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   Salut Pública 
 
 
 
VACUNA ANTIHEPATITIS A (sisè curs de primària) 
 
Benvolguda  família, 
 
El Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut ha recomanat un nou Programa pilot 
de vacunació contra l’hepatítis A per a l’alumnat de sisè d’educació primària, segons el calendari de 
vacunacions vigent per aquest curs 2014-2015. 
 
L’hepatitis A és una malaltia infecciosa produïda per un virus molt resistent a l’acció dels agents 
externs. El microorganisme causant es propaga fonamentalment per via digestiva, de persona a 
persona, o per mitjà de l’aigua o aliments contaminants. L’hepatitis A, quan afecta a la infància, és 
una infecció que la majoria de vegades no produeix símptomes però sí que en produeix quan afecta 
els adults. 
L’hepatitis A és una malaltia que normalment es cura però hi ha un percentatge petit de pacients que 
poden desenvolupar una hepatitis fulminant. 
Actualment, al millorar les condicions sanitàries i higièniques del país, són molts pocs els nens que  
s’infecten i per tant arriben a adults amb risc de contraure la infecció. 
 
La vacuna contra l’hepatitis A, és d’elevada eficàcia i està composta de virus de l’hepatitis A inactivats 
i purificats. 
S’administra en una pauta de dues dosis separades en un interval de sis mesos. Es imprescindible 
administrar les dues  dosis per estar correctament vacunat. 
 
Contraindicacions: febre alta en el moment d’administrar la vacuna, al·lèrgia a la neomicina. 
Reaccions adverses: les més comunes són les reaccions locals lleus, símptomes gripals i, més 
rarament, vòmits, diarrees, dolor abdominal, urticària i reaccions sistemàtiques. Són pocs freqüents 
els efectes adversos greus. En cas de febre elevada, superior a 38,7ºC, o altres reaccions que 
considerin greus, cal que consulti al servei d’urgències. 
 
Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si 
autoritzen vacunar el seu fill o filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l’escola. 
Cal que el seu fill o filla porti una fotocòpia del carnet de vacunació per revisar la informació que hi 
consta 
Rebran el carnet de vacunació de l’adult quan s’hagin administrat les dues dosis de la vacuna. 

 
 
Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació. 
 
Equip de salut escolar      
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VACUNA VARICEL·LA (sisè de primària) 
 
Benvolguda família, 
 
Durant el curs 2014-2015, continua el programa de vacunació contra la varicel·la adreçat als alumnes de 
6è curs d’educació primària que no hagin passat la malaltia ni hagin estat vacunats prèviament, segons 
el calendari de vacunacions vigent. 
 
L’objectiu d’aquesta vacunació a les escoles és immunitzar els alumnes que no hagin patit la malaltia, 
per evitar que puguin tenir-la d’adults. 
 
La varicel·la és una malaltia contagiosa que a Catalunya afecta la immensa majoria de persones durant la 
infància. Com és sabut, els nens que passen la malaltia poden tenir manifestacions variables de més o 
menys intensitat i, uns dies després, els nens es recuperen totalment i les complicacions són molt poc 
freqüents. 
En els adults, la varicel·la no és tan benigna com en els nens i, a banda de tenir manifestacions més 
greus, també hi ha més risc de complicacions. 
 
En general, la vacuna és molt ben tolerada i la majoria de les persones vacunades no tenen cap 
problema, encara que es pot produir inflamació i dolor locals, febre i erupció lleu. 
Són poc freqüents els efectes adversos greus. En cas de febre elevada, superior a 38,7ºC, o altres 
reaccions que considerin greus, cal que consulti al serveis d’urgències. 
Únicament està contraindicada en els pacients amb antecedents d’al·lèrgia a algun component de la 
vacuna, amb malalties de la sang, alteracions immunitàries i embarassades. És possible que els vacunats 
infectin a altres persones que visquin amb ells, però això és extremadament estrany. 
 
S’administra en dues dosis i en cas que el seu fill o filla estigui vacunat anteriorment amb una dosi única, 
se li’n administrarà la segona per tal de finalitzar la vacunació. 
Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si 
autoritzen vacunar el seu fill o filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l’escola. 
  
 
Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació. 
 
Equip de salut escolar   
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VACUNA CONTRA EL VIRUS PAPIL·LOMA HUMÀ (noies de sisè curs de primària) 
 
Benvolguda  família, 
 
Com cada any i coincidint amb el curs 2014-2015, l’equip de salut escolar  municipal administrarà les 
vacunes a l’escola segons el calendari de vacunacions vigent. 
El nou calendari de vacunacions recomana l’administració de dues dosis de vacuna contra el virus del 
papil·loma humà (VPH) a les noies que cursin sisè de primària.  
 
La vacunació contra el VPH és la manera més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades 
per algun tipus de VPH, els quals, poden infectar diferents superfícies corporals i produir berrugues 
cutànies i berrugues genitals, i altres poden persistir i produir al cap d’uns anys alguns tipus de càncer 
de coll uterí. 
El contagi es produeix mitjançant relacions sexuals. Per aquest motiu és molt important vacunar 
abans que aquestes s’iniciïn, ja que la vacuna és menys efectiva contra els tipus de VPH del quals ja 
s’estigui infectat. 
És molt important que tant les noies vacunades com les no vacunades es facin les revisions 
periòdiques en arribar a l’edat en què es recomanen. També cal recordar la utilització del preservatiu 
sempre per evitar qualsevol tipus d’infecció de transmissió sexual. 
 
La vacuna s’administrarà simultàniament amb la vacuna contra l’hepatitis A (en diferents punts 
d’injecció, una a cada braç). L’objectiu de la vacunació a l’escola és facilitar la vacunació, augmentar 
la cobertura i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Per aquest motiu 
és molt important la seva col·laboració. 
 
Generalment la vacuna és ben tolerada, malgrat pot donar molèsties locals o malestar general i no 
sol haver efectes adversos greus. 
En cas de febre elevada, superior a 38,7ºC, o altres reaccions que considerin greus, consulti al servei 
d’urgències. 
 
Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si 
autoritzen vacunar la seva filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l’escola. 
Cal que la seva filla porti una fotocòpia del carnet de vacunació per revisar la informació que hi 
consta. 
 
Agraint  la seva col·laboració, rebin una cordial salutació. 
 
Equip de salut escolar  
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VACUNA ANTIMENINGOCÒCCICA C CONJUGADA ( sisè curs de primària) 
 
Benvolguda família, 
 
Segons DECRET 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, 
es considera adient introduir una nova dosi adicional de la vacuna antimeningocòccica C conjugada 
(MCC) als 11-12 anys d’edat, per millorar la protecció contra la malaltia en els adolescents. 
 
La meningitis meningocóccica causada pel serogrup C és una malaltia produïda per un germen que es 
troba a la gola d’una proporció important de la població. 
La gran majoria de persones que el tenen desenvolupa una protecció natural enfront del meningococ 
al cap d’una setmana. Malgrat tot, ocasionalment, el germen pot passar a la sang i produir una 
infecció  generalitzada o bé afectar el sistema nerviós, i així causar el que s’anomena una meningitis. 
La meningitis, si es diagnostica i es tracta precoçment, acostuma a curarse sense deixar seqüeles. No 
obstant aixó, en alguns casos poden sorgir complicacions. 
 
La vacuna antimeningocòccica C conjugada és una nova vacuna eficaç  i que dóna un bon nivell 
d’immunitat (defensas) que dura molt de temps. 
La vacuna és segura, no obstant , com quasi totes les vacunes, la seva adminitració pot donar lloc a 
petites molèsties locals en el lloc de la punxada. També és possible que aparegui una febre menor de 
38º C durant les 48 hores posteriors a la seva administració. 
Son poc freqüents els efectes adversos greus. En cas de febre elevada, superior a 38,7ºC, o altres 
reaccions que considerin greus, cal que consulti al servei d’urgències. 
Contraindicacions: febre alta en el moment d’administrar la vacuna, malaltia aguda moderada o 
greu, reacció d’al·lèrgia greu a alguna dosi prèvia o a algun component de la vacuna. 
 
Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si 
autoritzen vacunar el seu fill o filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l’escola. 
 

       
 
 
Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació. 
 
Equip de salut escolar 
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VACUNACIÓ ESCOLAR  (sisè de primària) 
Nom i cognoms de l’alumne/a 
 

 

Nom i cognoms del pare, la mare o el tutor/a 
 
 

Data de naixement  
Dia:               Mes:                 Any: 
 

Nom del centre escolar: 
 
 

 

Autoritzo 
 

     Vacuna contra el VPH (només noies) 

  Vacuna contra el VHA 

  Vacuna contra la VVZ 

  Vacuna contra la MCC  

Signatura del  pare, mare o el tutor/a  

 
 

 
No autoritzo 
 

     Vacuna contra el VPH  (només noies) 

  Vacuna contra el VHA 

  Vacuna contra la VVZ  

  Vacuna contra la MCC  
 

Si no autoritza la vacunació, especifiqui, si us plau, els motius: 

 

     Ja està vacunat/ada          VPH □  VHA □   VVZ □   MCC □ 

  Ja ha patit la malaltia (només en el cas de la VVZ) 

  Negativa (no autoritzo)  

  Altres  

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres 
dades seran incloses al fitxer Programa de Salut Escolar de l’Ajuntament de Lleida, amb la finalitat de dur a terme 
l’administració de vacunes als escolars. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els 
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament de Lleida a 
l’Oficina Municipal d’atenció al Ciutadà, Pl. Paeria11, baixos, 25007 Lleida.  
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