
Grip aşısı daveti 
 
 
Hastanın adı 
Hastanın adresi  
Hastanın posta kodu ve oturduğu şehir 
 
Tarih, 
 
Sayın bay/bayan, 
 
Bu mektupla sizi  yıl lık grip aşısına davet etmekteyim. Grip aşısı size ücretsiz yapılmaktadır. 
Aşağıdaki tarih ve saatte grip aşısını yaptırmaya gelebil irsiniz:  
 
Tarih: ...................................................      
Saat: ...................................................  
Yer: ................................................... 
 
- Bu mektubu beraberinizde getirir misiniz? 
- Grip aşısı üst kolunuza vurulur. Bu nedenle üst kolunuzu kolayca açabileceğiniz giysiler giyin. 
 
Bu tarihte gelemiyor musunuz? 
Gelemiyor musunuz? Bu durumda yeni bir randevu almak için asistanla irtibata geçiniz. Ekim ayının ortası i le 
Kasım ayının ortasındaki dönemde grip aşısı yaptırmanız mümkün değil  mi? Daha sonra yaptırmanız bile  
faydalı olabilir. 
 
Neden davet edildiniz? 
Gripten dolayı çok ağır hasta olabilecek kişi lerden birisiniz. Bu nedenle size bu davet gönderilmiştir.  
Ücretsiz grip aşısı aşağıdaki  kişilere yöneliktir: 
• 60 yaş ve üstü kişi ler.  
• Belli  sağlık sorunu olan kişiler (şeker hastası, kalp ve damar hastası, akciğer hastası, böbrek hastası, vücut 

direnci az olanlar).   
 
Grip aşısı ne yapar? 
Grip aşısı sizi  grip virüsüne karşı korur. Aşı sizin gribe yakalanmanızı engeller veya gribin daha hafif geçmesini 
sağlar. Grip aşısı vücudunuzun grip virüsüne karşı antikor üretmesini sağlar. Grip aşısı vurulduktan iki hafta 
sonra yeterli  derecede antikor üretilmiş olur. 
 
Aile doktorunuza ne zaman danışırsınız?  
• Ateşinizin olduğunda.  
• Tavuk yumurtası albüminine veya antibiyotiğe (Neomisin veya Gentamisin) karşı alerjinizin olduğu daha 

önce ortaya çıktığında. Bu duruma az rastlanır. 
 
Yan etkileri var mı? 
• Grip aşısından sonra kolunuz bir gün hassas olabilir. Kolunuzdaki aşı yeri ağrıl ı, kızarmış veya şişmiş olabil ir.  
• Aşıdan sonra kendinizi  birkaç gün tamamen iyi  hissetmeyebilirsiniz. Bu durum grip değildir.  
Grip aşısından sonra bir yan etkiniz mi oldu? Bunu aile hekimliğine veya www.lareb.nl adlı web sitesine bildirin. 
Bu web sitesi Nederlands Bijwerkingen Centrum (Hollanda Yan Etkiler Merkezi)nin web sitesidir. 
 
Daha fazlası bilgi almak ister misiniz? 
Bu mektubun arka sayfasında grip ve grip aşısı hakkında önemli bilgi ler bulunur. Daha fazla bilgi bulabileceğiniz 
adresler: www.rivm.nl/griepprik ve www.thuisarts.nl/griep. Aile hekimliğiyle de i letişime geçebilirsiniz. 
 

Aile doktorunuz 

http://www.lareb.nl/
http://www.rivm.nl/griepprik
http://www.thuisarts.nl/griep

