INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES DE VACUNES NO INCLOSES DINS EL
CALENDARI VACUNAL DEL SERVEI CATALÀ DE SALUT

VACUNA FRONT AL ROTAVIRUS (ROTATEQ I ROTARIX)
El Rotavirus és un virus que causa gastroenteritis aguda, o sigui una malaltia que provoca diarrea,
sovint associat a vòmits (generalment al principi), dolor abdominal i febre, sobretot en nens
menors de 5-6 anys. Al nostre medi no sol provocar complicacions greus, sobretot si es tracta
correctament amb líquids, però algun cop obliga a ingressar els nens a l’hospital per rehidratar
per via endovenosa, sobretot en els nens menors de 1 any.
La vacunació és molt efectiva. A Espanya estan comercialitzades dues vacunes anomenades
Rotateq i Rotarix que s’administren via oral (begudes).
La vacunació cal iniciar-la a partir de les 6 setmanes de vida. Rotarix necessita 2 dosis (separades
com a mínim 1 mes) i ha d’estar completada a les 26 setmanes d’edat (sis mesos i mig), mentre
que el Rotateq necessita 3 dosis (també separades 1 mes) i ha d’estar completada a les 32
setmanes de vida (8 mesos de vida). La eficàcia de les dos vacunes és similar.

VACUNA FRONT LA MENINGITIS B (BEXSERO)
La meningitis és una malaltia infecciosa molt greu i potencialment mortal. Gràcies a les vacunes
sistemàtiques, la del Meningococ C, el Pneumococ i l’Haemophlilus Influenzae B ha disminuït
notablement aquesta malaltia. Però fins ara deixàvem al descobert el meningococ B. El tipus B
és el tipus més freqüent de meningococ a Europa i fins ara no teníem vacuna disponible per
prevenir-la. Aquest bacteri anomenat Meningococ B produeix una meningitis invasiva que en
poques hores d’evolució pot tenir conseqüències greus, seqüeles neurològiques greus i fins i tot
la mort. Aquesta vacuna és segura, tot i que pot provocar efectes secundaris, semblants a la resta
de les altres vacunes. És compatible amb la resta de vacunes del calendari a excepció de la
meningitis C, per manca d’estudis. De totes maneres, es recomana no administrar-la amb altres
vacunes perquè pot augmentar la probabilitat de tenir febre secundària a la seva administració.
Aquesta vacuna és diu Bexsero. Es pot iniciar la vacunació a partir dels 2 mesos i depenen de la
edat el nombre de dosis varia.

