Instrucció del director general de Salut Pública i Consum per la qual
s’implanta la vacunació de dones conitzades per lesions de cèrvix.
El risc de recurrències de lesions neoplàsiques intraepitelials CIN2+ de cèrvix després de la
conització és alta, entre 4 i 5 vegades major que a població general, sobre tot en els primers anys
després del tractament, i poden ser causades tant per reinfecció com per reactivació d’una infecció
prèvia.
La vacunació amb vacuna enfront al virus del papil·loma humà, segons les evidències de què es
disposa actualment, pot ser una eina útil per disminuir el risc de recurrències en aquestes dones.
Al nostre àmbit, la vacunació sempre s’ha considerat una activitat del camp de la Salut Pública
que s’ha de gestionar amb criteris d’equitat i aquest és un element més a tenir en compte en el
moment de la presa de decisions.
Per tot això, la Conselleria de Salut dicta la següent
INSTRUCCIÓ
1. Incloure la vacunació de les dones que han estat sotmeses a conització per lesions CIN2+
o per un adenocarcinoma in situ (AIS) dins el Programa de vacunació de Salut Pública a
partir de dia 1er de juliol de 2015.
2. S’ha d’oferir la vacuna a totes les dones intervingudes des de dia 1r de juny de 2015.
3. Vacuna utilitzada i pautes: Durant els anys 2015 i 2016 la Direcció General de Salut
Pública i Consum (DGSP) utilitza la vacuna Cervarix®. La pauta a dones adultes, segons
fitxa tècnica del medicament, disponible a htttp://vacunes.caib.es, és de tres dosis,
separades pels següents intervals: 2a. dosis 1 mes després de la primera. 3a. dosis 6 mesos
després de la primera (0, 1, 6 mesos).
4. Indicacions relatives a dones vacunades anteriorment:
a. Pauta completa: no vacunar.
b. Pauta incompleta: completar la pauta amb les dosis necessàries.
5. La primera dosis s’ha d’administrar en el moment de la intervenció. Per una bona
adherència al programa i per evitar visites innecessàries, s’ha d’intentar fer coincidir les
dosis posteriors amb visites ordinàries de control.
6. El Servei de Farmàcia de l’hospital on es du a terme la intervenció ha d’enviar l’informe
clínic de les pacients que han d’iniciar la pauta. La DGSP enviarà les dosis necessàries.
7. Per sol·licitar la dosis dels 6 mesos és suficient amb un llistat nominal on es pugui
identificar clarament cada pacient (es facilitarà un model amb les dades requerides)
8. Declaració de les vacunes administrades a la DGSP: S’han de declarar totes les
vacunacions, tal com és preceptiu (Ordre de dia 30 de març de 1998, de la Conselleria de
Sanitat i Consum, per la qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques
infantils en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears). El procediment s’establirà amb
cada centre, una vegada designada la persona responsable.

9. S’han de notificat els estocs de vacuna juntament en la petició de dosis i, en qualsevol cas,
amb una periodicitat mínima mensual.
10. La falta de compliment d’aquests requisits són causa de cessament immediat en el
subministrament de vacunes.
Per organitzar la distribució i posterior gestió de les vacunacions, cada hospital s’haurà de posar
en contacte amb la DGSP i designar una persona responsable. Els contactes a la DGSP són els
següents:
- Mallorca: María Antonia Galmés González, Carmen Naveiras Payeras, tel: 971 177 332;
e-mail: vacunes@dgsanita.caib.es. Carrer de Jesús 38A. Palma 07013.
- Menorca: Dra. Ana Barber López, Cristina Fernández Sintes; tel: 971 360 426,
e-mail (enviar als dos): abarber@dgsanita.caib.es; cfernandez@dgsanita.caib.es. Avda. Jose
M. Quadrado 17. Maó 07703.
- Eivissa i Formentera: Dra. Aurora Casqueiro Barreiro, Aurora Martínez Sanz;
tel: 971 306 700; e- mail (enviar als dos): acasqueiro@dgsanita.caib.es;
amartinez@dgsanita.caib.es. Via Romana 81. Eivissa. 07800.

Palma, 10 de juny de 2015
Director general de Salut Pública i Consum
Luis Rafael Santiso Martínez

