Vacunació d’adults enfront al xarampió a les Illes Balears
Setembre 2019

En relació a les notícies aparegudes en els darrers dies relatives a la vacunació enfront al
xarampió a persones adultes, la conselleria informa del següent:
A les Illes Balears des del 2013, i a tota Espanya des del novembre del 2018, hi ha establerts
criteris i recomanacions per a vacunar la població adulta (podeu consultar els documents
complets al web de Vacunes, http://vacunes.caib.es)
La situació epidemiològica actual a les Illes Balears no justifica mesures especials
d’urgència, sinó que es poden anar citant les persones normalment. En qualsevol cas, si la
demanda de la població supera la capacitat dels centres de vacunació s’haurà de prioritzar
l’administració de la primera dosis.
Les dades epidemiològiques i seroepidemiològiques demostren que pràcticament tota la
població nascuda abans de 1970 està immunitzada de forma natural per haver passat la
malaltia. En canvi, hi ha un percentatge relativament important de la població nascuda a
partir de 1970 que ni ha patit la malaltia ni està vacunada i que, per tant, és susceptible
al xarampió.
Criteris de vacunació:
 Nascuts a partir de 1970.
 No tenen documentada vacunació completa amb 2 dosis.
 No tenen evidència d’haver passat la malaltia.
Vacuna utilitzada:
 Triple vírica (M-M-R VaxPro®)
Pauta de vacunació:
 2 dosis, amb un interval mínim d’un mes entre elles.
 A les persones que ja hagin rebut una dosi de la vacuna després dels 12 mesos de vida
només se’ls n’ha d’administrar la segona.
NOTA: Us recordam que les vacunes vives atenuades, com la triple vírica, no es poden administrar a
dones embarassades i que les dones en edat fèrtil no s’han d’embarassar fins 1 mes després de
l’administració. Podeu descarregar un document per al consentiment informat al web de la
coordinació de vacunes.
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