Nota informativa del Programa de vacunacions
Administració de la vacuna dTpa: Es recorda la importància de la
vacunació en les dones embarassades i de destinar exclusivament les
dosis disponibles per aquesta indicació
Es mantenen les dificultats de subministrament de vacunes dTpa a escala internacional i no es
preveu que es resolguin per al proper any 2016.
Aquesta vacuna s’utilitza en dos indicacions:
Vacunació en dones embarassades per prevenir els casos en nadons, que és quan la
malaltia pot ser més greu. En aquest moment és la indicació prioritària. Per tant,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que cal destinar les dosis disponibles
exclusivament a vacunar dones embarassades en cada embaràs i, preferiblement,
entre les setmanes 27 i 36.
Dosi de record en infants de 6 anys (que ja han rebut 4 dosis de la vacunació contra la
tos ferina1). Aquesta dosi es pot endarrerir.

Vacunació en les dones embarassades:
La idea fonamental és que tota dona embarassada conegui la importància de la vacunació i
que rebi la vacuna de forma gratuïta en el moment adequat, independentment del tipus de
centre en què es faci el seguiment de l’embaràs.
Va ser inclosa al calendari vacunal de Catalunya al 2014 i les estimacions actuals realitzades a
partir de les dades de l’Institut Català de la Salut mostren que la cobertura és propera al 66%.
Tot i que aquesta cobertura és superior a l’objectiu del 50% fixat per al primer any, es considera
que és molt important que augmenti i assegurar que totes les dones embarassades que ho
desitgin rebin la vacuna en el moment més adequat.
A l’actualitat la vacuna està disponible als centres d’atenció primària i d‘atenció a la salut sexual
i reproductiva. Per facilitar l’accés en aquesta indicació, s’amplia la distribució als centres
hospitalaris privats amb més de 500 parts anuals, així com als centres hospitalaris de la xarxa
pública. Els centres que fan el seguiment de l’embaràs i que no tenen aquestes característiques
han d’assegurar-se que la dona embarassada rep la informació adequada i que és derivada a un
centre on li administrin la vacuna en el moment adequat de la seva gestació.
Per utilitzar les dosis disponibles de la forma més beneficiosa possible cal que els centres
hospitalaris (tant privats com del SISCAT) que rebin la vacuna del Departament de Salut 2
declarin les vacunes administrades a les gestants a través del programa SIVAC (declaració total
en forma de vacuna hexavalent, als 2, 4 i 6 mesos, i de vacuna pentavalent, als 18 mesos
Especialment els que no utilitzen una història clínica informatitzada que publiqui dades
estructurades vacunals a la història clínica compartida.
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de les dosis administrades) i també a través d’una pàgina web, on cal especificar les dosis
administrades per mes i setmana de gestació. La notificació serà un requisit per obtenir noves
dosis.
[Accés al formulari web “Declaració de vacunes dTpa a dones embarassades a centres
hospitalaris”].
Finalment, es recorda que en tots els casos és molt important el registre de les dosis
administrades en la història clínica informatitzada i al carnet de l’embarassada (apartat Curs de
l’embaràs actual), indicant la setmana de gestació i la vacuna administrada (nom comercial i
lot).
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