Salut Pública

VACUNA VARICEL·LA (sisè curs de primària)
Benvolguda família,
Com cada any i coincidint amb el curs escolar 2016-2017, s’administrarà la vacuna contra la
varicel·la adreçada als alumnes de 6è curs d’educació primària que no hagin passat la malaltia ni
hagin estat vacunats prèviament, 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’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’ls administrarà la segona per tal de completar la vacunació.
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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