Instrucció de la directora general de Salut Pública i Participació en relació a la
vacunació de persones adultes contra el pneumococ a les Illes Balears.
La Conselleria de Salut de les Illes Balears havia adquirit el compromís d’incloure la
vacunació antipneumocòccica en la vacunació sistemàtica de l’adult, per millorar la
protecció d’aquesta població. Per això dia 16 de novembre es va publicar la corresponent
instrucció de la directora general de Salut Pública i Participació que establia la
recomanació d’administrar una dosi de vacuna polisacàrida de 23 valències (VPP23) a tots
els adults als 65 i als 75 anys, sempre que no l’hagin rebuda abans.

A hores d’ara la situació s’ha normalitzat i per tant, es considera que ja es pot emprar la
vacuna polisacàrida de 23 valències.
Per tot això, es dicta la següent
Instrucció:
1. Emprar la vacuna polisacàrida de 23 valències per a vacunar les persones no
institucionalitzades de les cohorts d’edat incloses en la instrucció de 16 de novembre
de 2020.
- Vacunar exclusivament aquelles persones a les quals no se’ls ha administrat cap
vacuna antipneumocòccica.
2. Les dosis necessàries s’han de demanar a la Direcció General de Salut Pública i
Participació, a la unitat responsable de vacunes de l’illa corresponent, seguint els
procediments habituals.
3. Els professionals han de registrar les dosis administrades segons els procediments
establerts i els requeriments de Salut Pública.

Més informació de vacunació contra el pneumococ, sol·licituds i gestió de dosis a
http://vacunes.caib.es
Palma, en data de la signatura electrònica

https://vd.caib.es/1658391457644-466299785-4462784985992854173

No obstant això, a causa de la manca de disponibilitat de dosis d’aquesta vacuna es va
decidir substituir-la temporalment per la vacuna conjugada de 13 valències (VPC13) i, per
aquest motiu, la directora general de Salut Pública i Participació en va dictar la instrucció
corresponent dia 29 de setembre de 2021.

Maria Antònia Font Oliver

Directora General de Salut Pública i Participació
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