Info
oVacAldia Grup vaacunes
Informa
ació de le
es vacun
nes no fin
nançades, no inc
closes al
ca
alendari de vacun
nacions sistemàtiques del
Dep
partamen
nt de Salut . Gene
eralitat de
d Catalu
unya
Vac
cuna con
ntra el me
eningoco
oc B
El De
epartament de
d Salut indica i finança les vacunes
s incloses en
n el Calenda
ari de vacuna
acions
sistem
màtiques, ad
dreçades a to
ota la poblacció, i també aquelles
a
que estan indica
ades en situa
acions
de rissc de manera
a individual.
Algun
ns clínics i societats
s
cie
entífiques fan
n recomanac
cions de vaccunes fora d
de les indica
acions
oficia
als. Aquestess vacunes no
n estan fin
nançades i necessiten
n
la
a prescripció
ó mèdica pe
er ser
administrades.
Vacu
unes disponibles

acteri Neisserria meningitid
dis, conegut també com a meningoccoc, és la principal causa
a de la
El ba
malalltia invasiva
a greu en l’edat pediàtrrica, de me
eningitis baccterianes i ssèpsies, i d’altres
infecccions menyss greus. Hi ha diferentss serogrups de meningo
ococ. En el calendari va
acunal
sistem
màtic es vacuna contra el
e serogrup C des de l’any 2000 (MC)).
El ca
alendari de vacunacions
v
sistemàtique
es inclou la vacunació contra
c
la infe
ecció produïd
da pel
meningococ del serogrup
s
C. No
N inclou vaccunes contra
a altres serog
grups, com a
ara el serogru
up B.
Actua
alment hi ha disponible
es dues vaccunes contrra el mening
gococ B: B
Bexsero® (M
MB4) i
Trum
menba® (reco
ombinant) qu
ue han demo
ostrat la seva
a eficàcia i se
eguretat.
Existe
eixen protoccols específiccs del Depa
artament de Salut per a grups de risc. Les persones
perta
anyents als grups de risc reben aquesstes vacunes
s de forma grratuïta,

Trum
menba® està
à autoritzada a partir delss 10 anys d’e
edat
Pauta
a de vacunacció:
Hi ha
a dues paute
es de vacun
nació. L’eleccció de la pa
auta dependrrà del risc a l’exposició i a la
susce
eptibilitat del pacient a la malaltia meningocòccica
a per serogru
up B.
-

Pauta de 2 dosis: sep
parades entre
e elles de 6 mesos
m

-

Pauta de 3 dosis: la segona,
s
alme
enys 1 mes després de la
l primera i la tercera alm
menys
l segona
4 mesos després de la

sero® està autoritzada
a
a partir dels dos
d mesos d’edat
d
i no hii ha dades ssobre el seu ús en
Bexs
adultss majors de 50 anys. Éss freqüent qu
ue pugui oca
asionar efectes adversoss lleus. Pot produir
p
febre
e (habitualme
ent baixa: 38
8 – 38.5ºC) en
e les primerres hores i pot
p durar 24 hores, per aquest
a
motiu
u es recoman
na administra
ar-la sola. La
a pauta de va
acunació varria en funció de l’edat d’in
nici.
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Edat primera
p

Immunització
ó

Intervalss mínims

Dosis reccord

Nombre

dosi

p
primària

entre do
osis primàries
s

2 a 5 mesos

3 dosis

1 mes

Sí, als 12
2-15 mesos

4

3 a 5 mesos

2 dosis

2 mesess

Sí, als 12
2-15 mesos

3

6 a 11
1 mesos

2 dosis

2 mesoss

3

12 a 23
2 mesos

2 dosis

2 mesoss

Sí, al seg
gon any vida
a.
Interval mínim
m
de 2 m
mesos
entre la dosi
d
final de
primovaccunació i la d
dosi de
reforç
Sí, al cap
p de 12-23 m
mesos

2 a 10
0 anys

2 dosis

2 mesoss

No

2

Més 11
1 anys i

2 dosis

1 mes

No

2

total dosis

3

adultss fins 50
anys

Risco
os generals
s
L'adm
ministració de
d qualsevol vacuna po
ot provocar una reacció
ó local amb
b envermelliiment,
edem
ma, dolor i feb
bre.
En molt
m
rares ocasions
o
po
oden produirr una reacc
ció greu qu
ue requereixxi algun tipu
us de
tracta
ament.
La fitxa tècnica i el prospecte
e descriuen de
d forma dettallada els efectes
e
adverrsos específics de
cada vacuna.
aucions perr la conserv
vació de les vacunes
Preca
c
s’ha reb
but la recom
manació de vacuna
v
no sistemàtica
s
no finançada,
Un cop

per partt d’un

profe
essional de la
a salut, s’ha de comprar a la farmàcia amb el document de p
prescripció medica
m
corre
esponen.
La va
acuna cal mantenir-la a la nevera, a una temperatura entre 2 i 8 graus, i no deixarr-les a
temperatura amb
bient. Les va
acunes no poden
p
tocar la paret possterior de la nevera, i ta
ampoc
s’han
n de guardarr a la porta de
d la nevera.. S’ha de tra
ansportar en bosses refrigerades evittant el
conta
acte directe amb
a
els acum
muladors de fred, que no
o poden estar congelats.
No exxposar-la a la
a llum ni a fo
onts de calorr.
El tre
encament de la cadena de fred, pot su
uposar la pèrdua d’efectiivitat de la va
acuna.
Per saber-ne
s
mess:
http:///canalsalut.g
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Malaltia_m
meningococccica
http:///www.vacunas.org/enfermedad-meniingococica/
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