CALENDARI VACUNACIÓ SISTEMÀTICA DE L’ADULT 2019
Recomanacions detallades al document “Vacunación en población adulta” Setembre 2018
VACUNA

Indicacions, pautes, observacions

Tètan – diftèria de
baixa càrrega
antigènica (Td)

 Indicació universal.
 Pautes:
Persones amb vacunació completa (5 dosis documentades): 1 dosi de record als 65
anys.
Persones no vacunades/vacunació incompleta: Vacunar amb pauta completa / completar;
 Persones de 65 o més anys.
 Dones embarassades.
 Indicació mèdica a grups de risc i els seus convivents
 Indicació per ocupació: Sanitaris; personal dels serveis essencials
 Pauta : 1 dosi durant cada temporada gripal

Grip

Triple vírica: xarampió
–rubèola - parotiditis
(TV)

 Persones nascudes a partir de gener de 1970 NO vacunats o amb vacunació
incompleta.
 Dones en edat fèrtil (especialment important per prevenció de rubèola congènita):
confirmar sempre abans de vacunar que NO estiguin embarassades i evitar l'embaràs
durant el mes següent a l'administració de la vacuna.
 No està contraindicada la vacunació durant la lactància.
 Vacunació completa: 2 dosis. Pauta 0, 1 mesos (si ja duen 1 dosi, administrar només la
segona)

Varicel·la


Tos ferina

Antipneumocòccica

VPH

Hepatitis B


Meningococ ACWY

Persones que NO hagin patit la varicel·la ni herpes zòster.
Persones NO vacunats o amb vacunació incompleta.
En cas de dubte efectuar serologia
Dones en edat fèrtil: confirmar sempre abans de vacunar que NO estiguin
embarassades i evitar l'embaràs durant el mes següent a l'administració de la vacuna.
 No està contraindicada la vacunació durant la lactància.
Vacunació completa 2 dosis. Pauta 0, 1 mesos. (si ja duen 1 dosi, administrar només la
segona)
 Dones embarassades, en cada embaràs.
Pauta: 1 dosi entre la setmana 27/36 de l’embaràs.
 Persones de 65 anys (a partir de 2020)
Pauta: 1 dosi.
 Dones de 15 a 26 anys no vacunades.
Pauta: 0,1-2, 6 mesos (si ja duen alguna dosi, administrar les necessàries per completar
la pauta)
 Persones de 15 a 18 anys NO vacunades
Pauta: 0, 1, 6 mesos (si ja duen alguna dosi, administrar les necessàries per completar
la pauta)





 Persones nascudes a partir de 2001 que no n’hagin rebut cap dosi a partir dels 12 anys
(la vacunació s’iniciarà a l’any 2020)
 Pauta: 1 dosi

Per a més informació sobre aquestes vacunes visitau : http://vacunes.caib.es
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