
Nasıl hastalanırsınız...

Pnömokok aşısı 2022
Pnömokoklar bakterilerdir. 60 yaş üzerindeki kişiler pnömokoktan daha çabuk 
ve daha ciddi bir şekilde hastalanabilirler. Savunmanız yaşlandıkça daha da 
zayıflar. Zatürre gibi ciddi bir hastalığa yakalanabilirsiniz.
Aşı, pnömokoktan hastalanma olasılığınızı azaltır.

Pnömokok aşısı zatürreye karşı ekstra koruma sağlar

Daha fazla bilgi:
www.rivm.nl/pneumokokken
www.thuisarts.nl/prik-te-
gen-pneumokokken

More information:
Daha fazla bilgi:

 
www.rivm.nl/pneumokokken-vertalingen

...ve sonuçları nelerdir

Aşı korur Kimlere davetiye gönderilir

• Bakteriler, kendilerini hasta 
etmeden birçok kişinin 
burnunda ve boğazındadır.

• Hapşırma ve öksürme ile 
bakteriler havaya karışır.

• Siz onları soluyabilir ve 
onlardan hastalanabilirsiniz. 
Özellikle savunmanız 
daha az iyi olduğunda.

• 60 yaş üzeri kişilerde, aşı yıllık olarak: 
- 6.000 hastane kabulünün 800’ünü ve 
- 900 ölümden 120’sini önleyebilmektedir.

• Pnömokok aşısı en 
yaygın pnömokoklara 
karşı koruma sağlar.

• Pnömokoklar, diğer 
hususların yanı sıra zatürre 
olmanıza neden olabilir.

• Pnömokoklara bağlı 
hastalıklar sonrasında 
sağlığınız daha az iyi olup 
kalabilir. Ve daha erken 
vefat etme ihtimali vardır.

• 1953, 1954, 1955 veya 1956 
doğumlu olduğunuz için size 
bu davetiye gönderilmiştir.
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