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Barcelona, 9 d’octubre de 2013



Departament de Salut

La grip és un important problema de salut pública

• És una 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
(poden arribar a ser el 90% de les morts) 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 i
febrer).



L’activitat gripal de la temporada 2012-2013 va ser alta a 
Catalunya 

Font: PIDIRAC
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Taxa d’incidència de síndrome gripal i nombre d’aïllaments de virus de la grip 
A i B. Dades procedents de la xarxa sentinella. Setmanes 40 (2012) - 20 (2013)*

Predomini 
del virus B

L’onada epidèmica 
va durar 8 
setmanes i va tenir 
una incidència 
màxima de 414 
casos/100.000 h. a 
mitjan febrer de 
2013



Activitat assistencial 2012-2013
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La grip va causar a Catalunya 195.034 dies de baixa (7% 
del total) en la temporada 2012-2013

Temporada grip (setmana 40 a setmana 20)
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Episodis d’IT per 
temporada:
IT per grip 29.452 49.193 30.312 33.013 35.868
Total d’IT 710.278 720.483 685.858 628.918 515.410

Indicadors d’IT grip per 
temporada:
% d’IT per grip / IT total 4,1% 6,8% 4,4% 5,2% 7,0%
Mitjana d’afiliats actius 
per temporada

3.249.012 3.111.700 3.085.160 3.001.105 2.883.942

IA temporada/100 afiliats 0,91% 1,58% 0,98% 1,10% 1,24%
Dies d’IT 189.690 344.724 185.613 178.416 195.034
Durada mitjana episodi 6,4 7,0 6,1 5,4 5,4
Durada mediana episodi 5 5 5 4 4
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El grup d’edat que va presentar més IT va ser el de 35-
44 anys

7

4,4 4,6
5,2

5,9

7,5

16-24 25-34 35-44 45-54 >=55

Durada mitjana de la IT per grip en 
relació amb el grup d'edat 2012-2013

3%

25%

37%

23%
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Distribució de les IT per grip
2012-2013 per grups d'edat 

16-24 25-34 35-44 45-54 >=55

Font: ICAMS



145 casos greus confirmats amb infecció per virus 
de la grip, la majoria en persones no vacunades 

• 145 casos greus confirmats als hospitals sentinella 
amb infecció per virus de la grip.

• El 94% presentaven algun factor de risc.
• El 88% corresponien a persones no vacunades.
• El 59,4% van ser causats pel virus VGB.
• El 63,4% van ser homes i el 37% dones.
• El rang d’edat dels casos va ser de 0 a 90 anys.
• El 40% van requerir ingrés a la UCI.



• 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 són 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



Departament de Salut

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 distribuiran 1.200.000 dosis (increment del
68%).



Catalunya i Espanya tenen una bona cobertura de 
vacunació antigripal estacional en persones grans (UE, 
65 anys o més)

Font: Venice project

Cobertura a 
Catalunya: 

 54% en 
persones de 
més de 60 
anys

 62% en 
persones de 
més de 65 
anys



Les cobertures són inferiors a les desitjables en persones 
amb problemes de salut crònics

Font: Venice project

Cobertura a 
Catalunya: 

Aprox. el 21% 
de persones 
amb 
problemes de 
salut crònics 
entre 15 i 59 
anys



Departament de Salut

Objectius de la campanya de la grip 2013-2014

• 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 la cobertura de vacunació 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 a la població.



Departament de Salut

Vacuna recomanada per a la temporada 2013-2014

S’han produït dos canvis de soques: 

- component A (H3N2)

- component B



Accions

• Compra i distribució de vacunes.

• Vacunació en tots els CAP i centres vacunals. 

• Informació a la població: 

 Web + materials informatius + 061 CatSalut Respon

• Seguiment de vacunació, vigilància epidemiològica i 
avaluació.
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Es distribueixen 1.200.000 dosis 

Catalunya 
Central 

7%

Tarragona -
Terres de 

l'Ebre
10%

Girona
8%

Lleida
7%

Costa de 
Ponent

18%

Barcelona 
metropolitana

25%

Barcelona
25%

1.200.000 dosis

4.731.459 €



Departament de Salut

Grups de risc a vacunar

 Persones amb alt risc de complicacions

. De 60 anys i més

. Pacients amb determinades patologies i factors de risc

. Dones embarassades

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

. Professionals sanitaris 

. Contactes i cuidadors de persones d’alt risc 

 Persones que realitzen serveis essencials per a la població

. 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 la 
persona ja estigui immunitzada.

• En tots els centres d’atenció primària i altres centres vacunals 
de forma programada.



Informació per a ciutadans

4.000 cartells 
informatius

http://www10.gencat.net/catsalut/cat/servcat_24h.htm�


Informació per a ciutadans: web Canal Grip al Canal Salut 
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Web Canal Grip: mesures de prevenció  
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Informació per a ciutadans: videocàpsules als centres 
de salut 



Informació per a professionals: web del Departament de 
Salut



Vacunació de professionals sanitaris

Motius:

• Protecció individual

• Evitar el contagi a persones 
malaltes i a les que tenen un risc 
més gran de complicacions

• Disminuir la possibilitat de 
manca de professionals clau



Fullets per a 
professionals 
sanitaris 



Informació als mitjans de comunicació



En resum

• La grip és un important problema de salut pública, tant per la 
seva freqüència com per la possibilitat de presentar 
complicacions.

• Té una repercussió important en la productivitat laboral: quasi 
200.000 dies de treball perduts.

• La prevenció mitjançant la vacunació és la principal mesura per 
evitar l’aparició de la malaltia.

• Catalunya fa un important esforç comprant, distribuint  i 
administrant 1,2 milions de dosis de la vacuna.

• Les persones pertanyents als grups de risc poden vacunar-se a 
partir del dilluns 14 d’octubre als centres de salut. 
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http://canalsalut.gencat.cat
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