En relació amb la vacunació contra el papil·lomavirus humà (VPH) us comunicam el següent:
A. Vacunació als 12 anys:
- El cessament de la vacunació en els centres escolars implica que les nines s’han de vacunar en les
revisions rutinàries de salut infantil.
- A l’inici del curs escolar 2016-2017 s’enviarà el recordatori a totes les famílies, tal com es fa amb la resta
de vacunes.
- Per no perdre l’oportunitat de vacunar-les ni duplicar visites en el centre de salut ara ja s’ofereix la
vacuna a totes les nines que vagin a la revisió dels 12 anys, encara que no se’ls hagin enviat els
recordatoris.
B. Recaptació de nines no vacunades al seu moment:
- Inclou les nines nascudes a partir de dia 1 de gener de 1994 (1a cohort inclosa en el calendari).
- S’ha de vacunar les no vacunades i completar la vacunació a les que duguin alguna dosi, segons les
pautes següents:
o Si no duen cap dosi i:
 NO HAN complit els 15 anys: 2 dosis, en pauta de 0, 6 mesos.
 HAN complit els 15 anys: 3 dosis, en pauta de 0, 1 i 6 mesos.
o Si duen alguna dosi, completar de la manera següent:
 Inici de la vacunació abans de complir els 15 anys:
 Si duen 1 sola dosi o 2 dosis amb un interval menor de 5 mesos: completar amb una dosi
amb un interval mínim de 5 mesos de la darrera dosi.
 Si duen 2 dosis amb un interval de 5 mesos o més: es considera correctament vacunada; no
s’han d’administrar dosis suplementàries.
 Inici de la vacunació després de complir els 15 anys: completar fins a 3 dosis. L’interval mínim
entre dosis ha de ser:
 1a i 2a: 1 mes.
 2a i 3a: 5 mesos.
Notes:
1. La vacuna utilitzada a les Illes Balears des de l’inici de la vacunació ha estat Cervarix®, de Glaxo-Smith-Kline; si
l’al·lota s’havia vacunat amb Gardasil® de Sanofi-Pasteur-MSD, les edats s’han d’adequar a la fitxa tècnica (2
dosis fins als 13 anys i 3 a partir dels 14).
2. Algoritme de vacunació a la pàgina següent.
Palma, 11 de juliol de 2016
La coordinadora de vacunes
Antònia Galmés Truyols

Algoritme de vacunació VPH
(edats referides a Cervarix; en el cas de Gardasil s’ha de substituir 14 per 13 i 15 per 14)
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