Confidential

VACUNA ANTIHEPATITIS A (sisè curs de primària)
Benvolguda família,
Com cada any i coincidint amb el curs 2016-2017, s’administrarà la vacuna contra l’hepatítis A per a
l’alumnat de sisè curs d’educació primària, segons estableix el calendari de vacunacions
sistemàtiques vigent a Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret
95/2014, d’1 de juliol).
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 greu.
Actualment, al millorar les condicions sanitàries i higièniques del país, són molts pocs els nens que
s’infecten, per tant, arriben a adults amb risc de contraure la infecció, però cal recordar que la millor
manera de prevenir l’hepatitis A és la vacunació.
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 d’administrar les vacunes, demanem que emplenin el full d’autorització i retornar-lo al tutor
o tutora de la classe, ja que sense l’autorització no es poden administrar les vacunes.
Cal que el seu fill o 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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