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La Thaïs és la professional de neteja del nostre Centre d’Atenció 
Primària.  

Cada any la vacunem de la grip, però aquest any ens pregunta 
alarmada si ella també s’ha de vacunar del xarampió perquè una 
companya seva que treballa en un altre Centre, l’ha agafat per 
contacte laboral i ho està passant molt malament per les lesions a la 
boca, a la pell i l’afectació pulmonar. A més, ha llegit per Internet que 
de les persones que agafen el xarampió, una de cada mil mor. 
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La Thaïs al nostre centre és? 

Professionals sanitari del CAP. 

És treballadora sanitària i per tant professional 
sanitària 

Treballadora/Personal sanitària del CAP 

Res, per que pertany a una altra empresa 



Hem de considerar a la Thaïs com a 
professional sanitària per l’exposició que té? 

Treballadora/Personal sanitària del CAP 



• Professional sanitari 
– Contacte directe amb: 

• Sang, teixits o fluids corporals 

• Aparells, equips i superfícies possiblement contaminades 

 

• Personal o treballador sanitari: 
– S’inclou personal exposat a agents infecciosos: 

• Personal d’oficina i administratiu 

• Cuina, neteja i bugaderia 

• Seguretat i manteniment 

• Personal voluntari 

Professional/ Personal Sanitari 



Grupo de trabajo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en 
trabajadores sanitarios. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. 



Atès però, que està molt espantada, li preguntem 
a la Thaïs quin any va néixer. Ens diu que l’any 
1979. Si va seguir correctament el calendari 
vacunal català, estarà ben vacunada del XRP? 

No, no porta cap dosi de vacuna. 

Porta dues dosis de vacuna i li falta la tercera. 

Sí, porta dues dosis de vacuna. 

No, porta només una dosi de vacuna. 



Atès però, que està molt espantada, li preguntem 
a la Thaïs quin any va néixer. Ens diu que l’any 
1979. Si va seguir correctament el calendari 
vacunal català, estarà ben vacunada del XRP? 

Sí, porta dues dosis de vacuna. 
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Si fem referència als professionals sanitaris ... 
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Tots ells s’han de vacunar del mateix? 

No, depèn de la seva activitat professional. 

Sí, però tenint en compte les malalties de base. 

Sí, per a tots els professionals sanitaris. 

No, depèn de si treballen a l’hospital o la primària. 



Tots ells s’han de vacunar del mateix? 

No, depèn de la seva activitat professional. 



Grupo de trabajo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en 
trabajadores sanitarios. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. 



Als professionals sanitaris de l’àrea de 
pediatria, cal posar-los una vacuna addicional. 
Quina? 

Varicel·la. 

Antimeningocòccica. 

Tètanus, diftèria, tos ferina (dTpa). 

Hepatitis A. 



Als professionals sanitaris de l’àrea de 
pediatria, cal posar-los una vacuna addicional. 
Quina? 

Tètanus, diftèria, tos ferina (dTpa). 





Tos ferina 
  





La Conxita, que és com es diu la nostra infermera, 
just acaba de fer 65 anys i ens pregunta si s’ha de 
posar la vacuna antipneumocòccica? 

Sí, de la vacuna antipneumocòccica 23v. 

Sí, de la 13v i d’aquí 8 setmanes de la 23v. 

Sí, de la vacuna antipneumocòccica 13v. 

No, només de la grip. 



La Conxita, que és com es diu la nostra infermera, 
just acaba de fer 65 anys i ens pregunta si s’ha de 
posar la vacuna antipneumocòccica? 

Sí, de la vacuna antipneumocòccica 23v. 



Classificació de les vacunes: 

 

 

Vacuna antipneumocòccica 

23v 13v 
Tipus No conjugada Conjugada 

Immunitat Independent de LT 
Revacunació no produeix booster 

Més completa 
Revacunació  genera ↑ d’Ac 

Edat ≥ 2 anys ≥ 6 mesos 

Sistemàtica ≥ 65 anys 2, 4, 11 mesos 



Estratègies vacunals: 
 
•  No Vacunar 
•  Vacunar amb vacuna antipneumocòccica 23v 
•  Vacunar amb vacuna antipneumocòccica  conjugada 13v 
•  Vacunació amb pauta seqüencial 13v-23v 
 

• L’opció de no vacunar a persones grans  o amb patologia de risc no es contempla a 
cap país desenvolupat atesa la càrrega i gravetat de la malaltia1.  

• La vacunació amb vacuna 23v és la més recomanada en els països europeus2. És 
eficaç per prevenir la malaltia pneumocòccica invasiva; no tant per prevenir 
pneumònies pneumocòcciques3.   

• Cap país europeu no vacuna adults només amb vacuna 13v i molt pocs recomanen 
vacunar amb ambdues vacunes persones adultes immunocompetents. En les 
revisions realitzades comparant la vacuna 23v i 13v aquesta última no s’ha mostrat 
superior en la prevenció de malaltia pneumocòccica a l’adult4.  

• La vacunació seqüencial amb 13v-23v només es recomana en persones 
immunodeprimides, que és en les que ha demostrat la seva efectivitat5.   

 
 

Vacuna antipneumocòccica 



Si al cap de poques setmanes, a la Conxita se li 
diagnostica una síndrome nefròtica i se li 
aconsella posar-li la vacuna antipneumocòccica 
13v, com ho hem de fer? 

Hem d’esperar-nos 8 setmanes, des de la 23v. 

Hem d’esperar 6 mesos entre una i l’altra. 

Hem d’esperar 1 any des de la 23v. 

La podem posar sense cap interval. 



Si al cap de poques setmanes, a la Conxita se li 
diagnostica una síndrome nefròtica i se li 
aconsella posar-li la vacuna antipneumocòccica 
13v, com ho hem de fer? 

Hem d’esperar 1 any des de la 23v. 



* Estadis 4 i 5 NKF. 
** Segona dosi de Pn23 almenys 5a després. 
# Tt amb esteroides i agents biològics. 
$ 3 dosis de Pn13 3-6m post-trasplantament i 
un record de Pn23 al cap de 24 mesos del 
trasplantament. 
& Revacunació amb  Pn23 a  partir del 65a 
sempre que hagin passat >5a. 
£ Persones amb risc d’aspiració de secrecions 
orals (p.e paràlisi cerebral o epilèpsia). 
 

Vacuna 
antipneu-
mocòccica 



 



Cobertura actual 23,2% 

Risc dels sanitaris   
3 – 5 vegades ↑ 

Fins 10% casos causats 
per assistència de 

professional sanitari 










