
 
 
Els professionals sanitaris davant la grip i la vacunació antigripal 
 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del Departament de Salut, 

assessorada pel Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya i per diverses societats 

científiques, recomana que tots els treballadors sanitaris es vacunin anualment contra 

la grip. Malgrat això, la cobertura vacunal dels professionals sanitaris és molt baixa (al 

voltant d’un 19%), tot i que varia molt entre els diferents centres sanitaris i estaments 

professionals (entre un 5% i un 40%). Atesa aquesta gran variabilitat i que s’està molt 

lluny de l’objectiu internacional del 75%, hi ha un ampli marge de millora. 

Per aquests motius recordem que augmentar la vacunació antigripal en els sanitaris és 

molt important perquè: 

 

1. Cada tardor la campanya de vacunació antigripal té com a objectiu principal 

pal·liar els efectes de l’epidèmia de grip anual en les persones més vulnerables.  

2. Malgrat que la magnitud i gravetat de l’epidèmia és difícil de preveure i que 

l’efectivitat de les vacunes pot variar, la vacuna (amb les seves limitacions) és la 

millor eina per prevenir la grip i les seves complicacions.  

3. Durant l’hivern, de forma recurrent, la grip ocasiona una quantitat variable de 

malalts i morts, fet al qual han de fer front la població i el sistema sanitari.  

4. Els professionals sanitaris tenen un paper clau en la lluita contra aquesta 

malaltia i les seves complicacions. 

5. Per ajudar a prevenir la transmissió de la malaltia als pacients (principalment, 

als més vulnerables), els professionals sanitaris han de prendre les mesures 

preventives adequades, entre les quals cal esmentar vacunar-se contra la grip i 

rentar-se les mans. 

6. Els professionals sanitaris tenen un risc més gran de contraure la grip ja que 

atenen molts pacients que la presenten durant l’epidèmia anual. Vacunar-se 

protegeix el mateix professional i també la seva família.  

7. El virus de la grip és contagiós des d'un dia abans del desenvolupament dels 

símptomes fins a cinc dies després. 

8. Entre un 30% i un 50% de les persones infectades pel virus de la grip hi poden 

restar asimptomàtiques, però el poden transmetre.  

9. La vacunació ajuda a protegir els mateixos sanitaris, els seus familiars i els 

pacients. 

10. Vacunar-se contra la grip és un missatge de coherència i responsabilitat davant 

 els pacients i la societat. 

 


