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Informacje dotyczące wirusowego zapalenia
wątrobywirusowego
typu B
Informacje dotyczące
zapalenia
dla osób dotkniętych
chorobą
i
członków
ich rodzin
wątroby typu B
dla osób dotkniętych chorobą i członków ich rodzin

Wirusowe zapalenie wątroby typu B:
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Możliwości ochrony i leczenia:
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Zasady postępowania w celu ochrony innych ludzi przed zakażeniem:
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 Proszę
swojego
partnera
seksualnego o Pani/Pana infekcji
Podczaspoinformować
stosunku płciowego
używać
prezerwatyw.
typuczłonkowie
B.
 WZW
Wszyscy
Pani/Pana rodziny i osoby przebywające we wspólnym
 Podczas
stosunku
płciowego
używać
prezerwatyw.
gospodarstwie
domowym
powinny
otrzymać
szczepionkę ochronną przeciwko
WZW typuczłonkowie
B.
 Wszyscy
Pani/Pana rodziny i osoby przebywające we wspólnym
domowym
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ochronną
 gospodarstwie
Będąc zarażonym
WZW powinny
typu B nie
wolno szczepionkę
Pani/Panu być
dawcąprzeciwko
krwi ani
WZW
typu B.
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 Będąc
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typu zB infekcją
nie wolno
Pani/Panu
być dawcąprzeciwko
krwi ani
W przypadku
kobietWZW
ciężarnych
WZW
typu B szczepionka
organów!
WZW typu B podana dziecku bezpośrednio po porodzie może zapobiec
zakażeniu
dziecka.
 W
przypadku
kobiet ciężarnych z infekcją WZW typu B szczepionka przeciwko
B podana prowadzącego
dziecku bezpośrednio
porodzie
zapobiec
 WZW
Należy typu
poinformować
leczenie po
lekarza
oraz może
prowadzącego
zakażeniu
dziecka.
leczenie lekarza
stomatologa o Pani/Pana infekcji WZW typu B.
 Należy
leczenie
lekarza oraz
W raziepoinformować
pogorszenia prowadzącego
się choroby proszę
skontaktować
sięprowadzącego
z Pani/Pana
leczenie
lekarza
stomatologa
o Pani/Pana
infekcjigo
WZW
typu B.
prowadzącym
leczenie
lekarzem
i poinformować
o infekcji
WZW typu B.
 W razie pogorszenia się choroby proszę skontaktować się z Pani/Pana
Zwraca
się uwagę
na fakt,
że zawinione
zarażenie
osoby
wirusem
WZW
prowadzącym
leczenie
lekarzem
i poinformować
goinnej
o infekcji
WZW
typu B.
typu B może być zgodnie z Kodeksem karnym ocenione jako uszkodzenie ciała i
podlega się
karze.
Zwraca
uwagę na fakt, że zawinione zarażenie innej osoby wirusem WZW
typu B może być zgodnie z Kodeksem karnym ocenione jako uszkodzenie ciała i
W przypadku
podlega
karze.dalszych pytań proszę zwrócić się do Pani/Pana prowadzącego
leczenie lekarza!
W przypadku dalszych pytań proszę zwrócić się do Pani/Pana prowadzącego
leczenie lekarza!
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Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na podanych niżej stronach
internetowych:
 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
(Bawarski Krajowy Urząd Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) pod
www.lgl.bayern.de, tu
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/asylbewerber_gesundheit
/index.htm (dostępne tylko w jęz. niemieckim).
 Robert Koch-Institut pod www.rki.de pod
http://www.rki.de/asylsuchende (dostępne tylko w jęz. niemieckim).
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(Federalna Centrala Informacji o Zdrowiu) pod http://www.bzga.de, tu
http://www.infodienst.bzga.de/?id=Seite3233,
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/
(dostępne
w
jęz.
niemieckim, angielskim, arabskim, tureckim, francuskim i rosyjskim).
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pod
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hepb/default.htm (dostępne tylko w jęz.
angielskim i hiszpańskim).
 World Health Organization (WHO) pod
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis
(dostępne tylko w jęz. angielskim).
 Ständige Impfkommission (STIKO) (Stała Komisja ds. Szczepień) pod
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfe
hlungen_node.html.
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 Deutsche Leberstiftung (Niemiecka Fundacja Wątrobowa) pod
http://www.deutsche-leberstiftung.de/hilfe/informationsmaterialien/faltblaetter
(informacje dla osób dotkniętych tą chorobą i członków rodziny, dostępne w
jęz. angielskim, greckim, włoskim, chorwackim, polskim, rumuńskim, rosyjskim,
hiszpańskim, serbskim, tureckim i wietnamskim).
 Immunization Action Coalition pod
http://www.immunize.org/vis/vis_hepatitis_b.asp (informacje dotyczące
wirusowego zapalenia wątroby typu B i szczepionki przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątoroby typu B dla osób dotkniętych tą chorobą, dostępne w
różnych językach: arabski, chiński, farsi, hinduski, somalijski itd.).
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