ciltte papüller oluşabilmekte, 

bazen bu papüllere mukozal oluşumlar eşlik edebilmekte, bu durum ateş ve diğer genel belirtilerle 

birlikte görülebilmektedir. Bazı özel durumlarda bir aşı ile zaman açısından bağlı olarak, sinir 

sisteminde genel olarak geçici rahatsızlıklar veya trombosit sayısında bir azalma rapor edilmiştir; bu 

konu ile ilgili olarak aşı ile nedensel bir bağlantı olduğu kuşkuludur. Bazı özel alerjik reaksiyonlar 

durumları (anafilaktik şok) tıbbi literatürde açıklanmaktadır. 

 

 

 

 

 



Aufklärung Nr. 9: Hepatitis A Türkisch / Türkçe 

 10/2014 3 

Olası yan etkilere karşı aşıyı yapan doktorun sunduğu danışmanlık 

Bu bilgi broşürüne ek olarak doktorunuz size aşıyı açıklayıcı bir görüşme sunacaktır. 

Aşı olduktan sonra, yukarıda belirtilen, hızla geçecek lokal ve genel reaksiyonları aşan semptomlar 

görüldüğü takdirde aşıyı yapan doktor size doğal olarak danışmanlık hizmeti sunmak için hazır 

olacaktır. 

Aşıyı yapan doktora bu şekilde ulaşabilirsiniz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal Uyarı 

Orijinal açıklama belgesinin çevirisi (Versiyon: 10/2014) Robert Koch Enstitüsü'nün siparişi üzerine 

Alman Yeşil Haçı'nın dostane onayıyla yapılmıştır. Alman metni için belirleyici husus çevirideki olası 

hatalar için hiçbir sorumluluk alınamayacağıdır, aynı şekilde Almanca metinde zaman olarak birbirini 

takip eden düzenlemeler söz konusu olduğunda, mevcut çevirinin güncelliği konusunda da 

sorumluluk alınamaz. 
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İsim______________________________________________________________________________ 
Name 

 

Hepatit A'ya karşı koruyucu aşı 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

Ekte Hepatit A'ya karşı koruyucu aşının yapılmasına ilişkin bir bilgi belgesi bulacaksınız. Burada aşının 

yapılması sonucunda önüne geçilebilecek hastalık, aşı maddesi, aşı ile aşı sonucunda gerçekleşen 

reaksiyonlar ve aşının olası komplikasyonları bulunmaktadır. 
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. 

 

 

Aşı yapılmadan önce ek olarak aşağıdaki hususlara cevap verilmesi rica edilmektedir. 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 

1. Aşıyı olacak kişi halihazırda sağlıklı mı? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  Evet  (Ja)   □  Hayır  (Nein) 

 

 

2. Aşıyı olacak kişide bir alerji olup olmadığı biliniyor mu?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt?  

 

□  Evet  (Ja)   □  Hayır  (Nein) 

 

cevabınız evet ise, hangisi_______________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Aşıyı olan kişide erken bir aşıdan sonra alerjik reaksiyonlar, yüksek ateş veya başka 

alışılmadık bir reaksiyon görüldü mü? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  Evet  (Ja)   □  Hayır  (Nein) 

 

 

Hepatit A'ya karşı koruyucu aşı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz takdirde aşıyı yapan 

doktora sorun! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Aşı randevusuna giderken lütfen aşı kitabını da yanınızda getirin! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Rıza beyanı 
Einverständniserklärung 

 

Hepatit A'ya karşı koruyucu aşının yapılması 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

Aşı olan kişinin adı _______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

doğum tarihi _____________________________________________________________________ 
geb. am 

 

Bilgi belgesinin içeriğini okudum ve doktorum tarafından görüşme sırasında aşı hakkında yeterli 

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

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□  Başka sorum yok. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  Hepatit A karşıtı aşı için rıza gösteriyorum. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

□  Aşıyı reddediyorum. Bu aşıyı reddetmenin olası dezavantajları konusunda bilgilendirildim. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 

Notlar Vermerke _____________________________________________________________________ 

 

 

Yer, Tarih Ort, Datum _________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

Aşı olacak kişinin imzası veya     Doktorun imzası 

Bu kişinin bakımından sorumlu kişinin imzası 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


