
 

Influenza - Turkish Page 1 

Bulaşıcı Hastalık Broşürü  

Grip 

Grip hastalığına bir virüs 
neden olmaktadır. Çoğu 
kimseler birkaç gün içinde 
iyileşir; ancak bazı 
kimselerde hayati tehlike 
sözkonusu olabilir. Gripten 
kaçınmak için yıllık olarak 
grip aşısı yaptırınız. Grip 
olursanız, öksürür veya 
hapşırırken ağzınızı 
kapatınız, başkalarına 
dokunmadan önce 
ellerinizi yıkayınız ve evde 
kalmaya çalışınız.  

  
Son güncelleme: 10 Aralık 2007  
 

Grip nedir? 

Grip; A, B ve çok seyrek olarak da C tipi grip virüslerinin neden olduğu 
hastalıktır. Hastalık esas olarak boğaz ve akciğerleri etkiler; ancak başta diğer 
sağlık sorunları olan kimseler olmak üzere, kalpte ve vücudun diğer 
kısımlarında da sorunlara neden olabilir. Grip virüsleri düzenli olarak değişirler 
ve NSW’de her yıl salgınlara neden olurlar. Her birkaç on yılda bir, yeni bir grip 
virüsü ortaya çıkar ve şiddetli ve geniş çaplı salgınlara neden olur. 

Belirtiler nelerdir? 

Hastalığın belirtileri genel olarak virüsün bulaşmasından bir ila üç gün sonra 
ortaya çıkar ve şu tür belirtiler ani olarak baş gösterebilir:  

• ateş  
• baş ağrısı  
• kas ve eklem ağrıları  
• boğaz ağrısı  
• öksürük  
• burunda akıntı ve tıkanıklık 
• şiddetli yorgunluk.  

 
Çoğu kimseler bir hafta içinde iyileşirler. Diğer birçok enfeksiyonlara kıyasla 
(soğuk algınlıgı gibi), grip daha şiddetli belirti ve sağlık sorunlarına neden 
olmaktadır. Bu sağlık sorunları arasında zatürree, kalp yetmezliği veya diğer 
hastalıkların kötüleşmesi belirtilebilir.  
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Nasıl yayılmaktadır? 

• Virüs genel olarak hastalık bulaşmış olan kimsenin öksürme veya 
hapşırması sonucu havaya karışan zerrecikler veya dokunma (örneğin, bir 
kimsenin başka biri ile el sıkışması sonucu) yoluyla yayılır. Kapalı alanlarda 
ve kalabalık yerlerde gribe yakalanmak daha kolaydır.   

• Grip hastası olan bir kimse, belirtilerin ortaya çıkmasından bir gün 
öncesinden başlayarak belirtilerin kaybolmasından üç gün sonrasına kadar 
hastalığı bulaştırabilir.   

Kimler risk altındadır? 

Herkes gribe yakalanabilir. Yaşlılar, başka hastalığı olanlar (kalp, akciğer veya 
şeker hastalığı gibi) ve küçük çocukların daha fazla rahatsızlanması olasıdır. 

Hastalık nasıl önlenir? 

Aşı 
Gribe yakalanmak istemeyen 6 aylıktan büyük herkesin, her yıl kış mevsiminin 
başlamasından epeyce önce aşı yaptırmak için aile doktoruna başvurması 
gerekir. Grip aşısı özellikle aşağıdaki kimselere önerilmektedir:  

• 65 yaşında ve daha büyük olan tüm yetişkinler   
• 50 yaşında ve daha büyük olan yetişkin Aborijinler ve Torres Strait Adalılar  
• Kalbi ve ciğerleri etkileyen veya tıbbi açıdan düzenli olarak izlenmesi 

gereken süregen hastalıkları olan yetişkinler ve 6 aylıktan büyük çocuklar  
• HIV enfeksiyonu dahil, bağışıklık noksanlığı olan kişiler  
• yaşlı bakım evlerinde veya diğer uzun süreli bakım yerlerinde kalan 

kimseler  
• yukarıdaki kategorilerden herhangi birine uyan bir kişinin yaşadığı bir evde 

yaşayan 6 aylıktan büyük çocuklar ve yetişkinler  
• sağlık bakım çalışanları 
• yaşlı bakım evleri ve uzun süreli bakım yerlerinin çalışanları, gönüllüleri ve 

ziyaretçileri  
• uzun süreli aspirin tedavisi gören çocuklar (6 aylık ile 10 yaş arasındaki)  
• dünyanın grip salgını olan bölgelerini ziyaret etmeyi planlayanlar  
• Haziran ve Ekim ayları arasında hamileliklerinin ikinci veya üçüncü çeyrek  

dönemlerinde olacak olan kadınlar (halihazırda hamile olsalar bile).  
• 9 yaşın altındaki çocuklara, aşılandıkları ilk yılda en az bir ay arayla olmak 

üzere, iki doz aşı yapılması gerekir.  
• aşıdan sonra vücudunuzun grip virüsüne karşı bağışıklık geliştirmesi 

yaklaşık olarak iki hafta zaman alacaktır. Aşı o yılki kış mevsiminde yaygın 
olması olası olan virüsler için tasarlanmıştır. Aşı sağlıklı yetişkinlerde 
enfeksiyona karşı yaklaşık bir yıl süreyle yüzde 70-90 oranında koruma 
sağlayacaktır.  

• aşı yumurtaya karşı allerjisi olan kimselerin de içinde bulunduğu bazı 
kimselere önerilmemektedir.  

• yan etkiler arasında aşı noktasında ağrı, ateş, bitkinlik ve kas ağrıları sayılabilir.  
• aşının içindeki virüsler ölü olduğundan, gribe neden olamazlar.  
• ateşi olan kimselerin düzelene kadar aşılanmayı ertelemesi gerekir.  
• daha önce Guillain-Barré Syndrome’u olan kimselerin aşı konusunu kendi 

doktorları ile görüşmesi gerekir.  



http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html
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