Versió consolidada sense validesa jurídica
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DECRET 36/1984, DE 10 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA
EL PLA DE VACUNACIÓ ANTITETÀNICA PER A LA POBLACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(BOCAIB núm. 11, de 23 de juliol de 1984;
correcció d’errades BOCAIB núm. 18, de 20 de novembre de 1984)

El tètanus és una malaltia de gravetat reconeguda que, a més, en els casos no
mortals, és de recuperació lenta, que deixa, moltes de vegades, seqüeles en el pacient,
el tractament de la qual comporta un alt cost.
Contràriament, prevenir el tètanus mitjançant un sistema de vacunació continuat,
és fàcil i suposa unes despeses mínimes, si tenim en compte l’eficàcia i la innocuïtat de
la vacuna.
Fins ara, les campanyes de prevenció del tètanus incidien quasi exclusivament sobre
la població infantil i no abastaven d’altres col·lectius d’incidència de la malaltia. Per
això, s’ha considerat convenient de desenvolupar un autèntic Pla Sistemàtic de
Vacunació que arribi a tota la població de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
independentment del desenvolupament de programes especials a determinades àrees
d’especial incidència.
Atès tot això, a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social i havent-ho
considerat prèviament el Consell de Govern a la sessió tinguda dia 10 de maig de 1984,

DECRET
Article 1
S’aprova el Pla de Vacunació Antitetànica per a tota la població de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que s’aplicarà de manera sistemàtica i que s’ha d’ajustar
al que es disposa en el Decret present i a les disposicions que el desenvolupin.
Malgrat el que es disposa al paràgraf anterior, es podran desenvolupar plans
específics per a determinats sectors de població sobre els quals el tètanus pugui incidir
especialment.
Article 2
L’ordenació, el desenvolupament i l’execució del Pla són responsabilitat de la
Conselleria de Sanitat I Seguretat Social, que actuarà a través de la Direcció General de
Sanitat, tot això independentment de les delegacions de funcions que es puguin
acordar.
Article 3
Els poders públics competents s’encarregaran de donar al Pla la major difusió
possible, a fi d’informar la població sobre la conveniència de vacunar-se, la manera de
fer-ho i de tots aquells altres temes que puguin esser d’interès.
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Article 4
Es podran concertar fórmules de col·laboració amb les entitats públiques i privades
que es consideri convenients a fi d’aconseguir la major eficàcia possible a
l’administració de la vacuna.
Així mateix, la Direcció General de Sanitat ha de disposar la ubicació de centres de
vacunació, de fixos i d’Itinerants, per tal de facilitar al màxim l’accés de la població.
Article 5
La vacunació serè voluntària i gratuïta, si més no quant a les dosis incloses a la
pauta o l’article següent. El finançament del Pla s’ha de fer amb càrrec als Pressuposts
de la Comunitat Autònoma.
Article 6
La Direcció General de Sanitat ha de decidir la pauta de vacunació a seguir, una
vegada oït el Comitè d’Experts que ha de constituir a aquest efecte la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social.
Article 7
S’aprova com a model únic i oficial de Carnet de Vacunació el que s’inclou a l’Annex
d’aquest Decret i que és a disposició dels interessats a la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, el qual serà distribuït per la Direcció General a tots els centres de
vacunació.
En aquest Carnet, que ha de quedar en poder de l’interessat, el personal sanitari
que faci la vacunació hi ha d’anotar les dosis de vacuna administrades amb la finalitat
de deixar-ne constància.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició addicional primera
S’autoritza el Conseller de Sanitat i Seguretat Social per a dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament d’aquest Decret.
Disposició addicional segona
El Decret present entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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ANNEX
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