DOCUMENT DE POSICIONAMENT CAMFiC
COMUNICAT DE LA CAMFiC SOBRE LA CAMPANYA DE
VACUNACIÓ DE LA GRIP

Comença la campanya de vacunació antigripal estacional 2019
La grip és una malaltia infecciosa d’origen víric que cada any ens visita i es
manifesta en forma de brot epidèmic (afectant un nombre important de persones).
Els professionals sanitaris i, especialment els metges de família i les infermeres
d’atenció primària, són els professionals que, any darrera any, atenen la majoria
d’aquests pacients, fomenten la prevenció mitjançant la vacunació i són els que
coneixen millor els símptomes i les complicacions de la malaltia en les persones de
risc.
Les recomanacions de vacunació per aquesta campanya són similars a les de les
campanyes precedents, amb ús majoritari de vacunes trivalents tot i que es
disposarà de més dosis de vacuna tetravalents per a casos específics.
En la composició de la trivalent seguint les recomanacions de la OMS inclou:
-

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09

-

A/Kansas/14/2017 (H3N2)

-

B/Colorado/06/2017 (llinatge B/Victoria/2/87)

La vacuna tetravalent inclou una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013. Aquesta
vacuna únicament s’utilitzarà en:
-Personal sanitari en contacte amb pacients d’alt risc (hematologia, oncologia,
transplantament,...) i també per aquests pacients d’alt risc amb edat menors de
65anys.
-Dones embarassades amb altres factors de risc per patir complicacions
derivades de la grip.
-Pacients <65anys amb factors de risc amb patologia greu.
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Cal recordar un any més:
1.
Les vacunes utilitzades a Catalunya són inactivades (no poden produir la
grip).
2.
La vacuna de la grip és una vacuna segura, amb efectes secundaris lleus i
amb una única contraindicació “haver patit una reacció al•lèrgica greu a una vacuna
antigripal”
3.
Hem de mantenir una actitud proactiva a les nostres consultes per aconseguir
apropar-nos a una cobertura al voltant del 60% en persones >60 anys
4.

Hem d’augmentar la cobertura de les dones embarassades

5.

Hem de millorar la nostra pròpia vacunació com a personal sanitari

Per a més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/recursos-per-a-professionals/
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