
Vacuna contra el neumococo 2022
Los neumococos son bacterias. Los neumococos pueden causar enfermedades 
más graves y con mayor rapidez a las personas a partir de 60 años. Las defensas 
son menos eficaces a medida que la persona va envejeciendo. Y se puede 
contraer una enfermedad grave, como una neumonía.
La vacuna reduce las posibilidades de que usted enferme por los neumococos.

Cómo enferma usted...

• Las bacterias están en la nariz y 
la garganta de muchas personas, 
aunque no estén enfermas.

• Al estornudar y toser, 
las bacterias se liberan al aire.

• Usted puede respirarlas y| 
enfermar. Sobre todo si sus 
defensas son menos eficaces

... y cuáles son las consecuencias

• Los neumococos pueden 
provocar neumonía, entre 
otras cosas.

• Es posible que su salud se vea 
afectada después de pasar 
una enfermedad ocasionada 
por los neumococos. Y existe 
la posibilidad de que fallezca 
antes.

La vacuna protege

• En las personas mayores de 60 años, 
la vacuna puede evitar todos los años: 
- 800 de los 6000 ingresos hospitalarios y 
- 120 de los 900 fallecimientos.

• La vacuna contra el neumococo 
protege contra los neumococos 
más frecuentes

Quién recibe invitación

• Ha recibido esta invitación porque 
tiene entre 60 y 80 años de edad.

La vacuna contra el neumococo proporciona una 
protección extra contra la neumonía

More information:
Daha fazla bilgi:

 
www.rivm.nl/pneumokokken-vertalingen

Más información:
www.rivm.nl/pneumokokken
www.thuisarts.nl/prik-te-
gen-pneumokokken
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