
Хепатит Б: защита за Вашето бебе

Как ще знам дали бебето ми е 
защитено?
Кръвта на Вашето бебе ще бъде 
изследвана при навършване на 12 
месеца, за да се провери дали то е 
напълно защитено и да не е било 
заразено с вируса. 

Пълен курс на ваксинация е
90-95% ефективен за защита
на Вашето бебе от дълготрайна
инфекция с хепатит Б.

Безопасна ли е ваксината 
срещу хепатит Б?
Ваксината е много безопасна и 
милиони дози са били поставени 
на бебета по света без сериозни 
странични ефекти. 

Ще бъде ли безопасно да 
кърмя бебето си?
Да, но бебето Ви все пак трябва да 
получи пълния курс на ваксинация. 
Въпреки че малки количества 
от вируса са били откривани в 
майчиното мляко, не е имало 
сведения за бебета, заразени чрез 
кърмене. Добрите грижи за зърната 

Ви, за да избегнете напукване и 
кървене, както и ваксинацията на 
новороденото Ви бебе ще намалят 
риска.

Инфекция с хепатит Б ще се 
отрази ли на бременността и 
раждането ми?
Не, инфекция с хепатит Б няма да се 
отрази на Вашата бременност или на 
това как ще родите детето си.

Ако имате някакви въпроси или 
притеснения, говорете със своята 
акушерка или своя лекар.

Как мога да защитя членовете 
на семейството си срещу 
хепатит Б?
Хепатит Б може да се предава в 
рамките на едно домакинство и 
чрез сексуален контакт. Ако още не 
сте направили това, препоръчваме 
Вашият партньор и членовете на 
домакинството Ви, включително 
Вашите деца, да бъдат изследвани 
за хепатит Б и след това да им бъде 
направен курс на ваксинация, за да 
бъдат защитени.

Агенция за обществено здра-
ве (Public Health Agency), 
12–22 Linenhall Street, 
Belfast ВТ2 8BS. 
Тел: 0300 555 0114 (цена на 
градски разговор).  
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Какво представлява Хетатит Б?
Хепатит Б е инфекция, причинена от вируса на хепатит Б. Инфекцията засяга 
главно черния дроб, но присъства и в кръвта и телесните течности. Много 
хора с инфекция от хепатит Б нямат симптоми и не знаят, че са заразени. 
Други имат „подобни на грип“ симтпоми и кожата и очите им пожълтяват 
(жълтеница). Инфекцията с хепатит Б може да бъде открита само с кръвно 
изследване. 

Повечето възрастни, заразени с хепатит Б, се възстановяват напълно, но в 
някои случаи вирусът остава в кръвта. Ако това се случи, засегнатите хора 
развиват хронична (за цял живот) инфекция с хепатит Б и могат да предадат 
инфекцията на други. Рискът от развитие на хронична инфекция зависи 
от възрастта, на която се появява инфекцията. Рискът е най-нисък при 
възрастни и най-висок при бебета, чиито майки имат хронична инфекция с 
хепатит Б.

Хепатит Б съществува в целия свят. Вирусът се разпространява най-често 
от заразена майка на нейното бебе, обикновено по време на раждане. 
Изчислено е, че в Обединеното кралство около 1 на всеки 350 души има 
хронична инфекция с хепатит Б. На всички бременни жени в Обединеното 
кралство се предлага кръвен тест за хепатит Б като част от пренаталната 
грижа за тях. Ваксината срещу хепатит Б сега е част от рутинния 
имунизационен календар за деца. * Допълнителни дози се дават на бебета, 
чиито майки имат хепатит Б, за да се предотврати инфектиране на бебето от 
майка си при раждането.

Важно е да знаете, че Вашето 
бебе няма да бъде напълно 
защитено, ако не пълучи 
пълния курс ваксинации.

Защо инфекция с хепатит Б е 
сериозна за бебетата?
Без лечения, напр. ваксинация, 9 от 
10 бебета, заразени при раждане, ще 
развият продължителна инфекция. 
Тези бебета са застрашени да развият 
сериозно заболяване на черния дроб, 
когато пораснат, и в бъдеще може 
да предадат инфекцията на член на 
семейството и други хора, с които 
влизат в контакт. 

Без ваксинация, много бебета, 
родени от майки с хепатит Б, 
ще се заразят.

Какво се случва, ако имам 
хепатит Б и съм бременна? 
В Северна Ирландия всички бременни 
жени, заразени с хепатит Б, се 
насочват за преглед към хепатолог 
(специалист по черен дроб) по 
време на бременността. Ще Ви 
бъде назначен час за посещение на 
чернодробната клиника в болница 
„Роял Виктория“ в Белфаст. 

Много е важно да се явите 
за часа си в хепатологията 
(чернодробната клиника). 

Дори ако сте посещавали 
чернодробната клиника преди, важно 
е да бъдете прегледана възможно най-
рано през бременността. 
Чернодробният специалист ще 
направи някои изследвания, за да 
провери здравето на Вашия черен 
дроб и количеството вирус (инфекция) 
в организма Ви. В зависимост от 
резултатите от изследванията 
Ви, може да Ви бъде предложено 
антивирусно лекарство, което да 
приемате по-късно през бременността 
си. Лекарството може да понижи 
количеството вирус в организма 
Ви и да намали шанса да предадете 

инфекцията на своето бебе по време 
на раждането. Чернодробният 
специалист ще даде съвет дали трябва 
да прилагате лечение по време на 
бременността и ще обсъди това с Вас.

Кога трябва да получи моето 
бебе ваксината срещу хепатит Б?
Всички бебета получават ваксината 
срещу хепатит Б като част от рутинния 
имунизационен календар за деца 
(три дози от ваксината DTaP/IPV/Hib/
HepB, известна като ваксина 6 в 1).* 
Бебета, родени от майки, позитивни за 
хепатит Б, ще получават допълнителна 
ваксина срещу хепатит Б още от 
раждането си, за да се предотврати 
заразяване от техните майки по време 
на раждане. 

В някои случаи на бебетата може да 
се даде и имуноглобулин за хепатит 
Б (антитела) при раждане. Ще бъдете 
посъветвана дали бебето Ви има 
нужда от имуноглобулин и ако е така, 
то ще го получи едновременно с 
първата ваксина. 

Преди да напуснете болницата, 
трябва да Ви се каже кога и къде 
бебето Ви ще бъде ваксинирано и 
трябва да сте сигурна, че сте 
запозната с това.

На бебета, застрашени да развият 
инфекция с хепатит Б, се дават шест 
дози ваксина със съставка против 
хепатит Б: 
• ваксина срещу хепатит Б скоро след
раждането
• ваксина срещу хепатит Б на възраст
1 месец
• 6 в 1 на възраст 2 месеца
• 6 в 1 на възраст 3 месеца
• 6 в 1 на възраст 4 месеца
• ваксина срещу хепатит Б на възраст
12 месеца

*За повече относно програмата за рутинна детска имунизация, вижте листовката на Агенцията за 
обществено здраве Имунизация за бебета на възраст до една година на 
www.publichealth.hscni.net/publications




