Informació sobre la modificació del calendari de vacunació al 2017.
A partir del mes de gener de 2017 s’implantarà el nou calendari de vacunació infantil,
que suposa la supressió d’una dosi d’algunes vacunes (DTPa i Hib) i la modificació de
les pautes d’administració d’aquestes mateixes vacunes i també d’HB i poliomielitis.
Aquest canvi es basa en l’evidència actual d’eficàcia i en la situació epidemiològica
actual de la majoria de les malalties evitables per aquestes vacunes.
Així doncs, es passa de la pauta amb 3 dosis per a primovacunació i 1 de record a
(3+1) a la pauta 2+1, amb modificació dels intervals de dosis de record, segons la
taula següent:

Nou calendari:

Població inclosa:
Els infants nascuts a partir de dia 1er de juliol de 2016.
El motiu de començar amb aquests infants és la facilitat d’adaptació de la pauta, ja que
a 1er de gener de 2017 només se’ls ha d’haver administrat les dosis dels 2 i els 4
mesos i es pot continuar perfectament amb el calendari nou sense haver de fer
adaptacions, amb la dosi de record dels 11 mesos.

Calendaris adaptats en relació a les vacunes amb pauta modificada
En qualsevol cas, a infants amb retards en l’administració de les dues primeres dosis,
s’ha d’administrar la de record de la següent manera:
1.

Hexavalent: a partir dels 11 mesos d’edat i amb un interval mínim de 6 mesos entre
la 2a dosi i la de record.

2.

Antipneumocòccica: a partir dels 11 mesos d’edat i amb un interval mínim de 8
setmanes entre la 2a dosi i la de record.

Podreu trobar més informació a la web de vacunacions http://vacunes.caib.es, a la
secció Espai del Professional/Calendari 2017 en els dies vinents. Hi haurà també
informació per als pares a la secció Espai del Ciutadà/Nou calendari de vacunació.
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