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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 2016-2017, s’administrarà la vacuna contra el virus del
papil·loma humà a les noies 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).
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
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 de fer. També cal recordar la importància
d’utilitzar sempre el preservatiu per evitar qualsevol tipus d’infecció de transmissió sexual.
La pauta actual de vacunació contra el VPH és de dues dosis.
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 d’administrar la vacuna, 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 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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