


CALENDARI    ANTERIOR 
 

VACUNA EDAT 

DTPa-VPI-VHB-Hib-MCC 2 mesos 

DTPa-VPI-VHB-Hib 4 mesos 

DTPa-VPI-VHB-Hib-MCC 6 mesos 

TV 12 mesos 

MCC 15 mesos 

DTPa-VPI-Hib 18 mesos 

TV 4 anys 

dTpa 4-6 anys 

VHA-VPH-VVZ 11 anys 

Td 14-16, 40-45 i 65 

G- Pn23 A partir dels 60 anys 



CALENDARI 
ACTUAL 

VACUNA EDAT 

DTPa-VPI-VHB-Hib-MCC 2 mesos 

DTPa-VPI-VHB-Hib 4 mesos 

DTPa-VPI-VHB-Hib-MCC 6 mesos 

TV-VHA 12 mesos 

MCC 15 mesos 

DTPa-VPI-Hib 18 mesos 

TV 3 anys 

dTpa -VHA 6 anys 

VHA-VVZ-VPH-MCC 11-12 anys 

Td 14, 40 i 65 anys 

G-Pn23 A partir dels 60 anys 



MCC 



• A l´any 2000 comença la vacunació durant el 
primer any de vida 

• A l ´any 2007 es va recomanar una dosi al 
segon any de vida 

• També es realitzà vacunació oportunista a 
menors de 20 anys 

• A l´any 2014 es vacuna a alumnes de 6è de 
primària de forma sistemàtica 



VHA 



ACTUALMENT 

• Programa pilot de vacunar a 6è de primària 
fins al 2019 

• S´administra una dosi als 12 mesos i una altra 
als 6 anys 

 

Recordar que una sola dosi és molt immunògena 



ANY 2019 

• Tindran 6 anys els nens vacunats als 12 mesos 
(5 anys d´intèrval màxim recomanat) 

 

• Els nens de 6è curs de primària tindran una 
dosi administrada als 6 anys 

 



• Infants majors d´11 anys amb dues dosis  

 

• Infants entre 6 i 11 anys amb dues dosis 

 

• Infants entre 12 mesos i 6 anys amb una dosi 

 



CONCLUSIÓ 

No quedarà cap cohort sense cap dosi i es podrà 
finalitzar el pla pilot de vacunació a 6è de 
primària 

 

S´admistrarà només la vacuna dels 12 mesos 

 

És decidirà si cal una segona dosi segons 
evidència científica 

 



VPH 



• Vacuna sistemàtica a les escoles a 6è curs de 
primària (nenes d´11-12 anys) 

 

• S´administren  dues dosis, en un intèrval de 6 
mesos 

 



• A partir dels 13 anys s´han d´administrar tres 
dosis (0,2,6 mesos) 

• Per qué: les cohorts de dones adultes 
vacunades són molt baixes 

 

• VPH de 9 serotips ja està disponible a 
farmàcies 



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ 



Grup de Vacunes i profilaxi  

Vacunesiprofilaxi@camfic.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarem no tenir cap interès monetari amb els laboratoris 

farmacèutics fabricants i/o distribuïdors  de vacunes 

mailto:Vacunesiprofilaxi@camfic.org

