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■ Ambulatoris i centres de salut
han donat el tret de sortida aques-
ta setmana a la campanya de va-
cunació de la grip, que vol incidir
especialment en les embarassa-
des, ja que només s'arriba al 
del col·lectiu, però també als pro-
fessionals sanitaris, també força
reticents a vacunar-se cada any.
En tots dos casos, en general, se
senten persones sanes per poder
superar una grip, i per tant, prefe-
reixen estalviar-se tot el procés.
També hi ha ocasions en què la
persona no l'ha agafada els da-
rrers anys o que s'han posat la dosi
i han patit reaccions adverses o
han percebut haver-se refredat
més que altres anys. Són alguns
dels motius que donen els pa-
cients a l'hora de rebutjar la vacu-
na.

Així ho explica la infermera ad-
junta a la direcció del CAP Vila de
Gràcia de Barcelona, Maite Fabre-

gat, en un primer dia on més que
administrar vacunes els profes-
sionals informaven d'aquesta
possibilitat perquè els pacients ho
comencin a fer els propers dies. 

Fabregat reconeix que els pro-
fessionals, són conscients que la
vacuna és «segura i eficaç» i per
això creu que cal treballar la cons-
cienciació social de la importàn-
cia de protegir-se perquè, qualse-
vol persona sana pot preparar les
defenses per passar la malaltia de
diferent manera. 

Així reconeix que entre la po-
blació més jove no es valora la grip
com una malaltia perillosa i per
això, la vacuna no és prioritària.
També explica que, en algunes
persones, pot haver provocat re-
accions adverses, una situació
que fa tirar enrere en campanyes
futures. 

D'entre les persones que hi ha
al CAP Vila de Gràcia, hi ha l'Ana
Maria Vigil, infermera de  anys

que fins ara, i malgrat  anys de
professió, no s'havia atrevit a po-
sar-se-la. 

«No n'he tingut mai la necessi-
tat, però ara he fet  anys i en veig
més», explicat Per tant, la combi-
nació d'edat i sector professional
ha estat el factor decisori per pro-

var la vacuna de la grip per prime-
ra vegada. 

Les embarassades, grup de risc
Salut s'ha fixat com a objectiu que
enguany el  d'embarassades
que es van vacunar creixi fins a un
, i per tant, promocionarà la

protecció entre el col·lectiu que
actualment, segons relata Fabre-
gat, veuen el procés d'embaràs
com un «procés de salut», i des-
coneix encara que en cas de com-
plicacions com un part prematur
o un nadó de baix pes, la grip és
un factor de risc. 

En aquest sentit, Fabregat reco-
neix que aquesta «sensació de pe-
rill» que sí que existeix amb ma-
lalties com la tos ferina, no hi és
amb la grip perquè no hi ha na-
dons morts d'aquesta malaltia,
però recorda que vacunant-se, la
mare també enforteix les defenses
dels petits. 

Les persones d'entre  i 
anys també es veuen prou sanes
com per superar un procés gripal
i per tant, sens dubte, el sector de
població més fidel a la vacuna són
les persones grans, sobretot ma-
jors de  anys i encara més si te-
nen malalties cròniques o altres
problemes de salut prèviament.

És el cas d'en Joan Segura que
amb  anys, fa  anys que es va-
cuna i admet que «sempre m'ha
donat molt bon resultat». 
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Un infermer vacunant una altra infermera, aquest dilluns a Barcelona. ACN

La no percepció
de perill i la por 
d’una reacció
adversa allunyen
els catalans de la
vacuna de la grip
Els professionals sanitaris i les dones
embarassades són els grups de risc en què es
vol incidir en la campanya de vacunació
d'enguany, que ha començat aquesta setmana 

DdG PALAMÓS

■ Prop de . persones del
Baix Empordà es van vacunar
l'any passat contra la grip, el que
suposa gairebé el  de la pobla-
ció en situació de risc de les quatre
ABS que gestionen els Serveis de
Salut Integrats del Baix Emporda,.
On més persones es van vacunar
va ser a Palafrugell amb . per-
sones (,), però si es té en

compte el percentatge més alt de
població vacunada va ser a
 Torroella amb un , i un total
de . persones. A Palamós es
van posar la vacuna . perso-
nes (,) i a la Bisbal .
(,). 

Aquesta setmana ha començat
la campanya de vacunació contra
la grip, que s'allargarà fins el  de
novembre. Durant els primers 
dies, els professionals d’inferme-
ria dels CAP i dels consultoris del
Baix Empordà obriran agendes
específiques per vacunar a tot-
hom qui ho sol·liciti i pertanyi a
algun col·lectiu de risc a qui es re-
comana vacunar. Passats aquests
 dies i si encara queden vacunes

disponibles, es podrà sol·licitar
hora de vacunació a l’infermer o
infermera de referència del CAP.

Una de les accions divulgatives
que es realitzaran als diferents
CAP serà la instal·lació d’una tau-
la informativa a l’entrada del cen-
tre amb una ampolla de solució
alcohòlica per facilitar la higiene
de mans, una de les principals re-
comanacions per evitar contagis. 

A banda, també es reforçarà el
missatge per a la prevenció als
ambulatoris amb un roll up amb
les principals recomanacions de
prevenció amb els símptomes i
també suports de sobretaula a les
consultes i les pantalles informa-
tives dels centres durant tota la
temporada de vacunació.

Paral·lelament a la campanya a
la ciutadania, el Servei de Preven-
ció de Riscos Laborals de SSIBE
també realitza una campanya de
vacunació interna a tots els pro-
fessionals sanitaris. 

10.600 vacunats als Baix
Empordà l’any passat

Els CAP de la comarca 
obren agendes específiques
per als primers quinze dies 
de la campanya 

Implicació de les farmàcies per
augmentar la cobertura vacunal
 El Departament de Salut ha
distribuït al voltant d’1.200.000
dosis de vacunes, 120.000 de les
quals s’administraran als cen-
tres sanitaris de les comarques
gironines. La durada prevista de
la campanya és de dos mesos.

Com a novetat i amb l’objec-
tiu d’augmentar les taxes de co-
bertura vacunal, les 3.183 far-
màcies comunitàries de tot Ca-
talunya s’implicaran amb la

campanya impulsant la vacuna-
ció de les persones que pertan-
yen als grups de risc i que fre-
qüenten la farmàcia habitual-
ment; així com també entre els
més de 7.000 professionals. 

Finalment, el mes d’abril les
farmàcies realitzaran una en-
questa als usuaris per conèixer
el percentatge de població de
risc vacunada, usuària de l’ofici-
na de farmàcia.
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MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS 
I DEPILACIÓ AMB LÀSER

CONSULTA DIÀRIA

A HORES CONVINGUDES

C/ Ibèria, 12-14 baixos B
17005 GIRONA - Tel. 972 24 51 80

e-mail: lquint@comg.cat

Fernando
Girón Cardona

Col. núm. 403
PSICÒLEG CLÍNIC

� SEXOLOGIA  

� TERÀPIA FAMILIAR

� RELACIÓ DE PARELLA

� TRASTORNS DE 
PERSONALITAT

C/ Eiximenis, 10, 5è 2a
Tel. 972 21 27 99
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GUIA DE LA SALUT

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

31000

5139

Semanal

560 CM² - 50%

1837 €
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