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Hepatita B:
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Prin vaccinarea împotriva hepatitei B se realizează protecţia sigură împotriva unei
infecţii. Pentru copii există o recomandare generală de vaccinare din partea
Comisiei Permanente de Vaccinare (STIKO). STIKO recomandă în continuare
pentru adulţi o vaccinare în cazul prevalenţei unor anumite condiţii specifice (de
ex. pentru persoanele cu virusul HIV, pacienţii cu dializă, persoanele care intră în
contact cu persoanele infectate cu hepatita B în cadrul familiei/comunităţii de
reşedinţă, persoanele cu comportament sexual cu risc mare de infecţie, de ex.
bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, personalul unităţilor medicale şi
de prim-ajutor). Adresaţi-vă medicului curant pentru evaluarea individuală a
riscurilor dumneavoastră.
Reguli de comportament pentru protejarea altor persoane împotriva unei infecţii:
 În cazul contactelor sociale normale (cum ar fi strângerea mâinilor, discuţiile)
nu există, de regulă, niciun pericol de infectare.
 Atrageţi atenţia altor persoane că trebuie să poarte mănuşi de unică folosinţă
la contactul cu sângele dvs. sau alte fluide corporale (de ex. în cazul primului
ajutor, în special la tratarea rănilor).
 Informaţi-vă partenerul intim despre infecţia dumneavoastră cu hepatita B.
 Folosiţi prezervative în timpul contactului sexual.
 Se recomandă vaccinarea membrilor familiei şi ai gospodăriei dumneavoastră
împotriva hepatitei B.
 Vă este interzisă donarea de sânge sau organe dacă sunteţi infectat cu
hepatita B.
 În cazul femeilor însărcinate infectate cu hepatita B, o vaccinare a copilului
imediat după naştere poate preveni transmiterea hepatitei B la copil.
 Informaţi-vă medicul curant, respectiv dentistul, despre infecţia dumneavoastră
cu hepatita B.
 În cazul înrăutăţirii bolii, adresaţi-vă medicului curant şi spuneţi-i despre
infecţia cu hepatita B.
Vă atragem atenţia că infectarea din culpă a unei alte persoane cu virusul
hepatitei B reprezintă infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal ca
vătămare corporală.
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Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă medicului curant.
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Informaţii de bază şi fişe cu caracteristici găsiţi pe Internet:
 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
[Oficiul de Land Bavarez pentru Sănătate şi Siguranţa Alimentelor] la
www.lgl.bayern.de, aici
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/asylbewerber_gesundheit
/index.htm (disponibil numai în limba germană).
 Robert Koch-Institut [Institutul Robert Koch] la www.rki.de la
http://www.rki.de/asylsuchende (disponibil numai în limba germană).
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [Centrala Federală Germană
pentru Educaţia în Scopuri de Sănătate] la http://www.bzga.de, aici
http://www.infodienst.bzga.de/?id=Seite3233,
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/
(disponibil
în
limbile
germană, engleză, arabă, turcă, franceză şi rusă).
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) la
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hepb/default.htm (disponibil numai în
limbile engleză şi spaniolă).
 World Health Organization (WHO) la
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis
(disponibil numai în limba engleză).
 Ständige Impfkommission (STIKO) [Comisia Permanentă de Vaccinare] la
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfe
hlungen_node.html.
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 Deutsche Leberstiftung [Fundaţia Germană pentru Ficat] la
http://www.deutsche-leberstiftung.de/hilfe/informationsmaterialien/faltblaetter
(informaţii pentru persoanele afectate şi aparţinătorii lor, disponibile în limbile
engleză, arabă, greacă, italiană, croată, poloneză, română, rusă, spaniolă,
sârbă, turcă şi vietnameză).
 Immunization Action Coalition la
http://www.immunize.org/vis/vis_hepatitis_b.asp (informaţii despre Hepatita B
şi despre vaccinarea împotriva Hepatitei B pentru persoanele în cauză,
disponibile în multe limbi diferite: arabă, chineză, farsi, hindi, somaleză etc.).
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