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 virrus de la
a varicel.la.
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

aricel·la és una
u malaltia que afecta a 400.000 pe
ersones l'any a l’Estat e
espanyol, i su
uposa
La va
una mitjana
m
de 1.500 hospitallitzacions. Éss més freqüe
ent en els primers anys d
de vida.
Sego
ons el calen
ndari de vaccunacions sistemàtiques
s es recoma
anen dues d
dosis pels in
nfants
nascu
uts a partir de
d l’1 de gen
ner de 2016, administrad
des als 15 mesos
m
i als 3 anys d’edatt. Pels
infantts nascuts abans
a
d’aquesta data està contemp
plada la vaccunació siste
emàtica als 11-12
anys,, si no s’han immunitzat de forma natural. Fins que tinguin aq
questa edat, l’administrac
ció de
la vaccuna és no sistemàtica
s
i si no hi ha cap
c altre facto
or de risc, tampoc finanççada.
Estan
n comercialittzades dues vacunes: Va
arilrix® i Varivax®. Autorritzades per a la immunització
a parrtir dels 12 mesos
m
d’eda
at. No existe
eixen dades de l'eficàcia
a protectora ni de la res
sposta
immu
une en perso
ones seroneg
gatives majorrs de 65 any
ys

E
Edat

Nombre de
e dosis
requerid
des

In
nterval mínim
m entre la 1a
1
i 2a dosis
d

Interrval recoman
nat
entre la 1a i 2a do
osis

1 a 12 anys

2

4 setm
manes

12
2 setmanes

os generals
s
Risco
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.
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Preca
aucions perr la conserv
vació de les vacunes
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.

Per saber-ne
s
méss:
http:///canalsalut.g
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Varicella
http:///www.vacunas.org/varice
ela-2/
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