PROGRAMA GALEGO DE VACINACIÓN (PGV)
Os programas de vacinación constitúen unha das medidas máis eficaces e cunha mellor
relación custo -beneficio de todas as actuacións sanitarias.
As posibilidades de previr enfermidades mediante vacinacións, no neno e no adulto, crecen de forma constante e
rápida. A revisión frecuente e periódica dos calendarios vacinais comunitarios é xa imprescindible, cos obxectivos
de incorporar novas vacinas, reducir a súa complexidade e simplificar a súa aplicación. Debido a estes e outros
requirimentos, a práctica vacinal constitúe un continuo reto.
No campo das vacinas, asístese a unha aceleración da investigación, desenvolvemento e comercialización de
novos produtos.
A actualización das pautas de inmunización non é por si soa suficiente, as instancias públicas pertinentes deben
promocionar a súa adecuada divulgación para conseguir que a totalidade da poboación se beneficie da
dispoñibilidade de preparados vacinais eficaces e seguros.

Novo calendario de vacinación infantil - Xaneiro 2017

Instrucións e notas informativas
Recopilación das principais instrucións e notas informativas publicadas con
relación ao Programa Galego de Vacinación.

VACGAL - A app do Programa Galego de Vacinación
Vacinación infantil
Galicia implantou o seu primeiro calendario vacinal infantil no ano 1981. Desde entón ata hoxe,
este calendario foi evolucionando introducíndose novas vacinas que permiten inmunizar aos
nenos/as fronte a máis enfermidades, incorporándose novas pautas de vacinación.

Vacinación de adultos
As enfermidades previbles mediante vacinación son unha causa importante de morbi -mortalidade na
idade adulta; para fomentar a vacinación neste grupo de poboación e integrala na práctica asistencial
diaria aprobouse o Calendario de Vacinación de Adultos, vixente desde o 3 de xullo de 2017, que
establece as recomendacións xerais de vacinación para a poboación adulta sa e que será de aplicación
en todos os puntos de vacinación da nosa comunidade.

Vacinación en Grupos de Risco e en determinadas situacións
Vacinación na embarazada
Información sobre a vacinación fronte á tose ferina nas mulleres embarazadas.

Vacinas e viaxes
Lembre contactar co centro de vacinación internacional preferiblemente 2 meses antes da data
de partida.
Listaxe de Centros de vacinación internacional.

Vacinación antigripal
A campaña de vacinación antigripal ten por obxectivo minimizar o impacto da gripe na saúde
mediante a súa prevención, tentando diminuír o número e a gravidade das complicacións
derivadas de padecela.

Fichas técnicas das vacinas
Información sobre as fichas técnicas das vacinas. Ligazón á páxina da Axencia Española de
Medicamentos e Produtos Sanitarios (Centro de Información On -line de Medicamentos - CIMA).

Seguridade e farmacovixilancia
Ligazón ao formulario electrónico para notificar sospeitas de reaccións adversas a medicamentos do
Sistema Español de Farmacovixilancia de Medicamentos de uso Humano (SEFV -H).
Debe iniciar a notificación seleccionando a Comunidade Autónoma de Galicia. Esta notificación
transmítese automaticamente ao Centro de Farmacovixilancia de Galicia.

Contacto co Programa Galego de Vacinación
Datos de contacto das xefaturas territoriais de Sanidade e da sección de vacinas da Dirección
Xeral de Saúde Pública.

Xestión e loxística
Puntos de vacinación: acceso ao sistema de peticións e rexistro de vacinas.
Información sobre o mantemento da cadea de frío.
Protocolo de adhesión ao PGV para a subministración de vacinas.

Comisión Galega de Enfermidades Inmunoprevibles
Orde do 4 de outubro de 2013 pola que se regula a composición e funcionamento da Comisión
Galega de Enfermidades Inmunoprevibles

Formación
Cursos e xornadas de actualización en vacinas.

Eventos
Acontecementos de relevancia en vacinas

