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La  Txell  es un 
noia de 15 anys. 
Acut a la primera 
visita amb el seu 
MAP  
 
Ve amb la seva 
mare i dos 
germanes mes 
petites de 6 i 2 
anys que 
l’acompanyen 
 
La mare és 
d’origen anglès 
 
 

  



La seva mare es mostra preocupada per 
saber  si la Txell està be vacunada de la 
meningitis. Algunes famílies al cole li 
han comentat que hi ha diferents 
vacunes de la meningitis i que algunes 
les posen i altres les compres tu. 
 
Ha realitzat el calendari sistemàtic de 
Catalunya de forma correcta. Mai s’ha 
posat cap vacuna fora de calendari 
 
Comprovem que està correctament 
vacunada en front de la malaltia 
meningocòccica pel serogrup C 
 

  



MCC 



Calendaris 

gencat 





Hi ha altres vacunes anti-meningocòcciques disponibles 
actualment en el nostre àmbit, fora del calendari 
sistemàtic? 

MenA  

 

MenB 

 

MenAYWC 

 

MenACW 

 

 

 



Hi ha altres vacunes anti-
meningocòcciques disponibles 
actualment en el nostre àmbit, fora del 
calendari sistemàtic? 

MenA,  

 

MenB 

 

MenACWY 

 

MenACW 

 

 

 



Ens faltaria més informació per oferir consell vacunal? 

Antecedents patològics generals (presentar 
asplenia, haver passat episodi de MMI...) 

 

Si està prenent algun tipus de medicament 

 

Possibles viatges a UK, USA i estudis a l’estranger  

 

Totes  

 

 



Ens faltaria més informació per oferir 
consell vacunal? 

Antecedents patològics generals (presentar 
asplenia, haver passat episodi de MMI...) 

 

Si està prenent algun tipus de medicament 

 

Possibles viatges a UK, USA i estudis a l’estranger  

 

Totes  

 

 



 

 

 

 

La Txell no té cap antecendent 
important ni pren cap 
medicació.  
 
Ens diu la mare que el proper 
any l’enviaran a estudiar a 
Londres amb la seva cosina 



Què vacuna li podem oferir a la Txell? 

MenA  

 

MenB 

 

MenAYWC 

 

Cap. No surt d’Europa i ja està vacunada de la 
MenC 

 

 

 



Què vacuna li podem oferir a la Txell? 

MenA  

 

MenB 

 

MenAYWC 

 

Cap. No surt d’Europa i ja està vacunada de la 
MenC 

 

 

 



 

 

 

 

 Canvis 

Epidemiològics 



 

Meningo A 







En quin moment epidemiològic ens 
trobem a Catalunya? 

MenA, MenB, escassos i sense rellevància MenWY 

 

MenWY, MenC 

 

MenC >MenB, sense casos actuals de MenA 

 

Augment de MenWY, persisteix predomini MenB, 
amb bones cobertures MenC que comporten 
menor incidència, no MenA 

 

 

 



En quin moment epidemiològic ens 
trobem? 

Men A, Men B, escassos i sense rellevància 
MenWY 

 

Men WY, Men C 

 

Men C >Men B, sense casos actuals de Men A 

 

Augment de MenWY, persisteix predomini Men B, 
amb bones cobertures MenC que comporten 
menor incidència, no MenA 

 

 

 

















 
 
 
< de 2 anys i gent gran > de 65 anys  
 
Adolescents 
 
> De 2 anys i gent gran > de 65 anys  
 

 

 

 
 

Quins son els principal portadors i transmissors de 
meningococ?  
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Quins son els principal portadors de meningococ?  
 



Aún no se han publicado datos concluyentes  de efectividad 

 

Se desconoce la duración de la protección 

 

Impacto nulo sobre el Men B en nasofaringe 

No  protección comunitaria 

 

Muy reactógena 

 

Protege frente a serogrupos no B 

Conclusiones  Vacuna MenB 



Adecuada respuesta inmune 

 

Buen perfil de seguridad 

 

Buen impacto en el transporte nasofaringeo, aunque parece 

ser menor que la Men C 

 

Pendiente de confirmarse el efecto comunitario 

Conclusiones    MenACWY 



 

Tasa  de incidencia 0,74/100.000 

 

El incremento fue a expensas de los serogrupos C, W, Y 

y no tipables 

 

El serogrupo B se mantuvo estable pero  disminnuyó en 

los menores de  1 año (sobretodo menores de 5 meses) 

y aumento en mayores de 65a 

 

El serogrupo C aumentó en todos los mayores de 20 

años (se notificaron 3 fallos vacunales en menores de 3 

años de edad) 

 

El serogrupo W aumentó en menores de 5 años y en 

mayores de 65 

 

El serogrupo Y aumentó en menores de 5 años y en 

mayores de 65 
 



La mare de la Txell de 
45 anys ens explica 
que la seva angoixa 
augmentada era 
perquè va patir una 
greu meningitis a la 
infància, als 10 anys i 
per això li té tanta por 
a aquesta malaltia 
 
  

Estaria indicada la 

vacunació anti-

meningocòccica? 



La mare de la Txell de 45 anys ens 

explica que la seva angoixa 

augmentada era perquè va patir 

una greu meningitis a la infància, 

als 10 anys i no voldria que els 

seus fills tinguessin 
 
 

Si, i en el seu cas, finançada ja 

que és una persona amb 

antecedents de malaltia 

meningocòccica invasiva (MMI) 
 
  

Estaria indicada la 

vacunació anti-

meningocòccica? 



Quina vacuna li administrem? 

MenB i MenACWY  

 

MenB 

 

MenACWY 

 

Cap, ja que té 45 anys 



Quina vacuna li administrem? 

MenB 

 

MenACWY 

 

MenB i MenACWY  

 

Cap, ja que té 45 anys 







Gràcies,  
per la vostra atenció 


