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La Mònica és una dona de 
45anys que acut a la nostra 
consulta per explicar-nos que 
marxarà al setembre a una  
altra comunitat i que voldria el 
seu historial mèdic 

 

 

 

A la consulta li donem el resum 
de la seva història clínica  i 
imprimim el seu calendari 
vacunal 





Donaries aquest calendari imprès? 

Sí, donat que és el que tenim 

No i li diem que cerqui per casa algun calendari 
antic 

No, perquè segurament manquen vacunes i ara no 
tenim temps de completar-ho 

No, però aprofitem la visita per completar-ho 



Donaries aquest calendari imprès? 

No, però aprofitem la visita per completar-ho 











 Parlem amb la Mònica. Ens diu que la 
seva mare segur que li va posar totes les 
vacunes que li tocaven 

 

 

 Per altre banda ens diu que  recorda 
perfectament la vacuna de la rubèola a 
l’escola i la de l’hepatitis B a la carrera de 
medicina 

 





Les introduïm al seu calendari 

Cridem al referent de vacunes, no recordem com 
es demanen les serologies 

No podem introduir-les donat que no porta cap 
registre  

Imprimirem el que tenim i fem un informe amb 
tot allò que ens diu 

Què faries amb la vacuna de l’hepatitis i de 
la rubèola? 



Les introduïm al seu calendari 





 



 



 



La pauta estàndard és de tres dosis 
administrades als 0, 1 i 6 mesos 



 





Quantes dosis de rubèola es posaven als 
nascuts al 73? 

Imatge cedida per Pepi Estany. Referent Vacunes àmbit Lleida, Alt Pirineu i 
Aran  





 





 

Ja posats, continuem historiant  la Mònica 

 

Preguntem sobre la varicel·la 

Ens diu que va passar a la infància la varicel·la 





 



 



Ens diu també que recorda que amb els brots de 
xarampió li van mirar la serologia. Pensa que també li 
van mirar la varicel·la. 
A més a més ella va afegir l’hepatitis A per que tenia 
un viatge a Cuba i la seva germana la va passar a la 
infància i estava casi segura d’haver-la passat silent 







 





 



 





Per què no em demana la 3ª 
dosi de Td? 







http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/
vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf 



Què fem amb la dosi que falta de  Rubèola? 





No cal fer res. La vacunació és per evitar la rubèola 
congènita i no vol tenir més fills 

Repasem les serologies de l’embaràs perque 
hauria d’estar demanada 

Li posem una dosi perque és personal sanitari 

No fem res, que ho decideixin segons el calendari 
de la nova Comunitat 



Repasem les serologies de l’embaràs perque hauria 
d’estar demanada 















 

  GRÀCIES A TOTS PER ACTUALITZAR 
EL MEU CALENDARI VACUNAL 


