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Sabeu com registrar una reacció adversa a una vacuna? 
 

 

Recentment s’ha inclòs l’accés a les reaccions adverses a les vacunes i s’han integrat amb les RAM 
(reaccions adverses a medicaments). 

Per a més informació: 

Per registrar una reacció adversa a una vacuna administrada, cal fer clic damunt la icona de reacció 
adversa que hi ha a la dreta de la vacuna. 

 

En fer-ho apareix una pantalla per confirmar la vacuna que ha ocasionat la reacció adversa i per 
informar de les seves manifestacions clíniques (aquest camp és obligatori). 
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Una vegada fet, la vacuna que ha ocasionat la reacció adversa queda marcada amb la icona de color 
vermell i, com que està integrada a la pantalla de RAM, s’il· lumina en vermell la icona genèrica de 
reaccions adverses. 

 

Aquesta reacció adversa es pot consultar des de la pantalla RAM. 

 

També activa la icona de reaccions adverses i es veu a la pantalla Prescripció activa. 
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Declaració d’una reacció adversa al Departament de Salut 
 
Si un pacient pateix una reacció adversa a una vacuna administrada en un CAP, s’ha de declarar al 
Departament de Salut. 

Per fer-ho s’ha de codificar prèviament quina ha estat la simptomatologia que ha presentat. Aquesta 
informació s’emplena al formulari que apareix en prémer el botó Simptomatologia de la pantalla en què 
s’introdueix la reacció adversa. 

 

S’accedeix a un formulari per introduir la simptomatologia i el tancament del cas. 
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 Es pot entrar en aquesta pantalla tantes vegades com sigui necessari fins a tancar el cas. 

Una vegada s’ha tancat, per fer efectiva la declaració cal prémer el botó Enviar a Salut Pública. 

 


