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Què cal saber 
de la vacunació
contra la

Què és la meningitis
meningocòccica
causada pel
serogrup C?

És una malaltia produïda per un germen que es troba 
a la gola d’una proporció important de la població. 
La gran majoria de persones que el tenen desenvolupa
una protecció natural enfront del meningococ al cap
d’una setmana. Malgrat tot, ocasionalment, el germen
pot passar a la sang i produir una infecció generalitzada 
o bé afectar el sistema nerviós, i així causar el que
s’anomena una meningitis. 

La meningitis, si es diagnostica i es tracta precoçment,
acostuma a curar-se sense deixar seqüeles. No obstant
això, en alguns casos poden sorgir complicacions.
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Hi ha altres gèrmens
que puguin produir
també meningitis?

A part del meningococ C, altres meningococs (sobretot 
els del serogrup B), bacteris i virus poden produir
meningitis. Per tant, cal que no tinguem una falsa
sensació de seguretat, ja que si els nens es vacunen
només hauran rebut una vacuna que els protegeix contra
un sol tipus d’aquests gèrmens, el meningococ C.

Com és la vacuna
antimeningocòccica
C conjugada?

La vacuna antimeningocòccica C conjugada és una nova
vacuna eficaç i segura, que fins ara no estava disponible 
i que dóna un bon nivell d’immunitat (defenses) que dura
molt de temps.

El meu fill s’ha 
de vacunar?

Si el vostre fill té entre 2 mesos i 19 anys caldrà vacunar-
lo. En un primer moment, es vacunaran els nens entre 
2 mesos i 5 anys. A partir de l’any 2001, la vacuna
s’estendrà a tots els nens i joves fins als 19 anys.

Com s’administra 
la vacuna?

La vacuna s’administra al braç o a la cuixa amb agulles
indolores.

Segons l’edat que tingui el vostre fill, requerirà una, dues
o tres dosis de la vacuna per tal d’assegurar que queda
ben protegit contra la malaltia. Cal que consulteu el
pediatre o el metge de família per tal de saber què li cal 
al vostre fill.

És segura la vacuna?
La vacuna conjugada enfront del meningococ C és
segura. No obstant això, com quasi totes les vacunes, 
la seva administració pot donar lloc a petites molèsties
locals en el lloc de la punxada. També és possible que
aparegui una febre menor de 38º C durant les 48 hores
posteriors a la seva administració.

On es poden
vacunar els nens?

Per vacunar el vostre fill, podeu anar al pediatre del 
centre d’atenció primària o pediatre privat al qual aneu
habitualment. Ell us indicarà les dosis que requereix el
vostre fill i us informarà de tots els aspectes que vulgueu
preguntar-li respecte a la vacuna. 

Recordeu que, com en totes les vacunacions, és molt
important fer constar l’administració de la vacuna en 
el carnet vacunal.
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