Restricció d'ús de la vacuna enfront de l'hepatitis B d'adults a les exposicions de risc.
La situació de desproveïment de la vacuna enfront de l'hepatitis B (HB) per a adults va obligar l'any
passat a fer una revisió de les recomanacions, així com organitzar la distribució de les dosis disponibles
per garantir la vacunació de les persones amb un major risc de contagi o de patir complicacions per la
malaltia.
No obstant això, a hores d'ara les existències de la vacuna s'estan acabant i no hi ha una previsió
temporal de restabliment del subministrament.
Per això hauran de reservar-se exclusivament les dosis existents per:
•

Exposicions de risc: Accident biològic, punxades i talls amb material potencialment contaminat i
agressió sexual.

Es recorda que per a la malaltia renal crònica (diàlisi i prediàlisi) la Conselleria disposa de vacunes
específiques per a aquesta situació.
Recordau:

•

La vacuna es proporcionarà:
₋

Als centres hospitalaris, exclusivament a través del Servei de Farmàcia Hospitalària.

₋

Als centres de salut d'Atenció Primària de l'IB-SALUT.

Per evitar retards en la vacunació als centres disposen de 2 dosis de vacuna, que han de justificar
immediatament després de l'administració.
•

Les peticions de dosis de vacuna (s'ha d'utilitzar el formulari creat per a aquesta finalitat) han
de ser nominals, amb informe clínic (especialista que indica la vacunació) o justificació de
l'exposició (Salut Laboral).

•

Registre de les vacunes administrades a través dels procediments establerts (eSIAP en Atenció
Primària). Els centres que no tinguin un procediment establert per a declarar les vacunacions
han acordar prèviament amb la Coordinació de Vacunes. Aquesta condició és indispensable
per rebre vacunes.

Contactes DGSPiP:
•Mallorca: tel. 971 17 73 32. Carrer de Jesús 38ª - 07010 Palma.
•Menorca: tel. 971 36 04 26. Avda. Josep Maria Quadrado 17- 07703, Maó.
•Ibiza y Formentera: tel. 971 30 67 00. Via Romana 81, 07800 Eivissa.

Palma, 6 de març de 2018
Coordinació de Vacunes

