
Hospital e autarquia
vãovacinarbebés
gratuitamente
GAIA Hospital dará
vacina pneumocócica
e Autarquia fornecerá
a do rotavírus

Carla Sofia Luz

OSBEBÉS de Gaia serão vaci
nados gratuitamente con
tra o rotavírus e ameningite
A Câmara compromete se a
pagar as vacinas contra o ro
tavírus às crianças residentes
no concelho que tenham
nascido a partir do dia 1 de ja
neiro Avacina pneumocóci
ca será oferecida pelo Centro
Hospitalar de Gaia mas des
tina se só aos bebés nascidos

neste ano no hospital
Os gaienses que optarem

por outra unidade hospitalar
para ter o seu filho não bene
ficiarão da ofeita da vacina

pneumocócica Apenas terão
direito à do rotavírus Ambas
as vacinas apesar da sua
comprovada eficácia e de se
rem receitadas pelos pedia
tras não fazem parte do Pro
gramaNacional deVacinação
e não possuem compartici
pação estatal O custo é assu

mido por inteiro pelas famí
lias O preço da vacina do ro
tavírus vai dos 53 aos 64 28
euros enquanto a pneumo
cócica custa 71 07 euros nes
te caso é o valor a desembol
sar por cada toma Nascem
entre 1800 e 2000 bebés por
ano no concelho de Gaia

Os dois protocolos que de
finem os termos da oferta aos

bebés foram aprovados an
teontem em reunião de Câ
mara e hoje será firmado o
acordo entre o Centro Hospi
talar e o Município A medi
da vigora no dia seguinte à da
assinatura e será válida até ao
final do mandato
Para obterem a vacina do

rotavírus de graça os pais
têm de comprovar que mo
ram no concelho nomomen

to da aquisição da vacina
Terá de ser adquirida numa
das farmácias aderentes ao
programa municipal

CUSTO

75000
euros é quanto
a Câmara prevê gastar

OPS crê que foi suba
valiado mas aprovará
a revisão em alta
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