
Pnömokok hastalığına karşı aşı davetiyesi 
 
Hasta adı 
Hasta adresi 
Posta kodu ve hastanın ikamet yeri 

Tarih, 

Sayın Bay / Bayan, 
 
Bu yazı ile sizi pnömokok aşısı için davet ediyorum. Pnömokoklar, sizi çok hasta 
edebilecek olan bakterilerdir. Bu davet size, 1 Ocak 1953 ile 31 Aralık 1956 tarihleri 
arasında doğmuş olduğunuz için gönderilmiştir. 
 
Aşı ne işe yarar? 
Aşı, pnömokoktan hastalanma olasılığınızı azaltır. Zatürree olma olasılığınız daha düşük 
olur. 5 yıl sonra, aşının etkisi kalmaz. 
 
Muayenehaneyi ne zaman arıyorsunuz? 
• Aşı olduğunuz gün bu şikâyetlerden biri veya daha fazlası görüldüğünde: soğuk 

algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı, 37,5 derecenin üzerindeki ateş veya sonucu pozitif 
olan bir korona testinde. Yeni bir randevu oluşturun. 

• Aşıya karşı alerjiniz olduğunu bildiğinizde.  
• 2 yıldan daha kısa bir süre önce aşıyı halihazırda olmuş olduğunuzda, örneğin 

hastanedeyken. 
• Şu an kemoterapi alıyorsanız veya son 3 ay içinde almış olduysanız. 
• Aşağıda belirtilen günde bir mazeretiniz olduğunda. 

 
Yan etkileri var mıdır? 
• Kolunuz aşı sonrasında hassas ve ağrılı olabilir. Aşı yerinde kızarıklık ve şişme 

görülebilir. Bu genelde 1 veya 2 gün sonra geçer. 
• Aşıdan sonraki birkaç gün boyunca kas ağrısı ve ateş ile kendinizi daha az iyi 

hissedebilirsiniz. Vücudunuz pnömokoklara karşı savunma oluşturmaktadır. 
 
Davetiyeniz  
Aşı size ücretsiz olarak yapılır. Gelip pnömokok aşınızı yaptırabileceğiniz tarih ve 
saat: 

 
Tarih: ................................................... 
Saat: ................................................... 
Yer: ................................................... 

 
• Bu yazıyı randevuya yanınızda getirin. 
• Aşı kolunuzun üst kısmına yapılır. Bu nedenle, kolunuzun üst kısmını kolayca açığa 

çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin. 
• Aynı gün grip aşısı için bir davetiye aldıysanız, her iki mektubu da randevuya 

getirin. Grip aşısı, diğer kolunuza yapılacaktır. 
 

Pnömokoklara karşı aşı ve koronaya karşı aşı 
Koronaya karşı aşı için de bir randevunuz olduğunda, aşıyı ve koronaya karşı aşıyı aynı 
anda olmanın bir tehlikesi yoktur.  
 
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
• Bu davetin arka kısmındaki bilgileri okuyun. 
• www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken 
• www.rivm.nl/pneumokokkenprik 
Veya aile hekimine başvurun.  

Aile hekiminiz 

http://www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken
http://www.rivm.nl/pneumokokkenprik
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