
Algunes vacunes que li pot recomanar el seu equip de salut (infermera o
pediatre o metge de família), no estan finançades per la sanitat pública.

Vacunes contra el rotavirus

El rotavirus es un virus que causa diarrea amb vòmits, febre i dolor
abdominal. És el responsable del 30-50% dels casos d'hospitalitzats per
diarrea.
Actualment hi ha dues vacunes a la venta en farmàcies Rotatec® y
Rotarix®, ambdues segures i d'eficàcia provada. Aquestes vacunes
s'administren per via oral i sempre ho farà el professional sanitari. Les
vacunes poden produir efectes adversos que, generalment, són lleus.

Rotarix® La pauta de vacunació consta de dues dosis. Cada dosi
s’administrarà amb un interval de 4 setmanes entre dosi. La primera dosi
s’administrarà a partir de les 6 setmanes de vida. Les dues dosis de vacuna
han d’haver estat administrades a les 24 setmanes de vida, tot i que
preferiblement s’haurien d’administrar abans de les 16 setmanes de vida.
PVP aprox. 93.66 €/dosis. Cost total de la vacunació 187.32 €.

Rotateq® La pauta de vacunació consta de 3 dosis, administrades amb,
almenys, 4 setmanes d’interval entre una i altre dosi. La primera dosi s’ha
d’administrar a partir de les 6 setmanes de vida. Es preferible que les tres
dosis s’administrin abans de les 20-22 setmanes de vida i com a mol tard
abans de les 32 setmanes de vida. PVP aprox. 69,50€ / dosi. Cost total de la
vacunació 208.5 €.

Si decideix administrar alguna d'aquestes vacunes,
ha d'anar a comprar-la a la farmàcia amb la recepta
mèdica.
Totes les vacunes han d'estar refrigerades (entre 2º i
8ºC) i per això, el millor es que la reculli a la
farmàcia, amb una bossa isotèrmica, just abans
d'anar a la cita amb l'infermera o el metge que li ha
d'administrar la vacuna.

Per a més informació consulti sempre fonts acreditades:

Canal Salut - calendari  http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Calendari-de-vacunacions-sistematiques/

Canal Salut  https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/r/rotavirus/
 
Asociación Española de Pediatria  http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-rotavirus

Consulti els prospectes a CIMA     https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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