
               Vacunes   

  

La vacunació és actualment l’estratègia més efectiva i eficient de 
prevenció Primària de salut. Des de l’Equip de Pediatria de l’Alt Penedès 
es segueixen les directrius del Departament de Salut en relació a la 
vacunació infantil i les seves recomanacions. 
les seves recomanacions. 

 

VACUNES SISTEMÀTIQUES s’administren a tota la població i estan incloses en 

el calendari vacunal. Donen protecció individual i “immunitat de grup”. 
 

2-6 MESOS 

 VACUNA HEXAVALENT DTPa-PÒLIO-VHB-Hib: vacuna combinada que protegeix 
davant  Diftèria, Tètanus, Tos ferina, Pòlio, Haemophilus Influenzae tipus b i 
Hepatitis B . 

 MENINGOCÒCCICA C: vacuna contra la infecció Meningocòccica tipus C. 

4 MESOS 

 VACUNA HEXAVALENT DTPa-PÒLIO-VHB-Hib. 

12 MESOS 

 TRIPLE VÍRICA (TV): vacuna combinada contra el Xarampió, Rubèola i Parotiditis. 

 VACUNA HEPATITIS A (primera dosi). 

15 MESOS 

 MENINGOCÒCCICA C 

18 MESOS 

 PENTAVALENT DTPa-PÒLIO-Hib: vacuna combinada que protegeix de Diftèria, 
Tètanus, Tos ferina, Pòlio, Haemophilus Influenzae tipus b. 

3 ANYS 

 TRIPLE VÍRICA (TV) 

6 ANYS 

 dTpa: vacuna combinada que protegeix contra Diftèria,Tètanus i Tos ferina. 
 VACUNA HEPATITIS A (primera o segona dosi). 

11-12 ANYS (S’administra a les escoles) 

 VARICEL·LA:s’administren 2 dosis de vacuna contra la Varicel·la de manera 
sistemàtica (dins del calendari vacunal) als alumnes de 6è de primària (11-12anys) a 
l’escola, que no l’hagin passat o que no els hi hagin administrat les 2 dosis. 

 VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ (VPH): vacuna enfront al papil·loma humà, que és 
la malaltia infecciosa de transmissió sexual més freqüent del món i que es relaciona 
amb el càncer de cèrvix i berrugues genitals. S’administra sistemàticament, només a 
les noies de 6è de primària (2 dosis). 

 VACUNA HEPATITIS A (segona dosi o 2 dosis). 
 MENINGOCÒCCICA C 

 

14 ANYS (S’administra a les escoles i instituts) 

 TÈTANUS-DIFTÈRIA (Td): vacuna de tètanus i diftèria de record. S’administra als 
alumnes de 2n d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

VACUNES NO SISTEMÀTIQUES / NO FINANÇADES L’Associació Espanyola 

de Pediatria (AEP) i la Societat Catalana de Pediatria (SCP) recomanen per a la 
població infanto juvenil algunes vacunes NO FINANÇADES pel Servei Català de la 

Salut actualment. Són les següents: 

 
a) Vacuna enfront del pneumococ: nom comercial: Prevenar 13 (cobreix 13 

serotipus) i Synflorix (10 serotipus). El pneumococ és un bacteri que pot causar 
infeccions greus com meningitis, bacterièmia o pneumònia. S’administren 4 dosis: 2, 
4, 6 i entre els12 i els 23 mesos. 

b) Vacuna enfront del rotavirus: nom comercial: Rotateq. El rotavirus és la 

principal causa d’hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, 
almenys 1 vegada a tots els nens menors de 5 anys. S’administren 3 dosis: als 2, 4 i 
6 mesos o als 2, 3 i 4 mesos. La primera dosi s’ha d’administrar abans de les 12 
setmanes de vida. És una vacuna d’administració oral. 

c) Vacuna enfront del meningococ B: nom comercial: Bexsero.  Aquesta 
bactèria es la que en l’actualitat produeix  més casos de meningitis bacterianes a 
Espanya. També pot produir infeccions greus a la sang (sèpsies). S’administren 4 
dosis: 2, 4, 6 i entre els12 i els 23 m. 
 

Aquestes vacunes recomanades s’han de comprar a la farmàcia. No s’administraran 
vacunes comprades a l’estranger. S’han de conservar a la nevera entre 2 i 8ºC (no han 
d’estar ni als calaixos ni a la porta, ni tampoc  tocar les parets). 
S’aconsella transportar-les refrigerades però sense estar en contacte directe amb gel, ni posar-
les entremig dels acumuladors de fred usats per les begudes, ja que es podrien congelar. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                      

IMPORTANT: El servei de pediatria no es fa responsable de la 
manipulació que s’hagi fet de les vacunes no subministrades pel 
Departament de Salut. 

 

VACUNES EN CAS DE VIATGE: 
 

- Centre d’Atenció Primària Drassanes 
Telèfon de cita prèvia: 93 326 89 01 

 

- Servei de Medicina Preventiva Hospital Universitari de Bellvitge  

Telèfon de cita prèvia: 93 260 75 57 

EFECTES SECUNDARIS: Com qualsevol altre medicament les vacunes poden 
produir efectes secundaris. En la majoria dels casos solen ser reaccions adverses 
lleus com ara: 

1. Molèsties en el lloc de la injecció (envermelliment, inflamació i dolor). 
2. Febre de durada no superior a 48hores.  En cas de la vacuna Triple Vírica, 

la febre pot aparèixer entre 4-15 dies després de la vacunació.  
Excepcionalment s’observen efectes secundaris més greus. La reacció adversa 
més greu i menys freqüent és l’anafilaxi als seus components. 
 
Podeu consultar informació específica per a cada una de les vacunes  tant al 
personal sanitari com a:  
 
http://vacunasaep.org/profesionales/reacciones-adversas-de-las-vacunas-
descripcion  o  www.vacunesaep.org 
 

 

http://vacunasaep.org/profesionales/reacciones-adversas-de-las-vacunas-descripcion
http://vacunasaep.org/profesionales/reacciones-adversas-de-las-vacunas-descripcion
http://www.vacunesaep.org/

