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Departament de Salut
La grip és un important problema de salut 

pública

• Malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa

• La incidència de grip durant les epidèmies oscil·la entre el

5% i el 20% en la població general, i arriba al 50% o més

en les persones internades en institucions tancades

• La mortalitat es produeix principalment en persones grans

o amb factors de risc preexistents

• A Catalunya, com a la resta de l’hemisferi nord, la infecció

pels virus de la grip habitualment es presenta en forma

d’epidèmia anual durant els mesos d’hivern (finals de

desembre-gener-febrer)



Taxa d’incidència de síndrome gripal i nombre 

d’aïllaments de virus de la grip A i B 2011-12
Dades procedents de la xarxa sentinella. Setmanes 40(2011)-20 (2012)* 
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Activitat assistencial 2011-2012
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Casos greus confirmats a Catalunya amb infecció 

per virus de la grip  2011-12

 148 casos greus confirmats als hospitals sentinella 

amb infecció per virus de la grip

 El rang d’edat dels casos va de 0 a 101 anys

 90% presentaven algun factor de risc

 42% no vacunats (dels que es disposava d’aquesta 

informació) 



•La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària

fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions.

Quan les soques circulants de la vacuna son semblants a les

dels virus circulants, l’efectivitat de la vacuna és d’un 70-

90%, en adults joves

•L’objectiu principal de la vacunació és evitar les complicacions

i la mortalitat associada a la grip.

L’OMS afirma que la vacunació en persones grans redueix el

risc de complicacions greus de la grip o mort en un 70-85%

Prevenció
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Antecedents

•El Programa de Vacunacions del Departament de Salut

es va fer càrrec de l’organització de la campanya de

vacunació antigripal l’any 1994.

•L’any 1994 es van distribuir 714.000 dosis de vacunes.

Aquest any es distribueixen 1.250.000 dosis (+ 75%).



Catalunya i España  tenen  una bona cobertura de 

vacunació antigripal estacional en persones grans  

(UE, 65 anys o més)

Venice project

Cobertura a 

Catalunya: 

55% dels 

majors de 

60 anys

Aprox. 70% 

dels majors 

de 65 anys



Les cobertures son inferiors a les desitjables en 

persones amb problemes de salut crònics

Venice project

Cobertura a 

Catalunya: 

Aprox. 23% 

de les 

persones 

amb 

problemes 

de salut 

crònics 

entre 15 i 59 

anys



Departament de Salut

.

Objectius campanya 2012-13

 Millorar la cobertura de vacunació en persones amb 

problemes de salut crònics ( Pla de Salut i Pla de 

Prevenció i atenció a  la Cronicitat)

 Mantenir una cobertura de vacunació superior al 70 % en 

les persones de més de 65 anys, i millorar-la en els grups 

de 60 a 65 anys.

 Millorar la cobertura vacunal dels treballadors de la salut 

per un doble motiu: perquè poden actuar com una font 

d’infecció per a persones de risc i perquè formen part del 

col·lectiu de serveis essencials per a la comunitat
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Vacuna recomanada per a la temporada 2012-2013

La vacuna antigripal trivalent inclou soques similars a:

•A/California/7/2009 (H1N1)pdm09

•A/Victoria/361/2011 (H3N2)

•B/Wisconsin/1/2010 (del llinatge de virus B/Yamagata)

Les soques A (H3N2) i B son diferents de les recomanades la 

temporada anterior en base a les dades globals de vigilància 

de la grip, les característiques epidemiològiques i antigèniques, 

les respostes serològiques a les vacunes estacionals trivalents 

2011-12, i la disponibilitat de soques candidates i reactius. 



Accions

 Compra i distribució de vacunes

 Vacunació  en tots els CAP i centres vacunals 

 Informació a la població: 

 web+ materials informatius + Sanitat respon

 Campanya especifica en professionals sanitaris

 Seguiment de vacunació, vigilància epidemiològica i 

avaluació
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Distribució de vacunes antigripals 2012

1.250.000 dosi
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Grups de risc a vacunar

Individus amb alt risc de complicacions

. Persones de 60 anys i més

. Pacients amb determinades patologies i factors de risc

• Dones embarassades

Individus que poden transmetre la grip a persones d’alt risc 

. Professionals sanitaris 

. Contactes i cuidadors d’individus d’alt risc 

Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat

. Policies, bombers, personal de protecció civil, etc. 



Procediment de vacunació

 Es recomana la vacunació durant els mesos d’ 

octubre i novembre, de manera que quan s’iniciï la 

temporada gripal estigui ja immunitzada.

 En tots els Centres d’atenció primària i altres centres 

vacunals de forma programada 



Informació a la població 

Cartells informatius

Sanitat Respon



Informació per ciutadans: web canal salut  
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Informació a la població



Fullets als centres de salut 



Informació en el web del Departament de 

Salut per a professionals 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/premsa/doc8023.html


Vacunació de 

professionals sanitaris 

• Protecció individual

• Evitar el contagi als malalts/persones amb 

major risc de complicacions

• Disminuir la possibilitat de manca de 

professionals clau

•Col·laboracions amb Soc. científiques

•Sessions informatives /formatives

•Recordatoris/cartes/missatges electrònics

•Dies de vacunació, unitats mòbils, 

Estratègies



Fullets per 

professionals 

sanitaris 



Informació als mitjans de comunicació (notes 

de premsa, etc.)





http://canalsalut.gencat.cat


