
III Actualització en Vacunació de l'adolescent i de l'Adult en una 
consulta d'Atenció Primària 

 

Purificación Robles. Grup Vacunes i Profilaxis 



Ve a la nostra consulta la Karim. És 
una  noia del nostre barri 

Va néixer al 1994 i ara té 22 anys, i 
nosaltres la coneixem fa 7 anys 

Ens diu plorant que no pot més amb 
la vida que porta. No deixa de 
consumir drogues i per aconseguir 
els diners fa més d’un any que es 
prostitueix 



 

 

 

 

Després de fer una escolta activa ens toca 
ajudar-la. 

 

La derivem al CAS i a l’Assir.  

Demanem una analítica amb serologies de MTS, 
tot i que ella ens diu que fa un any es va fer una 
analítica a Barcelona, en un punt jove, perquè li 
feia vergonya explicar-me tot això. 



Les més greus són:  
 
• Infecció per Gonococ  
• Hepatitis B 
• Hepatitis C 
• Herpes genital  
• Infecció pel VIH/sida  
• Infeccions per alguns tipus del virus del 
papil·loma humà (VPH)  
• Infecció genital per clamídies  
• Limfogranuloma veneri  
• Sífilis o infecció per Treponema pallidum  
 



Actualment, quines d’aquestes infeccions poden 
evitar-se amb la vacunació? 

 
VHB + Papil·loma 

Herpes genital + VHB 

VHB + VHC 

Gonococ + VHB 



Al moment actual quines d’aquestes infeccions 
poden evitar-se amb la vacunació 

 

VHB + Papil·loma 



Ens tornem a veure a la setmana següent, 
ens explica que està a l’espera de la visita 
al CAS, però que aquesta setmana  ha 
consumit menys i només ha tingut 
relacions amb 2 clients...  

Necessitava els diners 

Mirem els resultats 
de l’analítica 
 





Aprofitem per veure que també hi ha els resultats  
de les mostres preses per l’ASSIR 



 

 



Amb aquests resultats que fem? 

 

Expliquem els resultats i recomanem la vacunació front 
VPH 

Res, tot és de l’ASSIR 

Derivem a Infeccioses per les MTS 

Tractem les MTS i expliquem que com està infectada per 
VPH ja no val la pena vacunar-se  



Amb aquests resultats que hem de fer? 

 

Expliquem  els resultats i recomanem la vacunació front 
VPH 



Respecte a la vacuna del VPH 

Recomanem la vacunació però no està finançada  

No està finançada però tramitarem un ús compassiu 

Està finançada per menors de 29 anys infectades per VPH  

Està finançada per homes i dones que es dediquen al sexe 
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Està finançada per homes i dones que es dediquen al sexe 



VACUNA VPH FINANÇADA     

• Vacunació a noies de sisè de primària 

• Dones a les quals se’ls ha diagnosticat una neoplàsia intraepitelial 
cervical moderada o d’un grau més avançat (NIC 2+) o un 
adenocarcinoma endocervical in situ (AIS). Es recomana l’administració 
de la vacunació tan aviat com sigui possible i fins a 1 any després de la 
intervenció 

• Dones i homes amb infecció pel VIH fins als 26 anys 

• Dones amb TPH fins als 26 anys 

• Homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes fins als 26 
anys 

• Treballadors del sexe, homes i dones, fins als 26 anys 

• Persones que han patit abús sexual fins als 26 anys 



Declarem no tenir cap interès monetari 
amb els laboratoris farmacèutics fabricants 
o distribuïdors  de vacunes 

-i per qualsevol consulta o dubte: 

vacunesiprofilaxi@camfic.org 

 i estarem encantats de poder ajudar-vos! 

mailto:vacunesiprofilaxi@camfic.org

