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Davant el risc...

Protegeix-te

Hepatitis B
Grip
XRP (xarampió, rubèola, parotiditis)
Td (tètanus, diftèria)
Varicel·la
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El contacte diari amb el malalt o amb material
contaminat fa que el personal sanitari tingui
un alt risc de contraure diverses malalties.

Algunes d’aquestes malalties són prevenibles
mitjançant la vacunació.
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Davant el risc...

Hepatitis B

Grip

XRP

Td

Protegeix-te

Varicel·la

La vacuna és la millor
protecció

La vacunació del personal sanitari té dos
objectius:
· Protegir el treballador davant el risc d’infecció.
· Protegir el pacient de possibles contagis
a través dels treballadors.

Vacunes altament recomanades
al personal sanitari
· La vacuna de l’hepatitis B et protegeix del
contagi produït a través de la sang, secrecions
i punxades accidentals amb material infectat.
· La vacuna de la grip et protegeix a tu i a tots
els qui t’envolten.
· La vacuna XRP et protegeix davant el xarampió,
la rubèola i la parotiditis, i de les seves
complicacions. Recorda que la rubèola pot
produir malformacions fetals quan afecta
les dones embarassades.
· La vacuna Td et protegeix del tètanus i de la
diftèria, i es recomana a tota la població.
Cal fer una revacunació cada 10 anys.
· La vacuna de la varicel·la et protegeix davant
aquesta malaltia fàcilment transmissible
a l’àmbit hospitalari. Si encara no n’estàs
immunitzat, vacuna’t.

VACUNA

PAUTA

REVACUNACIÓ

Hepatitis B

3 dosis (0, 1 i 6 mesos)

No

Grip

1 dosi

Anual

Xarampió/Rubèola

2 dosis (0 i 1 mes)

No

Tètanus/Diftèria

3 dosis (0, 1 i 6 mesos)

Cada 10 anys

Varicel·la

2 dosis (0 i 1 mes)

No

/Parotiditis

Vacunes recomanades al personal
sanitari en circumstàncies especials
La realització de determinades activitats
sanitàries amb un risc específic de contagi pot
fer recomanables, a més, altres vacunacions,
sobre les quals t’informarà el servei
de medicina preventiva del teu centre.

