Nota informativa de la Direcció General de Salut Pública i Participació en
relació a la inclusió de la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent
en el calendari de vacunació infantil de les Illes Balears.

La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut, després d’analitzar el document tècnic elaborat per un Grup de Treball de la
Ponència de Programa i Registre de Vacunació, va decidir dia 14 de març de 2019
la inclusió de la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent ACYW (MENACWY) a la població de 12 anys substituint a l'actual antimeningocòccica conjugada
enfront del serogrup C (MEN-C).
Els criteris per resoldre aquesta modificació estan justificats per l'epidemiologia
actual de la malaltia meningocòccica pels serogrups W i Y, el paper dels adolescents
en la transmissió de la malaltia i les característiques de les vacunes.
Dins aquest context, es va decidit també administrar la vacuna MEN-ACWY als
adolescents de fins a 18 anys (persones nascudes entre els anys 2001 i 2007) en
una campanya de captació de dos o tres anys de durada. L'objectiu és el de
disminuir l'estat de portador nasofaringi asimptomàtic i, per tant, la circulació dels
serotips inclosos a la vacuna.
Així mateix s’ha decidit mantenir la vacuna enfront al MEN-C que s’administra als
12 mesos d’edat, extremant la vigilància epidemiològica per detectar ràpidament
qualsevol canvi que n’aconselli la substitució per la vacuna tetravalent.
Aquesta Direcció General de Salut Pública i Participació està treballant activament
per a la compra d’aquesta vacuna i per organitzar la campanya de recaptació de
cohorts. Tan aviat com es tengui informació de com i quan es duran a terme els
canvis prevists els comunicarà a l’àmbit sanitari i a la població.
Per tot això, us comunicam el següent:
 El calendari de vacunació actual inclou una dosi de MEN-C als 4 mesos, 12
mesos i 12 anys.
 No està justificat posposar l’administració de cap dosi de MEN-C en espera del
canvi, ja que suposa deixar els al·lots o al·lotes sense protecció enfront al
meningococ d’aquest grup sense cap motiu que ho justifiqui.

 Els al·lots i al·lotes de 12 anys als quals ja s’hagi administrat la vacuna MEN-C al
moment d’introduir la MEN-ACWY en calendari també rebran una dosi
d’aquesta darrera.
 La recomanació de substituir qualsevol de les dosis actuals de MEN-C per MENACWY abans del canvi oficial suposa una modificació del calendari que no està
emparat per la recomanació oficial i, per tant, és una responsabilitat exclusiva
del professional que l’indica (efectivitat, efectes adversos, conservació de la
vacuna, resolució de problemes en l’administració), igual que la de
proporcionar informació completa a les famílies.
 En cap cas hi haurà finançament públic de vacunes fora de les indicacions de
Salut Pública o de les indicacions clíniques establertes per grups de risc i
cobertes pel Servei de Salut.

Per més informació podeu consultar els documents:
-

Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica
invasiva.
Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas
situaciones
Preguntas y respuestas sobre la vacunación frente a la meningitis.

al web de Vacunes de la DG de Salut Pública http://vacunes.caib.es.

