Instrucció del director general de Salut Pública i Consum per la qual
s’estableixen les condicions d’ús de la vacuna enfront a la malaltia
meningocòccica per serogrup B (Bexsero®)
Al gener de 2013 la Comissió Europea va autoritzar una vacuna enfront de la malaltia
invasora per meningococ de serogrup B, Bexsero® que està indicada per a la
protecció activa davant malaltia invasora per meningococ de serorupo B en persones
≥ 2 mesos d'edat.
Aquesta vacuna, a Espanya, ha estat autoritzada com a medicament d’ús hospitalari,
amb les següents recomanacions d’ús elaborades per Ponència de Programes i
Registres de Vacunacions i aprovades posteriorment per la Comissió de Salut Pública
respecte a condicions de risc individual:
1. Asplènia o hiposplènia funcional o anatòmica i persones amb resecció
quirúrgica programada.
2. Deficiència de properdina o amb deficiències de factors terminals del
complement (inclosos els pacients que reben o han de rebre eculizumab)
3. Qualsevol pacient després de patir un episodi de malaltia invasiva per
meningococ.
4. Personal de laboratori: exclusivament el personal que treballi amb mostres que
potencialment puguin contenir Neissèria meningitidis.
Per tot això, la Conselleria de Salut dicta la següent
INSTRUCCIÓ
1. La Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSP) subministrarà i
finançarà les vacunes necessàries per a aquestes indicacions tenen
finançament públic i les als centres hospitalaris que ho demanin.
2. Sol·licitud: el servei de Farmàcia Hospitalària haurà de fer les sol·licituds a la
DGSP, nominalment per a cada persona que compleixi les condicions
descrites:
a. Pacients de risc: sol·licitud amb informe justificatiu de la indicació.
b. Personal de laboratori: els serveis de protecció de riscs laboral hauran
de fer la valoració individual i elaborar un llistat amb els inclosos, que
s’haurà de trametre també a la DGSP.
3. Notificació: 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.
El subministrament de vacunes estarà condicionat al compliment estricte d’aquestes
dues condicions.
Us demanam que faciliteu el nom, càrrec i dades de contacte (telèfon i adreça
electrònica) del professional sanitari responsable de la gestió de les vacunes als
responsables dels programes de Vacunacions de les Illes Balears de l’illa corresponent,
amb els quals podeu contactar també per a qualsevol consulta referent a aquest
tema.
Contactes a la DGSP
- 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.
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