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KIŞ DÖNEMİ HASTALIKLARI ve KORUNMA 
 
 

Mevsim geçişleri bireylerin hastalıklardan korunma açısından dikkatli olmalarını gerektiren bir 
dönemdir. Hava koşullarındaki ani değişimlere vücudun uyumunda aksamalar olduğunda, vücudun 
direnci düşebilir, hastalıklara yakalanma riski değişebilir. Kış dönemine girilmiş olan bu dönemlerde 
özellikle bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski artabilir. Nezle, grip gibi bulaşıcı hastalıklar hastalığa 
yakalanmış olan kişiler için baş edilmesi gereken, hastalığa yakalanmamış kişiler için ise 
korunulması gereken bir durum olarak düşünülebilir. Bu önlemlerin yanı sıra, genel sağlık 
önerilerini bilmek ve uygulamak kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olması açısından önemlidir.  
 
Aşağıdaki bölümde bu dönemde sık karşılaşılan bazı sorunlar ve hastalığa/duruma özel korunma 
yöntemleri yer almaktadır. İlk bölümde solunum yolu ile bulaşan hastalıklar yer almaktadır: 
 

1. Soğuk Algınlığı (Common-cold): Bir çeşit mikrop (virüs) aracılığı ile oluşan ve en sık 
görülen kış hastalığıdır. Yaklaşık 200 çeşit virüs, bu hastalığa neden olur. Nezle diye 
adlandırılan hastalık da bu gruptadır. Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğaz 
ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı hissinden sonra hızla burun akıntısı, burunda tıkanıklık, 
hapşırma, öksürük ve halsizlik meydana gelir. 1  Hastalık solunum yoluyla bulaşır fakat 
gözden kaçan önemli bir bulaşma yolu da kirli ellerdir. Ağız ve burun salgılarının bulaştığı 
eşyalarla temas sonucu mikrop kolayca bulaşır.2,3 Ancak soğuk algınlığı bebekler ve yaşlılar 
için daha tehlikeli olabilir. Özellikle kreş ve okula giden küçük çocuklar risk altındadır.4 
Hastalıktan korunmak için el temizliğine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalı, hastalıklı 
kişilerin olduğu kapalı ortamlardan ve yakın temastan kaçınılmalıdır. Soğuğa karşı kişisel 
önlemler alınmalıdır. Ayrıca yeterli dinlenme ve beslenme de bağışıklık sistemini güçlü 
tutmak aşısından dikkat edilmesi gereken konulardır.5 
 

2. Grip (İnfluenza): Grip virüsleri genellikle erken ilkbahar ile geç sonbaharda yaygın olarak 
dolaşımda olur. Soğuk algınlığı gibi damlacık yoluyla ve hasta bireylerin salgılarının eller 
vasıtasıyla burun mukozasına (burun içini döşeyen örtü dokusu) bulaşması ile ortaya çıkar. 
İnfluenza adı verilen virüsler ile bulaş olmuş kişilerin çoğu ciddi bir hastalık olmadan 
iyileşmesine rağmen, grip özellikle 65 yaş üstü ileri yaşlı bireyler ve iki yaş altı çocuklarda 
ciddi hastalık ve ölümlere neden olabilir. 6  Soğuk algınlığı ile karıştırılabilir. Aslında 
çoğunlukla daha ağır ve ciddi bir tablodur. Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, titreme, 
yaygın vücut ağrıları olur. Çocuklarda ve yaşlı kişilerde daha ağır seyreder. Yıllık grip aşısı 
gribe bağlı ağır sağlık sorunlarını önlenmenin ya da bulguları hafifletmenin öncelikli 

                                                           
1 [Internet] http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/flu/downloads/dis-influenza-bw-office.pdf. Erişim:7.12.2014. 
2 Mygind N, Gwaltney JM, Jr., Winther B, Hendley JO. The common cold and its relationship to rhinitis, sinusitis, otitis media and asthma. In: Johnston S, Papadopoulos 
N, eds. Lung biology in health and disease. Respiratory infections in allergy and asthma. Vol. 178. New York: Marcel Dekker Inc, 2013, pp 529-65. 
3 Gwaltney JM, Moskalski PB, Hendley JO. Interruption of experimental rhinovirus transmission. The Journal of Infectious diseases 1980;142:811-15. 
4 Johnston S, Holgate S. Epidemiology of viral respiratory infections. In: Myint S, Taylor-Robinson D, eds. Viral and other infections of the human respiratory tract. 
London: Chapman & Hall, 1996:1-38. 
5 [Internet] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357708. Erişim:7.12.2014. 
6 CDC. Estimates of deaths associated with seasonal influenza–United States, 1976–2007. MMWR 2010;59:1057–62. 
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adımıdır. 7 , 8 , 9 , 10  El yıkama, kişisel hijyen gibi genel korunma önlemleri de önemli 
uygulamalardır.  
 

3. Zatürre (Pnömoni): Akciğerin iltihabi bir hastalığıdır. Her yaşta hafif ya da ciddi enfeksiyona 
neden olabilir. Kış aylarında en sık virüslere bağlı olarak görülse de bakterilerde neden 
olabilir. Çoğu soğuk algınlığı virüsleri aynı zamanda zatürreye de neden olabilir. Çocukların 
çocukluk çağı aşılarını yaptırmaları zatürreye neden olan pek çok mikroba karşı çocuğun 
korunmasını sağlar. Soğuk algınlığı nedeni olan virüslerde zatürreye neden olduklarından 
korunmada yine ellerin sık yıkanması ve hasta kişilerin öksürük ve hapşırmalarından yayılan 
damlacıklardan korunmak önemlidir. Altmış beş yaş üstü bireyler, beş yaş altındaki çocuklar, 
astım, şeker hastalığı ve kalp hastalığı olan kişiler hem virüslerin hem de bakterilerin neden 
olduğu zatürre açısından daha büyük risk taşımaktadırlar. Bu riskli bireylerin genel korunma 
yolları yanında aşı olmaları da gerekmektedir. Kış aylarında üst solunum yolunun iltihabi 
durumları da sık görülmektedir. Damlacıklar yoluyla bulaştıklarından genel korunma 
yöntemleri bu hastalıklar içinde geçerlidir.11 

 
Kalp hastalıkları, astım ve şeker hastalığı gibi sık görülen kronik (süregen) bazı hastalıklar ile ilgili 
olarak da kış mevsiminde dikkatli olmak gerekmektedir.  
 
Kalp hastalıkları ile ilgili olarak; kalp krizlerinin kış aylarında daha sık görüldüğü, krizlerin kış 
aylarında daha sık olmasının en önemli nedenleri arasında soğuk havaların uyardığı damarlardaki 
büzülme ve kışın hareketin azalması olduğu belirtilmektedir. Soğuk havalarda, örneğin; kar dolu 
ağır bir kürek kaldırmak gibi çok ani güç gerektiren hareketlerden kaçınmak uygun olur.12 Örnekler 
çoğaltılabilir. 
 
Astım atakları kışın daha sık ortaya çıkabilir. Kışın dışarı çıkıldığında teneffüs edilen soğuk hava 
astım krizini tetikleyebilir.Ayrıca kış aylarında daha yaygın olan gribal enfeksiyonlar astım 
alevlenmelerine neden olabilir. Soğuk algınlığı ya da grip olan kişilerden uzak durulmalı,eller sık 
sık yıkanmalıdır. Çünki astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalarında soğuk algınlığı ya da grip 
çok daha ağır bir  hastalık tablosu ortaya çıkarabilir. Özellikle ileri yaş hastalarda ve astım olan 
çocuklarda tehlikeli seyretmektedir. Bu sağlık risklerinin önüne geçmek için en iyi yol, yıllık grip ve 
zatürre aşılarını yaptırmak , genel korunma yöntemlerini uygulamak olacaktır.13 
 
Yaşamın tamamı için önerilen genel sağlık yaklaşımlarına uygun davranmak yukarıda tanımlanan 
riskleri ortadan kaldırmak için temel yaklaşım olmalıdır. Bu bağlamda aşağıdaki konular öne çıkar: 
 

1. Yeterli ve dengeli beslenmek: Yaşamın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için 50’ye 
yakın sayıda ve yapısal özellikleri ve vücutta çalışma biçimlerine göre temel olarak 6 grupta 
toplanabilen besin ögesinin (proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller, vitaminler ve su) 

                                                           
7 CDC. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR 2010;59 (No. 
RR-8). 
8 Black SB, Shinefield HR, France EK, Fireman BH, Platt ST, Shay D. Effectiveness of influenza vaccine during pregnancy in preventing hospitalizations and outpatient 
visits for respiratory illness in pregnant women and their infants. Am J Perinatol 2004;21:333–9 
9 France EK, Smith-Ray R, McClure D, et al. Impact of maternal influenza vaccination during pregnancy on the incidence of acute respiratory illness visits among 
infants. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:1277–83. 
10 Reber AJ, Chirkova T, Kim JH, et al. Immunosenescence and Challenges of vaccination against influenza in the aging population. Aging Dis 2012;3:68–90. 
11 [Internet] http://www.cdc.gov/features/pneumonia/index.html. Erişim:7.12.2014. 
12 [Internet] http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/The-Heart-and-Stroke-Encyclopedia_UCM_445688_SubHomePage.jsp. Erişim:9.12.2014. 
13 [Internet] http://www.atsjournals.org/action/doSearch?AllField=cold+weather+and+asthma. Erişim:9.12.2014. 
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tüketilmesi gerekir. Tek tip bir beslenme (örneğin; sadece karbonhidrat ya da sadece 
protein) bu hedefi asla sağlayamaz.14  
Yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Yetersiz ve dengesiz 
beslenme, vücudun hastalıklarla mücadelesinde gerekli olan savunmada yetersiz kalır. 
Vücudun hastalıklara karşı savunması sırasında savunma hücrelerinin katıldığı birçok 
biyokimyasal faaliyetlerde vitaminler ve mineraller bu işlemleri kolaylaştıran aracılar olarak 
rol oynarlar.15,16,17,18 

 
2. Düzenli bedensel etkinlik yapmak: Bedensel etkinlik, vücut ağırlığı kontrolünü sağlar, kalp 

damar hastalıkları ve inme riskini azaltır. Düzenli olarak yapılan bedensel etkinlik ayrıca, 
yüksek tansiyon ve şeker hastalarında kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Yaşam 
kalitesinin artması da bu etkinlikler sayesinde beklenen bir durumdur. Düzenli aralıklarla 
yapılan ve haftada en az 150 dakika süren orta düzey bu açıdan değerli bir öneridir.  Günün 
her saati bedensel etkinlik için değerlendirilebilir. Örneğin, herhangi bir başka sağlık riski 
yok ise asansör yerine merdiven kullanmak, yoğun çalışma temposu içinde olanlar için öğle 
aralarında kısa süreli yürüyüşler yapmak, işe mümkün ise yürüyerek gitmeyi tercih etmek 
kolaylıkla başarılabilecek ayrıntılardır.19 
 

3. Hijyen koşullarına dikkat etmek: Bu konuda en temel kural el yıkamak ve kişisel hijyen 
kurallarına dikkat etmektir.  
 

4. Yeterli ve düzenli uyku uyumak: Uyku bozuklukları bağışıklık sistemini olumsuz yönde 
etkilemektedir.20 Kaliteli bir uyku için ise; kafein ve nikotinden uzaklaşmak, stresle baş 
edebilmek, düzenli olarak bedensel etkinlik yapabilmek, yatak odasının gürültüsüz olmasına 
özen göstermek, mümkün olduğunca aynı saate yatmaya ve aynı saatte kalkmaya dikkat 
etmek, gündüz “kestirme” uykulardan kaçınmak temel öneriler arasındadır.21 

5. Sigara içmemek: Sigaraya hiç başlamamak, bırakmak, sigara dumanından pasif 
etkilenimden korunmak üç önemli yaklaşımdır. Her yaşta ve her koşulda sigaradan uzak bir 
yaşam en temel hedeftir.22 
 

6. Yeterli sıvı tüketmek: Her gün en az 8-10 su bardağı su tüketimi önerilir. 
 

7. Süregen hastalık nedeniyle sadece doktor tarafından önerilen ilaçları düzenli 
kullanmak: Kişilerin kendi kendilerine ilaç kullanmaya başlamaları, ilaçları kendi kararları 
doğrultusunda sürdürmeleri, kullandıkları ilaçları başkalarına önermeleri KESİNLİKLE 
YAPILMAMALIDIR.  
 

8. Sağlık kontrollerini aksatmamak: Herhangi bir bulgu, belirti olmasa dahi, kişilerin düzenli 
aralıklarla sağlık kurumlarına başvurarak düzenli kontrollerden geçmeleri önerilir. Hastalığı 

                                                           
14 [Internet] Türkiye’ye özgü beslenme rehberi. http://www.bdb.hacettepe.edu.tr/torehberi.pdf. Erişim:7.12.2014. 
15 [Internet] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230976/?report=reader. Erişim:7.12.2014. 
16 History of Nutritional Immunology:Introduction and Overview,WILLIAM R. BEISEL. Department of Immunology and Infectious Diseases, School of Hygiene and Public 

Health, The Johns Hopkins Uniuersity, Baltimore, MD 21205, p:591.Internet] http://jn.nutrition.org/content/122/3_Suppl/591.full.pdf. Erişim:7.12.2014. 
17 [Internet] http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPNS%2FPNS65_03%2FS0029665106000383a.pdf&code=24e861c47af2905014e1b68b258da7cd. 

Erişim:7.12.2014. 
18 Implications for Reducing Chronic Disease Risk.National Research Council (US) Committee on Diet and Health.Washington (DC): National Academies Press (US); 
1989,Capter 14. [Internet] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=6450&page=628 Diet and Health:  
19 [Internet] http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/health/index.html. Erişim:9.12.2014. 
20Gamaldo CE, Shaikh AK, McArthur JC. The sleep-immunity relationship. Neurologic Clinics 2012;30(4):1313-43.  
21 Irish LA, et al. The role of sleep hygiene in promoting public health: A review of empirical evidence, Sleep Medicine Reviews (2014), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.smrv.2014.10.001. Erişim:10.12.2014. 
22 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/index.htm. Erişim:9.12.2014. 
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olan kişilerin de doktorlarının önerilerine göre kontrollerini aksatmamaları son derece 
önemlidir. 

 
Sonuç olarak, kış mevsimine girilmiş olan bu dönemlerde GENEL SAĞLIK YAKLAŞIMLARI her 
dönemde olduğu gibi ALTIN KURAL olarak kabul edilmelidir. Hastalıklara özel önleme ve tedavi 
yaklaşımları da sağlık çalışanlarının yönlendirilmesi ve hastaların da bu yönlendirmelere tam 
uyumuyla sağlanmalıdır. 
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