Nota sobre els criteris de priorització de la vacunació contra el virus del
papil·loma humà
La vacunació sistemàtica contra el virus del papil·loma humà (VPH) es va iniciar a Catalunya el
curs 2008-2009. D’acord amb el Calendari de vacunacions de Catalunya, es vacunen les noies
de sisè curs d’educació primària (11-12 anys d’edat) amb una pauta de dues dosis. També
s’ofereix la vacunació selectiva als grups de risc (que es poden consultar al Manual de
vacunacions de Catalunya).
Per poder dur a terme la vacunació, el Departament de Salut planifica la compra de les dosis
de vacunes necessàries anualment a partir de les necessitats estimades per a la vacunació
sistemàtica (calculades sobre dades poblacionals) i les previstes per a la vacunació selectiva en
relació amb les dades disponibles. L’increment d’indicacions selectives incloses en el
finançament (com algunes de les considerades al nou manual de vacunacions) fa difícil
calcular la demanda els primers anys després de la modificació de les indicacions selectives.
Per aquests motius, en aquest moment, es disposa d’un nombre limitat de dosis contra el VPH
i cal fer un reajustament del cronograma i/o indicacions habituals de vacunació per tal de
homogeneïtzar els criteris de priorització d’administració de les vacunes disponibles en els
centres vacunals.
Per tant, cal prioritzar la vacunació contra el VPH en:







La vacunació sistemàtica (la vacunació d’aquest curs escolar ja ha finalitzat, però cal seguir
prioritzant la recuperació de l’administració de dosis en cohorts en què ja s’havia introduït
la vacunació, és a dir, en les noies nascudes entre 1997 i 2007).
Les dones a les quals se’ls ha diagnosticat una neoplàsia intraepitelial cervical moderada o
d’un grau més avançat (NIC 2+) o un adenocarcinoma endocervical in situ (AIS). Es
recomana l’administració de la vacuna tan aviat com sigui possible i fins a un any després
de la intervenció.
Les dones i els homes amb infecció pel VIH fins als 26 anys.
Les dones amb trasplantament de progenitors hemopoètics (TPH) fins als 26 anys.
Les persones que han patit abús sexual fins als 26 anys.

Donat el nombre limitat de dosis disponibles, és molt important respectar aquestes
indicacions de vacunació, així com registrar correctament les dosis administrades a la història
clínica de les persones vacunades.
Es preveu disposar de les dosis necessàries per al restabliment de totes les indicacions de
vacunació durant el darrer trimestre de l’any.
En cas de dubte, els professionals sanitaris es poden posar en contacte amb els referents
territorials dels serveis de gestió integral de vacunes.
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