
Teslim eden:

Önleyici tedbirler:

• Aşı yaptırın 
• Ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve yüzünüzden 

uzak tutun 
• Hijyenik bir şekilde öksürün, örneğin elinizin 

içine doğru değil, dirseğinizin iç kısmına doğru 
öksürün 

• Hastalığın tedavisini evde tamamlayın 
• İlk belirtilere dikkat edin 
• Fiziksel temastan kaçınarak aile bireylerini 

koruyun 
• Kapalı mekanları düzenli olarak havalandırın 
• Bir salgın durumunda: Mesafeli durun, 

kalabalıktan kaçının, tokalaşmaktan vazgeçin, 
hijyen maskeleri hakkında bilgi edinin (Kaynak: 
RKI)

Muayenehane Kaşesi
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Enflüanza

Nezle deyip geçmeyin

HASTA BiLGiLENDiRMESi HASTA BiLGiLENDiRMESi

Mutlu etmek almak not bir Alman yasal ya da özel sağlık 
sigortası üyesi olan hastalar için geri ödeme ile ilgili geçerli 
bilgiler vardır.

Tıbbi Tanı Enstitüsü Berlin-Potsdam GbR

IMD Berlin MVZ
Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
Tel  +49 30 77001-322
Fax +49 30 77001-332
Info IMD-Berlin.de
IMD-Berlin.de



Ölüme kadar varan şiddetli vakalar özellikle yaşlı 
ve altta yatan hastalıkları bulunan insanlarda 
(örneğin kalp hastalıkları, şeker hastalığı vs.) ortaya 
çıkmaktadır.
Bir hamilelik, özellikle ileri evrede, hastalığın ağır 
seyretme riskini artırır.

Çocuklar da grip hastalığına yakalanabilirler. Bunun 
sonucunda bir kalp kası hastalığı veya beyin iltihabı 
oluşabilir.

Aşı

Uzun yıllardan bu yana etkili şekilde hastalığa karşı 
koruma sağlayan ve iyi tolere edilen bir grip aşısı 
bulunmaktadır. Enjeksiyon yerinde birkaç gün lokal 
tahriş (kızarıklık, şişlik, ağrı) oluşabilir ve başarılı 
bir bağışıklık tepkisinin normal bir göstergesidir. 
Ayrıca yorgunluk ve hafif sıcaklık artışları olası yan 
etkilerdir.
2 ila 18 yaş arası çocuklar için burun spreyi şeklinde 
nazal yoldan uygulanan bir aşı mevcuttur. 
Tavuk yumurtası akına karşı kanıtlanmış aşırı alerji 
durumunda aşı olmamalısınız; bu konuda doktoru-
nuza danışın.
Hamilelik esnasında yapılan aşı yoluyla doğmamış 
çocuğa antikorlar geçer. Böylece bebek, yaşamının 
ilk aylarında korunmuş olur.

Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) aşağıdaki kişilere 
sağlık sigortası kapsamında bir enflüanza aşısı 
önermektedir:

• Altta yatan hastalıkları (örneğin metabolizma 
hastalığı, kalp hastalığı vb.) bulunan çocuklar, 
ergenler ve yetişkinler

Enflüanza nedir?

Enflüanza 'gerçek' griptir ve bu hastalığa enflüan-
za virüsleri neden olmaktadır. Tipik belirtileri 
şunlardır:

• Ateş şikayetleri ile (≥ 38,5°C) ani hastalık 
başlangıcı (birkaç saat içinde)  

• Kuru öksürük nöbeti 
• Boğaz ağrısı 
• Kas ve/veya baş ağrısı

Ayrıca, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi genel 
halsizlik ve terleme görülebilir. Hastalık süresi 
genellikle bir haftadır.

• Hamile kadınlar (özellikle 2. üç aylık dönem 
itibariyle) 

• 60 yaş üzeri insanlar 
• Huzur ve bakımevi sakinleri, sağlık personeli, 

hemşireler 

Tanı

Tanı konulması bakımından grip hastalığının klinik 
tablosu genellikle benzersizdir ve ayrıca laboratu-
var tanısı ile açıklığa kavuşturulması gerekmez. 
Belirsiz seyir veya yakın şiddetli seyir durumunda 
alınan bir burun boğaz kültürü, virüsün doğrudan 
kanıtlanmasına yardımcı olabilir.
Enflüanza virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyon, 
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yasası uyarınca 
bildirime tabidir. 

Tedavi

Önceden altta yatan hastalık bulunmayan, kom-
plikasyonsuz bir enflüanza, semptomatik olarak 
tedavi edilir. Altta yatan hastalığı bulunan ve/veya 
risk faktörlerine sahip hastalar, olası bir antiviral 
tedavi başlatmak için semptomların başlaması 
durumunda, en geç ilk 2 gün içinde kendi doktoru-
na başvurmalıdır.

Çoğu zaman, solunum yollarının zarar görmesi bir 
devam enfeksiyonun (bakteriler ile süper enfeksi-
yon) meydana gelmesine neden olur. Bu önem-
li ölçüde hastalığın seyrini kötüleştirebilir. Daha 
sonra antibiyotikler ile tedavi gereklidir.

Lütfen dikkat: Çocuk ve ergenlerde ateşli viral 
enfeksiyon durumunda hiçbir asetilsalisilik asit 
(örneğin Aspirin®, ASS, Alka-Selzer®, Goda-
med®, Acesal®) verilmemelidir!


