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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

D'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, cal realitzar consulta pública a fi de demanar
l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions representatives, durant un termini de 7 dies a partir de
la publicació del present anunci , al tractar-se d'un procediment declarat urgent, i donat l'impacte que
suposarà l'elaboració per esta Conselleria de l'esborrany de “l'Orde de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, de regulació del programa de vacunació en persones adultes de la
Comunitat Valenciana”.
L'objecte de la futura norma establir el marc de coordinació necessari per a la implementació i gestió
dels programes de vacunacions dirigits a la població adulta de la Comunitat Valenciana, de manera
que es garantisca l'eficiència en el desenrotllament d'estos programes ajudant a millorar el nivell de
salut de la població en el marc d'accions d'eficàcia demostrada i sostenibles en el temps i tenint en
compte la realitat epidemiològica de la Comunitat.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 10 d’octubre de 2017 a l'adreça
de correu electrònic ssim@gva.es
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Algunes de les normes i plans que conformen el conjunt
d'antecedents de la present Orde són els següents:

Antecedents de la norma

Orde de 13 d'abril de 2005 de la Conselleria de Sanitat per
la qual s'aprova el Programa de Vacunació en Adults a la
Comunitat Valenciana
Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de
Salut de la Comunitat Valenciana.
El IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (20162020)
Les malalties inmunoprevenibles afecten no sols a la
població infantil sinó també a la població adulta. En algunes
ocasions la incorporació de la vacunació front algunes
malalties en la infància ha permés el control d'estes
malalties, però la protecció no aconseguix a les persones de
major edat, que romanen susceptibles a la malaltia.

Problemes que es pretenen
solucionar amb la nova
norma

Altres vegades, la vacunació en la infància, i inclús en l'edat
adulta, només protegix de manera temporal enfront de les
malalties sent necessari establir criteris de vacunació en la
població adulta susceptible.
En termes generals, la vacunació d'adults està indicada per
l'existència de factors de risc associats a una major
probabilitat d'emmalaltir o de patir complicacions en el cas
que es produïsca la infecció.
L'objecte de la futura norma establir el marc de coordinació
necessari per a la implementació i gestió dels programes de
vacunacions dirigits a la població adulta de la Comunitat
Valenciana, de manera que es garantisca l'eficiència en el
desenrotllament d'estos programes ajudant a millorar el
nivell de salut de la població en el marc d'accions d'eficàcia
demostrada i sostenibles en el temps i tenint en compte la
realitat epidemiològica de la Comunitat.

seua aprovació

Els canvis que s'han anat produint, tant en la situació
epidemiològica com en la disponibilitat de vacunes i
coneixements científics, obliguen a adaptar la norma a la
nova realitat.

Objectius de la norma

Establir el programa de vacunació de l'adult.

Possibles solucions,

No.

Necessitat i oportunitat de la

alternatives reguladores i no
reguladores

