Condicions d’ús de la vacuna enfront a la malaltia meningocòccica per serogrup B.
Actualització 2019
Coordinació de Vacunes

Actualització de les recomanacions d’ús de la vacuna enfront al meningococ B, a partir del
document Vacunación en población adulta y grupos de riesgo. Ponencia de Programa y Registro
de Vacunaciones. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas
situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, julio 2018:
1. Asplènia o hiposplènia funcional o anatòmica i persones amb resecció quirúrgica
programada.
2. Dèficit del sistema complement.
3. Pacients que reben o han de rebre eculizumab.
4. Trasplantament de progenitors hematopoètics.
5. Qualsevol pacient després de patir un episodi de malaltia invasiva per meningococ.
6. Personal de laboratori: exclusivament el personal que treballi amb mostres que
potencialment puguin contenir Neisseria meningitidis.

Sol·licituds, distribució i registre:
1. La Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSP) subministra i finança les
vacunes necessàries per a aquestes indicacions.
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.

