CALENDARI DE VACUNACIONS INFANTILS DE LES ILLES BALEARS, ANY 2014
Entrada en vigor: 1er. de març de 2014
Edat

Vacunes

2 mesos

DTPa

HB

Hib

IPV I,II,III

4 mesos

DTPa

HB

Hib

IPV I,II,III

6 mesos

DTPa

HB

Hib

IPV I,II,III

12 mesos
18 mesos

MenC

MenC
DTPa

Hib

IPV I,II,III

3 anys
6 anys

XRP
DTPa

12 anys
14 anys

XRP

MenC
Td (adults)

Var (susceptibles)
VPH (nines)

DTPa: diftèria, tètan, tos ferina acel·lular; HB: hepatitis B; Hib: Haemophilus influenzae tipus b;
IPV I,II,III: poliomielitis inactivada tipus 1, 2 i 3 ; Men. C: meningococ C, conjugada;
XRP: xarampió, rubèola, parotiditis; Var: varicel·la; VPH: papil·lomavirus humà
Notes sobre l’administració de les vacunes amb esquema modificat:
1. Vacuna contra el Meningococ C:
- Primovacunació: una sola dosi als 4 mesos de vida.
· Nins menors de 12 mesos vacunats amb la dosi dels 2 mesos: no se’ls ha d’administrar la
següent fins als 12 mesos.
· Nins menors de 12 mesos vacunats amb les dosis dels 2 i 6 mesos: se’ls ha d’administrar
una dosi als 12 mesos.
· La pauta de primovacunació varia segons la vacuna que s’utilitzi. Amb la subministrada
enguany per Salut Pública se n’ha d’administrar una sola dosi als 4 mesos de vida.
- Primera dosi de record als 12 mesos de vida.
· Nins de més de 12 mesos: se’ls ha d’administrar una dosi tan aviat com sigui possible. No
s’han d’administrar dosis suplementàries als no vacunats abans d’aquesta edat.
- Segona dosi de record a tots els nins que compleixin 12 anys dins l’any en curs, amb
independència del nombre de dosis de vacuna administrades a la infància.
2. Vacuna contra el Xarampió, la Rubèola i la Parotiditis:
- S’ha d’administrar la segona dosi a tots els nins que compleixin 3 anys dins l’any en curs.
- Durant tres anys, per no deixar cap cohort sense vacunar, s’ha d’administrar també la segona
dosi als nins que compleixen 6 anys, segons l’esquema següent:
· vacunació 2014: nascuts al 2011 i al 2008
· vacunació 2015: nascuts al 2012 i al 2009
· vacunació 2016: nascuts al 2013 i al 2010
3. Vacuna contra la Varicel·la:
- S’han de vacunar tots els nins de 12 anys sense antecedents de vacunació prèvia ni d’haver
passat la malaltia.
- S’han d’administrar dues dosis de vacuna, amb un interval mínim d’un mes entre elles.

