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Les vacunacions recomanades a Catalunya estan incloses en el Calendari de 

vacunacions sistemàtiques, així com en les guies i els protocols que l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya elabora en el marc de les recomanacions d’àmbit estatal. 

L’administració d’aquestes vacunes es du a terme principalment en els centres 

vacunals −segons les recomanacions del Departament de Salut i també segons els 

recursos disponibles− i és fonamental l’esforç i la implicació dels professionals 

sanitaris que s’hi dediquen. 

Per poder dur a terme aquestes recomanacions, el Departament de Salut planifica 

la compra de les dosis de vacunes necessàries anualment. Malgrat això, en alguns 

moments i per diversos motius, la disponibilitat de dosis d’alguna vacuna és 

limitada.   

En aquest moment, i per tal d’adaptar-se a una manca de disponibilitat d’algunes 

vacunes a escala global, cal fer un reajustament del cronograma habitual de 

vacunació per tal de donar prioritat de vacunació amb les vacunes disponibles a les 

persones amb més risc d’infecció. 

Concretament, i fins a nou avís, cal seguir les indicacions següents en relació amb 

les vacunes detallades a continuació: 

 Vacuna antitetànica i antidiftèrica de tipus adult (Td): actualment hi 

ha una manca de vacunes Td en l’àmbit estatal i no es disposa de vacunes 

per poder fer front a les indicacions d’administració actuals. 

 

Per aquest motiu, cal prioritzar l’ús de les vacunes disponibles als centres 

vacunals per a casos de postexposició, ja que no es preveu poder disposar 

de més dosis d’aquesta vacuna durant el 2017. 

 

Cal ajornar l’administració de la vacunació sistemàtica als 14 anys i 

les dosis de record dels adults fins que es donin noves indicacions. 

 

 Vacuna contra l’hepatitis A (HA) infantil: actualment hi ha manca de 

vacunes contra l’hepatitis A en l’àmbit estatal. Cal prioritzar l’ús de les 
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vacunes disponibles per a les persones incloses en els grups de risc i 

administrar-ne una única dosi fins que no es disposi d’estoc suficient.  

 

Cal tenir en compte que l’efectivitat de la vacuna un mes després de la 

primera dosi ja és molt elevada (97-100%), i, per tant, cal administrar 

únicament la primera dosi de la pauta de vacunació i endarrerir les 

segones dosis fins a nou avís. 

Tot i això, malgrat que no és segur, es preveu que durant el segon trimestre 

del 2017 es podrà disposar de les dosis per garantir el subministrament a 

tots els centres vacunals i per a totes les indicacions. 

 

 Vacuna antipneumocòccica 23-valent (Pn23): cal prioritzar l’ús de les 

vacunes disponibles per a les persones incloses en els grups de risc, dins 

dels quals s’ha de donar preferència a les persones amb immunodeficiència i 

a les persones amb asplènia anatòmica o funcional. Cal endarrerir la 

vacunació de persones de 65 anys o més. 

 

Es preveu que durant el segon trimestre del 2017 es podrà disposar de les 

dosis per poder normalitzar l’ús de la vacuna i les indicacions. 

 

 Vacuna contra l’hepatitis A (HA) per a adults: tot i que actualment hi 

ha dosis disponibles d’aquesta vacuna, es preveu que hi haurà dificultats per 

poder disposar de la totalitat de dosis necessàries durant el 2017. Per 

aquest motiu, cal prioritzar l’ús de les vacunes disponibles per a les 

persones incloses en els grups de risc i per a contactes de brots. 

 
 

 Vacuna contra les hepatitis A i B (HAB) infantil: actualment hi ha una 

manca de vacunes contra l’hepatitis A i B infantil en l’àmbit estatal i cal 

prioritzar-ne l’ús per a infants inclosos en grups de risc. No es preveu que 

hi hagi disponibilitat de més dosis d’aquesta vacuna durant el 2017. 

 

 Vacuna contra l’hepatitis B (HB) infantil i per a adults: actualment hi 

ha una manca de vacunes en l’àmbit estatal. Per aquest motiu, cal prioritzar 

les vacunes disponibles i seguir estrictament les recomanacions de 

vacunació del Departament de Salut. 
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Pel que fa a la vacunació en infants, cal recordar que aquesta vacuna es 

troba inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques des de l’any 2000 

per als adolescents i des de l’any 2002 per als infants. Per aquest motiu, la 

majoria d’infants estan immunitzats contra la infecció i en la majoria de les 

ocasions la vacunació es fa a través de vacunes múltiples (hexavalent) que 

inclouen aquest component. Per aquest motiu, cal reservar la vacuna 

contra l’hepatitis B pediàtrica per a ús exclusiu dels nadons fills de 

mares portadores. 

 

Es preveu que hi haurà dificultats en el subministrament d’aquesta 

vacuna durant tot el 2017. 

 

 Vacuna contra l’encefalitis japonesa (EJ): hi ha dificultats per poder 

disposar de totes les dosis necessàries segons la demanda. Per aquest 

motiu, caldrà prioritzar aquesta vacuna segons les prioritats marcades amb 

els centres d’atenció a viatgers. 

 

La previsió de disponibilitat de dosis d’aquestes vacunes varia en funció de la 

vacuna i de l’ús que se’n faci, i, en aquest sentit, s’està treballant a escala 

estatal per adaptar les recomanacions d’ús a la disponibilitat de les 

vacunes. 

L’adopció d’aquestes recomanacions, que suposa un esforç  extra de tots els 

professionals implicats en la vacunació, és fonamental per fer el millor ús de les 

vacunes disponibles. També és molt important que les vacunes administrades es 

registrin puntualment en el SIVAC per poder fer un seguiment acurat de les 

dosis disponibles. 

 

Barcelona, 2 de febrer de 2017 

 


