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Per què una App de seguiment del calendari 

vacunal? 

 Perquè el calendari evoluciona de manera continua i és important

que la informació estigui actualitzada

 Perquè mòbils i tauletes són utilitzades per una gran part de la

població, sobre tot la jove i adulta-jove (pares i mares d’infants en

les edats on s’administren la major part de vacunes)

 Actualment les vacunes es registren a la història clínica

(professionals) i en paper al Carnet vacunal i al Carnet de Salut 

l’App complementa molt la informació pels pares i facilita tenir-la

sempre accessible
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1er pas: Descàrrega de l’aplicació 

iVacunes

Disponible a:



2n pas: Familiaritzar-se

Pantalla d’inici
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Pantalla d’inici
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Opcions disponibles



7

Informació sobre com utilitzar l’App
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Permet carregar una 

fotografia de l’infant

3er pas: 

Dades Infants

Només cal el nom, 

el sexe i la data de 

naixement
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4rt pas: 

Dates vacunes

ja administrades

L’App suggereix les 

que corresponien

només cal acceptar-

les (definir) o 

modificar-les 
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Informació de les malalties sobre les quals 

protegeix cada vacuna
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administrades

pendents o que s’han 

d’administrar en un 

mes 

s’han 

d’administrar en 2 

mesos

Fons neutre: Futures

Ja està!
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Visió en forma 

de calendari de 

les vacunes de 

cada infant 
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Recordatori de les dates de les properes 

vacunes 
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Informació de les 

malalties sobre les 

quals protegeix cada 

vacuna
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canalsalut.gencat.cat
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Informació al Canal Salut
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Nous vídeos i materials informatius al web: 

(Idees clau, Test, Sabies que... )
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En resum 

 L’ App iVacunes permet millorar el seguiment i el control del

calendari de vacunacions i registrar el calendari de cadascun dels

membres de la família

 Només requereix 4 passos i està especialment indicada pels més

petits, en què les vacunacions són més freqüents

 També s’hi pot consultar:

 El calendari de vacunes oficial del Departament de Salut

 Informació sobre cada vacuna

 La data en què s’han de posar les properes dosis

 Informació de les malalties

 A més de les vacunes sistemàtiques també hi ha informació de les

vacunes no sistemàtiques
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Actualització del calendari vacunal 

 Inclusió de la vacuna conjugada contra el

pneumococ als 2, 4 i 12 mesos de vida

 Administració de la vacuna contra la varicel·la als 12-

15 mesos i als 3-4 anys

21

Es comença a elaborar l’ordre per aplicar-ho 



Vacunació contra el pneumococ  

 Els pneumococs causen  diverses malalties, algunes d’elles 

greus com  la malaltia pneumocòccica invasiva (MPI)

 Més de 90 serotips de pneumococ  aprox. 20 d’ells són 

responsables del 70% de la MPI

 Més freqüent en infants menors de 5 anys i adults majors de 65 

anys 

 2 tipus de vacunes i aplicació actual a Catalunya:

 Polisacàrids 23 serotips:  Adults 60 anys i grups de risc

 Conjugades  grups de risc 

 Es va incloure al calendari comú del CI del SNS i les diferents 

CCAA disposen de temps fins a final de 2016 per incloure-la als 

seus. 

 La pauta aprovada és:  als  2, 4 i 12 mesos
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Evolució de la incidència de la malaltia 

pneumocòccica invasiva. 

Catalunya, 2006-2013

Font: SNMC. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. ASPCAT



Vacunació contra la varicel·la

 Des de 2005 s’administra als 11-12 anys a pre-adolescents no

immunitzats (no vacunats ni han passat la malaltia) amb

l’objectiu d’evitar complicacions (més freqüents si es passa a

l’edat adulta)

 Des d’agost de 2013 no disponible en canal farmacèutic

 El Consell assessor de vacunacions de Catalunya va manifestar

la seva opinió a favor de la vacunació universal en el segon any

de vida

 Aprovada la seva inclusió per al calendari 2016 als 12-15

mesos (1ª dosi) i als 3-4 anys (2ª dosi) pel CI del SNS el 29

de juliol de 2015.
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salutweb.gencat.cat
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