
INFORMACIÓ SOBRE VACUNES NO FINANÇADES PER A LES FAMÍLIES (INFANTS) 

Els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen 

l'administració de vacunes no incloses dins del calendari vacunal , és a dir, no finançades pel 

Servei Català de la Salut actualment. 

 

1. Vacuna contra el ROTAVIRUS. Rotarix®(2 dosis: 2m i 4m) o Rotateq®(3 dosis: 2m,4m i 6m) 

El Rotavirus és la principal causa d’hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i 

afecta, si més no, una vegada a tots els infants menors de 5 anys. La complicació més freqüent 

és la deshidratació. La infecció per rotavirus ha estat relacionada també amb les convulsions 

febrils. 

Les vacunes disponibles contra el rotavirus han demostrat la seva seguretat i eficàcia. Rotarix® 

Rotateq®, són d'administració oral i les pautes de vacunació son diferents.  

Actualment està finançada per a prematurs de 32 setmanes d’edat gestacional o menys. 

 

2. Vacuna tetravalent contra els MENINGOCOCS ACWY: Nimenrix® ,MenQuadfi® , Menveo® 

Aquests tipus de Meningococs  poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes 

de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 

12 mesos i 12 anys. La dosi dels 12 anys actualment està finançada. 

La vacuna Nimenrix® es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida, MenQuadfi® a partir 

dels 12 mesos i Menveo® a partir dels 24 mesos. 

 

3. Vacuna ANTIGRIPAL: 

Diferents societats científiques recomanen la seva administració anual en menors de 5 anys a 

partir dels 6 mesos. Actualment està finançada en infants i adolescents amb factors de risc.  

Es recomana vacunar als cuidadors principals de bebès menors de 6 mesos. 

 

Si voleu més informació, consulteu amb l’equip de pediatria. També podeu trobar més 

informació al Comité Asesor de Vacunas de la AEP a la següent pàgina web: 

www.vacunasaep.org 

Font d’Informació: Grup de Treball de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria 

 

 


