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 pn
neumoco
oc conjug
gada
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
Actua
alment hi ha comercialitzzades la vaccuna Preven
nar®13 (13 serotips
s
de p
pneumococ-P
Pn13),
autorritzada a partir de les 6 setmanes de vida sen
nse límit sup
perior d’edat i Synflorix®
® (10
serotips de pneumococ-Pn10
0), autoritzad
da a partir de les 6 setm
manes de vid
da fins els 5 anys
d’eda
at.
El pn
neumococ éss un bacteri amb més de
e 90 serotips
s. Tot i que la vacuna no
o protegeix contra
c
tots ells,
e
ho fa contra els méss prevalents i els que més
s infeccions produeixen en les edats
s més
extre
emes de la vida i també en presèn
ncia d’algune
es malalties en què s’altera la immu
unitat.
Aque
estes infeccio
ons poden se
er greus: meningitis, bactterièmia o pn
neumònia.
Les vacunes
v
disp
ponibles al mercat
m
són molt
m segures
s i eficaces. S’ha d’adm
ministrar sempre el
mateix preparat comercial
c
en cada dosi.
alendari de vacunacions
v
es indica i fiinança la va
acunació con
ntra el pneum
mococ
El ca
sistemàtique
pels infants
i
nascu
uts a partir del
d 01/01/2016. També està
e
finançad
da per a perssones de gru
ups de
risc específics
e

Les recomanacio
r
ns de les soccietats cientíífiques són segons
s
l’edatt d’inici de la vacunació:

Eda
at

6 se
etmanes a

Immunitzaciió
primària
2 dosis si hi ha
calendari sisstemàtic
(cas de Cata
alunya)
(Pn10/Pn13)

6 mesos

I
Intervals
mín
nims
e
entre
dosis

No
ombre total
Dosi record

dos
sis

p
primàries

1 mes

3 dosis si no
o hi ha
calendari sisstemàtic
(Pn10/Pn13)

Sí, als 11-15 messos
Almenys 6 mesoss des
de l’ú
última dosi

3 si
s hi ha
calendari
sistemàtic (cas
de Catalunya)
4 si
s no hi ha
calendari
sistemàtic
1
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7 a 11 mesos

2 dosis (Pn1
10/Pn13)

12 a 23

1 mes

1 dosi (Pn10
0/Pn13)

messos

Sí, al segon any vvida
Almenys 2 mesoss des
de l’ú
última dosi
Si, se
eparades com
ma
mínim
m per un inte
erval
de 2 mesos
No en
n VCN13

1 dosi Pn13

2
p Pn13
1 per

Sí en
n VCN10,
separrades com a mínim
per un interval de
e2
meso
os

2 a 5 anys
1 dosi Pn10

6 a 17 anys

3

1 dosi Pn13

p Pn10
2 per

1

Adu
ults ≥ 18
anyss i
perssones

1 dosi Pn13

1

d’ed
dat
avan
nçada.

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. S’h
ha de transp
portar en bossses refrigerrades evitan
nt el contacte
e directe am
mb els
acum
muladors de fred.
f
No expo
osar-la a la lllum ni a fonts de calor.
S’han
n de manten
nir en neverra entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperattura ambientt. Les
vacun
nes no han de
d tocar la pa
aret posterio
or de la neverra, i tampoc s’han de gua
ardar a la po
orta de
la nevvera. El trenccament de la
a cadena de fred, pot sup
posar la pèrd
dua d’efectiviitat de la vac
cuna.
s
mess:
Per saber-ne
http:///canalsalut.g
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Pneumon
nia-00001
http:///www.vacunas.org/enfermedad-neum
mococica/
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