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Departament de Salut

La grip és un important problema de salut pública

• Malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa.

• La incidència de la 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 (des de finals

de desembre a març).



L’activitat gripal a la temporada 2017-2018 a Catalunya va ser 

moderada-alta, amb una onada epidèmica que va durar 13 

setmanes i una incidència màxima de 413,3 casos/100.000 

habitants de l’ 11 de desembre al 5 de març
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Font: Sub-direcció Gral. de Vigilància Epidemiològica  i Resposta a Emergències de Salut Pública . ASPCAT



Activitat assistencial

De la setmana 40 de 2017 a la 20 de 2018

( PIDIRAC 2017-2018) 
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Font: Sub-direcció Gral. de Vigilància Epidemiològica  i Resposta a Emergències de Salut Pública . ASPCAT



1.306 casos greus confirmats a Catalunya amb 

infecció per virus de la grip, la majoria en persones 

no vacunades 

 1.306 casos greus confirmats amb infecció per virus de 

la grip als 14 hospitals sentinella

 60,3% virus tipus B   predomini de virus B/Phuket/3073/2013 

(llinatge Yamagata) 

 79,8% presentaven algun factor de risc            

 64,5% no vacunats

 61,3% persones > 64 anys 

 175 defuncions  57,3% no vacunats

Font: Sub-direcció General de Vigilància  Epidemiològica  i 

Resposta a Emergències de Salut Pública 

17,9% ingressats a l’UCI

EV prevenir ingrés UCI: 35% (10-54%)



•La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària

fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions

Segons l’OMS, en països industrialitzats la vacuna

ofereix entre un 70-90% de protecció contra la

malaltia clínica en adults joves, sempre que hi hagi

una bona correspondència entre les soques

circulants i les soques incloses a la vacuna.

•L’objectiu principal de la vacunació és evitar les

complicacions i la mortalitat associada a la grip

La vacunació en persones grans institucionalitzades

redueix el risc de complicacions greus de la grip o de

mort en un 50-80%.

Prevenció
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Catalunya té una bona cobertura de vacunació antigripal 

estacional en persones grans  (UE, 55 anys o més)

Rang 1,1%-76,3% 

Mediana 41,8%

Cobertura a 

Catalunya 2017-

18: 54,25% dels 

més grans de 65 

anys
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La cobertura  és baixa en les persones amb problemes de salut 

crònics

Cobertura a Catalunya de les 

persones amb problemes de 

salut crònics : 

32,3% entre 0 i 14 anys

20% entre 15 i 59 anys

Rang

24,9%-71,8%

Mediana 50,3%



Malgrat la cobertura és baixa en professionals 

sanitaris, va pujant progressivament 
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Rang 5% - 54,9% 

Cobertura a Catalunya 

2017-18: 23,2%

Mediana 26%
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Important millora de la cobertura de vacunació en dones 

embarassades va passar d’un 5% al 2016-7 a un 22,7% el 

2017-8, superant l’ objectiu central campanya anterior

Rang 0,3% - 56,1% 

Mediana 23,6%
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Departament de Salut

Objectius de la campanya 2018-2019

Les campanyes de vacunació antigripal se centren a vacunar

les persones en què la grip pot produir les complicacions

més greus i causar més mortalitat

 Millorar la cobertura de vacunació en les persones de més

de 60 anys (apropant-se al 60%).

 Millorar la cobertura de en les persones amb problemes

de salut crònics i condicions de risc.

 Fer un salt qualitatiu en la cobertura de la vacunació dels

professionals sanitaris.

 Continuar l’increment de la cobertura de vacunació en

dones embarassades.



Departament de Salut

Vacuna recomanada per a la temporada 2018-

2019 a l’hemisferi nord

Una soca anàloga a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09

Una soca anàloga a A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016 (H3N2)

Una soca anàloga a B/Colorado/06/2017 (llinatge 

Victòria)

En vermell, soques noves 2018-2019

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_19_north/en/

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_19_north/en/


Campanya de vacunació antigripal estacional

 Compra i distribució de les vacunes: 1.202.950 dosis

 Inici de la campanya: 22 d’octubre

 Publicació de la Guia tècnica de vacunació antigripal estacional 2018

 Vacunació en tots els centres d’atenció primària i altres centres vacunals 

de forma programada i oportunista

 Informació a la població:

 Web + materials informatius + 061 CatSalut Respon

 Seguiment de la vacunació: cobertura vacunal, vigilància epidemiològica i 

avaluació

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


Evolució temporal campanya 1994 – 2018/2019
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1994

• 714.000 dosis de vacunes 
distribuïdes

2018

2019

• 1.202.950 dosis de vacunes 
adquirides

Increment      

del 68% 

de dosis

 El Programa de vacunacions del  Departament de Salut es va fer 

càrrec de l’organització de la campanya de vacunació antigripal 

l’any 1994. 



Departament de Salut

1.202.950 dosis distribuïdes a tot el territori

Barcelona 
ciutat
24%

Lleida
7%

Tarragona/ 
Terres Ebre

10%

Girona
10%

Barcelona 
(metropolitana)

25%

Costa Ponent
18%

Catalunya 
Central

7%



Departament de Salut

Grups de risc a vacunar

Persones amb alt risc de complicacions

. Persones de 60 anys i més

. Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc

. Dones embarassades

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

. Treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris

. Contactes i cuidadors d’individus d’alt risc 

Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat

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

. Treballadors exposats a aus o porcs i aus salvatges



Procediment de vacunació

 Vacunació a partir del  22 d’octubre de manera que 

quan s’iniciï la temporada gripal les persones amb 

risc estiguin ja immunitzades. El període òptim és 

fins el 15 de desembre, però hi haurà vacunes als 

centres durant tota la temporada epidèmica . 

 En tots els centres d’atenció primària i altres centres 

vacunals de forma programada i oportunista. 



Informació a la població 

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


Informació per a ciutadans: web Canal Salut   
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Informació a la població: videocàpsules

als centres de salut / espot 061 



Informació al  web per a professionals 

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


Vacunació de professionals sanitaris 

Treball conjunt amb Consell 

Assessor de Vacunacions, Societats 

Científiques, Col·legis Professionals 

i entitats proveïdores 

Motius 

• Evitar el contagi als malalts/persones 

amb més risc de complicacions

• Protecció individual (Risc molt més 

alt  de contagi que la població 

general) 



Consens en el marc del  

Consell Assessor de 

Vacunacions amb 

Societats Científiques, 

Col·legis Professionals 

i entitats proveïdores



Carta als centres 

sanitaris demanant 

implicació global per 

impulsar  la vacunació 

dels professionals  i la 

vacunació antigripal en 

general 

Bones pràctiques en 

Hospital Clínic, ICO, 

altres Hospitals,  

diversos territoris 

d’APS, ... 



V de Vacuna’t (7 de novembre) 
Jornada de vacunació per a professionals de l’ICS. V de 

Vacuna’t

 Campanya de vacunació
concentrada en un únic dia i
dirigida a tots els professionals
(més de 42.000).

 Basada en experiències similars
a Catalunya Central i Barcelona
ciutat.

 Es fomentarà compartir la seva
experiència a través de les
xarxes socials #vdevacunat

 OBJECTIU: Promoure vacunació
massiva entre els professionals i
conscienciar al col·lectiu de la
necessitat de protegir-se a ells
mateixos i, al mateix temps, a les
persones que atenen i els seus
companys.



Bones pràctiques per fomentar vacunació (ICS)

Professionals
 Equips mòbils que cobreixin tots els torns de treball dels hospitals 

 Equips fixos a l’entrada dels menjadors professionals

 Equips fixos situats a les unitats de medicina preventiva

 Foment de la vacunació entre les comandaments/líders clínics com a rol 

exemplaritzant

 Sessions clíniques que promoguin la reflexió dels professionals



Bones pràctiques per fomentar vacunació (ICS)

Usuaris
 Flash mob “Vine a vacunar-te al CAP”

 Vacunació de pacients d’alt risc que es visiten sobretot als 

hospitals: hospital de dia oncologia, hospital de dia d’infeccioses, 

hemodiàlisi, unitat fibrosi quística, CEMCAT

 Difusió mitjans locals

 Vacunació in situ residències d’avis i casals de gent gran

 Missatges de text a adults joves amb malalties cròniques



En resum

 La grip és un important problema de salut pública, tant 

per la seva freqüència com per la possibilitat de presentar 

complicacions.

 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 al voltant 1,2 milions de dosis de vacunes.

 Les persones pertanyents als grups de risc poden 

vacunar-se a partir de dilluns 22 d’octubre als centres de 

salut.

 Fer un salt qualitatiu en la cobertura dels professionals 

sanitaris és un dels focus especials de la campanya .  
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