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Què cal saber
sobre la vacunació
contra la

pneumònia
pneumocòccica
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Què és la pneumònia
pneumocòccica?
Les pneumònies, conegudes popularment com a
pulmonies, són malalties infeccioses que afecten els
pulmons i que estan causades per determinats gèrmens.
La més freqüent és la produïda per un bacteri anomenat
pneumococ.

De quants tipus
n’hi ha?
En l’actualitat s’han aïllat 90 tipus diferents de pneumococs. De tota manera, només una part són responsables
d’aquestes pneumònies, la resta són poc freqüents o
gairebé mai causen la malaltia.
Quan una persona pateix una infecció d’un tipus concret
de pneumococ, no queda protegida enfront de la resta
de tipus. Per aquest motiu, al llarg de la vida es pot patir
més d’una pneumònia pneumocòccica.

Com es poden
prevenir?
Actualment es disposa d’una vacuna amb capacitat
de protegir enfront de 23 tipus diferents de pneumococs,
que són els responsables de la pràctica totalitat
de les pneumònies més greus del nostre medi.

Qui s’ha de vacunar?
Si bé tothom pot patir la pneumònia pneumocòccica,
aquesta és més freqüent i greu en les persones de 60 anys
o més, les persones amb malalties pulmonars
i cardíaques cròniques i les que pateixen insuficiència
renal, diabetis i malalties que produeixen immunodeficiències (sida, etc.).

Com s’administra
la vacuna?
La vacunació contra el pneumococ requereix una sola
dosi. Es posa al braç en la zona deltoïdal, amb agulles
indolores.

És segura la vacuna?
D’acord amb l’experiència assolida, la vacuna contra
la pneumònia és segura.
Com totes les vacunes, però, pot produir alguns efectes
secundaris de tipus local (envermelliment, dolor, inflamació) que desapareixen al cap d’uns dies.

On és possible
vacunar-se?
En l’àmbit de l’assistència pública o privada, després
que el metge de capçalera hagi considerat la indicació
de la vacuna.

