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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ El departament de Sa-
lut ha posat en marxa aquest
mes un nou calendari de vacu-
nació que actualitza el que era
vigent a Catalunya des del 2011.
“Els canvis responen a les no-
vetats que es van produint en
aquest camp”, explica Pere Go-
doy, responsable de la unitat
d’Epidemiologia de la regió sa-
nitària de Lleida.

Així, un dels principals can-
vis és la inclusió d’una quarta
dosi contra la meningitis, que
fins ara s’administrava als dos,
sis i 15 mesos i que ara es po-
sarà també un recordatori als
11 o 12 anys per evitar casos en
l’adolescència i la joventut. “A
la província no hem tingut pro-
blemes amb la malaltia, però a
nivell europeu s’ha vist que la
immunitat pot estar reduint-se”,
apunta Godoy.

També s’actualitza la vacuna-
ció contra l’hepatitisA amb un
nou programa que implica
avançar les dosis als 12 mesos i
els 6 anys. Sobre aquesta s’han
rebut queixes per falta de vacu-
nes en algun CAP de Lleida, que
Salut ha atribuït que el calenda-
ri acaba d’entrar en vigor i no
hagin arribat les comandes, i no
al desproveïment per falta de
recursos.

També hi haurà un calendari
especial de l’hepatitisA per a
alumnes de 6è de primària fins
al curs 2018/2019, ja que fins
ara s’administrava una vacuna
conjunta amb la B.

Ara, la cobertura ja és total
en aquesta població, tenint en
compte també que des de l’any

El calendari de vacunes s’actualitza
En marxa des d’aquest mes un nou pla que inclou una dosi més de la meningitis i vacunació als
12mesos i 6 anys de l’hepatitis A ||També se suprimeix la tercera contra el virus del papil·loma
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Promouen la internacionalització entre
les empreses del tercer sector de Lleida

JORNADAECONOMIASOCIAL

Imatge de la jornada celebrada ahir a Lleida.

❘LLEIDA ❘ El departament d’Empre-
sa i l’Agència per a la Competi-
tivitat a l’Empresa,Acció, van
presentar ahir a Lleida instru-
ments i estratègies perquè em-
preses del tercer sector i l’eco-
nomia social apostin per la in-
ternacionalització. I és queAc-
ció ha creat un programa espe-
cífic d’exportació per a aquest
tipus d’entitats que contracten
discapacitats o persones en risc
d’exclusió social, entre d’altres,
amb l’objectiu d’ajudar-les a sor-

tir al mercat internacional tant
amb els productes com amb els
serveis. En la trobada van parti-
cipar responsables d’Acudam,
Alba,Antisida, Shalom, el grup
Sifu, FEPCCAT,Aspros,Talma i
Allem.

El pla contempla organitzar
jornades i cursos de sensibilit-
zació (la pròxima a la Seu) per
preparar el terreny i despertar
potencial d’aquelles entitats que
encara no estan internacionalit-
zades.
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* Només per a nens susceptibles de patir la malaltia. Cal administrar 2 dosis. ** Només per a les noies. A partir del curs 2014-2015, cal administrar 2 dosis.

LADADA

90%
DETAXA DEVACUNACIÓ

La taxa de vacunació en la pobla-
ció espanyola supera el 90% i són
pocs els casos en els quals els pa-
res decideixen no administrar-les
als seus fills, segons Salut.

Altres canvis

❚ El nou calendari de vacunació
inclou altres canvis com el retard
als 6 anys de la cinquena dosi
contra la diftèria, el tètanus i la
tos ferina, que fins ara es recoma-
nava entre els 4 i els 6. A més,
s’avança als 14 la sisena dosi de
reforç.

2000 simultàniament es va in-
troduir una dosi d’aquesta últi-
ma a l’any.

Però els canvis no acaben
aquí. I és que el nou calendari
també suprimeix la tercera do-
si de la vacuna contra el virus
del papil·loma humà, que es va
incloure el 2008 per a les nenes
de 6è de primària.

“S’ha demostrat que amb no-
més dos és suficient”, explica
Godoy. A més, el nou pla incor-
pora, com ja va avançar SEGRE
al gener, la vacunació contra la
tos ferina de les dones embaras-
sades entre la setmana 27 i 36
de gestació, amb l’objectiu de
protegir els nadons i després de
detectar-se un repunt de la ma-
laltia l’any 2011.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Actualment,Catalunya comp-
ta amb 6.800 entitats del tercer
sector i l’economia social que
ocupen 100.000 treballadors i
300.000 voluntaris, i represen-
ten el 2,8% del PIB.
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