
 

 

Consentiment informat per rebutjar la vaccinació amb Comirnaty (Pfizer) com a segona 
dosi després d’haver rebut una primera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca) 
 
La vaccinació és actualment l’única alternativa per superar a curt i a mitjan termini la pandèmia 
de COVID-19, que pren encara més sentit havent comprovat que immunitzar-se contra aquesta 
malaltia per mitjà del contagi comunitari del virus provoca en diversos casos una malaltia 
mortal o amb seqüeles greus. Les mesures de confinament i de limitació d’altres drets i 
llibertats tampoc no han demostrat poder controlar definitivament la propagació del virus ni 
recuperar el funcionament normal de la societat en un temps previsible i raonable. 
 
Esperam que amb la immunització que proporciona la vaccinació de tota la població —o, 
almenys, d’una gran part— es pugui reduir de manera notable i duradora l’impacte de la 
pandèmia. Els estudis més recents —entre els quals «Efectividad e impacto de la vacunación 
frente a COVID-19 en residentes de centros de mayores», duit a terme a Espanya— han mostrat 
que amb la vaccinació no només es pot evitar l’hospitalització i la mort per COVID-19 en una 
alta proporció de les persones vaccinades, sinó que també es redueix la infecció i, per tant, la 
transmissió del virus. 
 
Els assaigs clínics —en els quals han participat desenes de milers de persones— i els estudis 
posteriors a l’autorització dels vaccins han demostrat una gran protecció contra la malaltia en 
les persones que han estat vaccinades. La Comissió Europea, després de l’avaluació de 
l’Agència Europea de Medicaments, ha acreditat la seguretat i l’eficàcia dels vaccins autoritzats 
a Espanya. Els efectes adversos més freqüents es poden comparar als dels vaccins emprats i 
recomanats habitualment i que formen part dels calendaris de vaccinació. Per això, segons 
l’evidència científica actual la vaccinació és una actuació sanitària beneficiosa tant per a qui la 
rep com per a la societat en conjunt. 
 
No obstant això, en les darreres setmanes s’han notificat alguns esdeveniments adversos 
provocats per la vaccinació amb Vaxzevria (AstraZenaca) que han consistit en trombosi de 
grans vasos sanguinis (venes o artèries) del cervell i de l’abdomen (síndrome de trombosi amb 
trombocitopènia). Tot i que són molt infreqüents, es consideren greus, i sembla que 
s’incrementen com més jove és la persona que ha estat vaccinada i que són més freqüents en 
edats inferiors als seixanta anys. Aquests esdeveniments adversos estan essent estudiats per 
analitzar més profundament per què passen. Per això, per minimitzar el risc de patir síndrome 
de trombosi amb trombocitopènia des del 8 d’abril es va restringir a Espanya l’ús d’aquest vaccí 
a les persones de seixanta anys o més. 
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El 18 de maig, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut va acordar que les persones de menys de seixanta anys que van 
ser vaccinades amb una primera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca) siguin 
vaccinades amb Comirnaty (Pfizer/BioNTech) com a segona dosi a fi de completar 
la pauta de vaccinació amb dues dosis. Aquesta decisió es basa en dades recents 
sobre la seguretat i la resposta immunitària observada amb aquesta pauta de 
vaccinació. 
 

Atès que heu rebutjat rebre el vaccí Comirnaty com a segona dosi, per evitar que no completar 
les dues dosis pautades posi en risc la vostra pròpia salut i la de la col·lectivitat, heu de signar 
aquest document de CONSENTIMENT INFORMAT. 

 
Nom i llinatges de la persona atesa Núm. doc. identitat 
  
Nom i llinatges de qui la representa*  Núm. doc. identitat 
  
* En cas d’incapacitat de la persona atesa. 

 
MANIFEST de manera expressa i per escrit: 

1. Que rebuig rebre una segona dosi d’un vaccí diferent del rebut en la primera dosi (que va 
ser Vaxzevria, d’AstraZeneca). 

2. Que vull que se’m vaccini amb una segona dosi de Vaxzevria (AstraZeneca). 

3. Que manifest que estic informat sobre l’infreqüent risc de patir síndrome de trombosi amb 
trombocitopènia en optar per aquesta pauta de vaccinació. 

 
Nom i llinatges de la persona atesa Nom i llinatges de qui la representa 

...........................................................................   .......................................................................................  
 
 
 [signatura] [signatura] 
 
 
............................................ ,  .........  de/d’  ......................................................  de 20 ........  
[lloc] [data] 

 
 
 
  

 

 Article 2.4 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 
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Informació sobre protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam sobre el tractament de les 
vostres dades personals. 

Finalitat del tractament i base jurídica: garantir una assistència sanitària correcta. Les vostres 
dades seran incorporades a l’activitat de tractament «Història clínica». El tractament de les vostres 
dades és necessari per complir una obligació legal i per complir una missió feta en interès públic o 
en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Responsable del tractament: Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina 
Esclarmunda, 9. 07003 Palma). 

Destinataris de les dades personals: altres òrgans de l’Administració de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma, òrgans de la Seguretat Social i entitats sanitàries. 

Termini de conservació de les dades: durant el temps necessari per complir la finalitat per a la 
qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta 
finalitat i del tractament de les dades. 

Exercici de drets i reclamacions: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a 
limitar-lo, i també a accedir, rectificar i suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Per exercir 
aquests drets heu de presentar una sol·licitud per escrit adreçada al Servei d’Atenció a l’Usuari del 
Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). La sol·licitud ha 
d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial d’identificació (DNI/NIE, permís de conduir o 
passaport). A més, us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres 
organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres 
dades personals. 

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes 
Balears té la seu al carrer de la Reina Esclarmunda, 9 (07003 Palma). L’adreça electrònica de 
contacte és dpd@ibsalut.es. 
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