INFORMACIÓ SOBRE VACUNES NO FINANÇADES PER A LES FAMÍLIES (ADOLESCENTS)
Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents
països recomanen l'administració de vacunes no incloses dins del calendari vacunal, és a dir,
no finançades pel Servei Català de la Salut actualment.
1. Vacuna contra el Meningococ tipus B: Bexsero®, Trumenba®
El Meningococ B és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos,
anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles
neurològiques. Afecta principalment a infants petits i adolescents. La incidència en el nostre país és
baixa, però l’aparició de brots és impredictible.
Existeixen dues vacunes disponibles, Bexsero® (a partir dels 2 mesos) i Trumenba® (a partir dels
10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.
2.

Vacuna

tetravalent

contra

els

Meningococs

ACWY:

Menveo®,

Nimenrix®,

MenQuadfi®.
Aquests tipus de Meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de
vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna
tetravalent als 12 mesos i 12 anys. La dosi dels 12 anys actualment està finançada.
La vacuna Nimenrix® es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida, MenQuadfi® a partir
dels 12 mesos i Menveo® a partir dels 24 mesos.
3. Vacuna en contra el virus del Papil·loma humà (VPH): Gardasil®, Cervarix® i
Gardasil9®
La infecció per aquest virus està relacionada amb berrugues genitals, càncer de l'àrea genital, anal
i d’orofaringe. La vacuna Gardasil9® és la que actualment s'administra a Catalunya, de forma
finançada, a totes les noies a partir dels 11 anys i persones amb risc de contagi. A partir del
setembre de 2022 també s’administrarà als nois que cursin 6è de primària. La recomanació de la
vacunació s'estén als nois per disminuir la transmissió del virus i protegir-los enfront les malalties
causades pel VPH. S'ha demostrat segura i eficaç.
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Si voleu més informació, parleu amb el vostre equip de pediatria. També podeu consultar la
informació del Comité Asesor de Vacunas de la AEP a la següent pàgina web:
www.vacunasaep.org
Si voleu administrar aquestes vacunes, el vostre pediatre o pediatra us facilitarà la recepta
amb el nom comercial. És necessària perquè us lliurin la vacuna a la farmàcia.
Consulteu sempre les pautes de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de
pediatria.
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