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1. INTRODUCCIÓ  

La vacunació constitueix una de les mesures sanitàries que més benefici ha 

comportat per a la humanitat, i ho continua fent. Les vacunes ajuden a prevenir 

malalties que abans causaven grans epidèmies, morts i seqüeles. El benefici és tant 

per a les persones vacunades com per les no vacunades, susceptibles de patir la 

malaltia i que viuen al seu voltant.  

De fet, la vacunació està reconeguda com una de les estratègies sanitàries 

amb més impacte sobre la salut. Les vacunes han estat una aportació fonamental 

per controlar i, fins i tot, eradicar certes malalties i, per tant, un pas gegant en el 

camp de la medicina. 

No obstant això, en els últims anys ha anat creixent una ombra negra que 

intenta atacar l'eficàcia i la utilitat de les vacunes. De fet, com més evident és la 

importància de les vacunes a nivell individual i col·lectiu, i més clar i objectiu és el 

seu benefici, major és la preocupació pels efectes adversos, i no pas per l'aplicació, 

que les mateixes poden comportar. En part, això és degut a què la societat, cada 

cop més informada i exigent,  qüestiona els possibles efectes secundaris associats a 

les immunitzacions. 

És per aquests motius que cada vegada és més important mantenir a la 

població informada sobre els beneficis i efectes esperats de l'aplicació de les 

vacunes, per tal d'allunyar els rumors i mites que giren entorn a efectes adversos 

mal fonamentats sobre les vacunes. 
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2. DESENVOLUPAMENT DEL TEMA 

2.1. Breu història de la vacuna 

 La primera vacuna elaborada s’atribueix a Edward Jenner (1796), un metge 

rural anglès (figura 1) que descobrí la manera de proporcionar immunitat en front de 

la verola (malaltia eradicada gràcies a la vacuna), tot i que, es poden trobar altres 

antecedents a la Xina i la India. Uns anys més tard, Pasteur (figura 1) va fer grans 

aportacions, com ara la vacuna de la ràbia, i per això se l’ha considerat pare científic 

de la vacunologia. 

 

 

Figura 1. Edward Jenner (esquerre) i Louis Pasteur (dreta). 

  
L’administració de vacunes de manera preventiva es va anar estenent, primer 

per Europa i després per Amèrica, gràcies a les expedicions colonials, al llarg del s. 

XIX. Des de llavors i fins a l’actualitat s’han elaborat moltes vacunes, totes elles amb 

òptims resultats i algunes de les quals figuren en el nostre calendari vacunal. I, de la 

mateixa manera, es segueix investigant per trobar vacunes efectives contra malalties 

com la malària o la SIDA. 

Però ja des dels inicis de la vacunologia han existit certs sectors de la 

població que intenten desacreditar la seguretat, eficàcia i necessitat de les vacunes. 

Per això, és important tenir molt clar què és realment una vacuna, conèixer el seu 

fonament, aplicabilitat i ús i ser conscient, llavors, de que les conseqüències d’una 

“no-vacunació” poden ser molt sèries per al conjunt de la població. 
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2.2. Definició i tipus de vacunes 

 Una vacuna és un preparat d’antígens que estimula la producció d’anticossos 

per part del nostre organisme. Aquests anticossos serveixen de resposta de defensa 

contra un determinat microorganisme patogen en cas de què ens infecti, ja que 

s’haurà generat una memòria immunitària. 

Les vacunes poden estar elaborades a partir de microorganismes complets, ja 

siguin vius i atenuats o morts, o bé a partir de fragments de microorganismes 

(substàncies antigèniques). En molts casos es necessiten coadjuvants, que 

potencien l’efecte de la vacuna. 

A més, si només contenen un antigen, com per exemple la vacuna del 

xarampió, s’anomenen monovalents i si en contenen més d’un, com ara la vacuna 

de la poliomielitis, s’anomenen polivalents. I si conté més d’un antigen i, a més, 

aquests provenen de diferents microorganismes, s’anomenen combinades, podent 

ser víriques, bacterianes o bacterianes-víriques. Les combinades permeten vacunar 

de diferents malalties en una mateixa punxada. 

Segons les autoritats sanitàries, distingim encara una altra classificació que 

separa les vacunes sistemàtiques de les que no ho són. Les primeres, que són 

aquelles indicades per a tota la població, a partir de l'edat infantil, i s'apliquen d'acord 

amb el calendari de vacunacions sistemàtiques. Aquests calendaris són proposats 

per les autoritats sanitàries de cada comunitat autònoma (exemple del calendari 

català a la figura 2). També s'apliquen a l'edat adulta si durant la infància no es va 

rebre alguna vacuna, perquè encara no estava disponible, o si necessitem alguna 

dosi de record (per exemple de la vacuna contra el tètanus). 

 I, finalment, les vacunes no sistemàtiques, que no s'inclouen al calendari de 

vacunacions perquè només estan indicades per a determinades persones o sectors 

de població i en determinades situacions especials, com per exemple, la vacuna de 

la grip o les vacunes que s’administren als viatgers quan van a  altres països. 
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Figura 2. Calendari de vacunes sistèmiques de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya. 

Canal salut. Vacunacions (consultat 2012). 

 

2.3. Eficàcia i seguretat de les vacunes 

2.3.1. Eficàcia de les vacunes 

Les vacunes han demostrat la seva eficàcia al llarg dels anys des de la seva 

descoberta, fent possible l’eradicació de malalties que en el passat van provocar 

grans epidèmies i morts, com ara la verola. Per contra, de la mateixa manera que 

passa amb altres medicaments, no són 100% efectives i algunes requereixen 

recordatoris. Però existeixen molts exemples que avalen l’eficàcia de les vacunes, 

com ara el descens de casos de meningitis en la temporada 2006-2007 en un 80% 

respecte la temporada prèvia a la implantació de la vacuna (1999-2000) i en un 10% 

respecte la temporada 2005-2006, com es pot comprovar en la figura 3. 
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Figura 3. Malaltia meningocòcica a Espanya. Casos i taxes per 100.000 habitants 

segons el diagnòstic microbiològic. Temporades 1999-2000 a 2006-2007. Font: Boletín 

Epidemiológico Semanal, 2008, vol 16, nº7 (consultat 2012). 

 
2.3.2. Seguretat 

Per a que una vacuna pugui comercialitzar-se, com qualsevol altre fàrmac, ha 

de passar una sèrie d’assaigs i proves que en garanteixin la seva seguretat. El nivell 

d’exigència en els resultats d’aquestes proves és molt elevat, ja que van destinades 

a l’administració en persones sanes. Per tant, tot i l’existència de riscos d’aparició 

d’efectes adversos indesitjats, la seguretat està prou garantida perquè la 

preocupació al respecte sigui mínima. 

Els sectors contraris a la vacunació, es fonamenten en aquesta possibilitat 

d’aparició d’efectes adversos. En el seu discurs parlen d’efectes molt greus, com ara 

l’autisme, però, en la majoria dels casos no han pogut estar contrastats. En l’apartat 

de concepcions errònies s’analitzaran alguns d’aquests casos. 

Òbviament, tot medicament i, per tant, també les vacunes, poden produir 

efectes adversos. Per això, sempre s’instaura una farmacovigilància encarregada de 

detectar-los, posar-hi remei i prendre les mesures per evitar que torni a passar.  

Els efectes adversos més comuns, i també més lleus, són reaccions locals a 

la zona de la punxada que es manifesten amb dolor, envermelliment, induració i 

edema i, en rares ocasions, pot provocar abscessos i fins i tot necrosis (reaccions 

d’hipersensibilitat). Les reaccions sistèmiques es donen en menys del 10% dels 

casos i la meitat d’ells són lleus, com ara: febre, irritabilitat, malestar general, dolor 

muscular, cefalea, vòmits, diarrea, erupcions cutànies, adenopaties, etc. Però també 

poden ser més greus com ara les reaccions d’anafilaxi -on l’al·lergogen més comú és 
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la proteïna d’ou que es troba en algunes vacunes (la de la grip o la triple vírica)-, 

osteïtis i osteomielitis, malaltia produïda per l’agent contingut en la vacuna, reaccions 

de tipus neurològiques, paràlisi flàccida aguda, meningitis, convulsions, etc . Tot i 

que aquestes són més rares. 

També existeixen altres efectes adversos deguts a errors en 

l’emmagatzematge, la manipulació o l’administració. O bé, reaccions 

idiosincràtiques, que apareixen després de la vacunació i es desconeix la seva 

causa. O les reaccions coincidents, és a dir, que no mantenen cap tipus de relació 

amb la vacunació, simplement tenen lloc en el moment d’administrar la vacuna per 

casualitat. Per tant, es podria haver donat encara que la persona no s’hagués 

vacunat. 

 
2.3.3. Contraindicacions i precaucions 

Les contraindicacions de les vacunes es poden dividir, segons el Manual de 

Vacunas en pediatría 2008, en les permanents i les temporals. Les permanents són 

únicament dues, haver patit una reacció adversa greu a una dosi prèvia de la vacuna 

o bé al·lèrgia greu i reaccions d’hipersensibilitat a la vacuna o a algun dels seus 

components. Les temporals són: 

● Embaràs: estan contraindicades les vacunes de virus vius, amb algunes 

excepcions en què els beneficis de la vacuna superen el risc. 

● Immunodeficiència: estan contraindicades les vacunes que continguin agents 

vius, però no la resta, tot i que la immunització en aquestes persones no és 

tan efectiva. 

● Edat d’administració: en general, no es recomana l’administració de la triple 

vírica abans dels 12 mesos de vida i la de la grip abans dels 6 mesos. 

● Malaltia aguda: per precaució no s’administraran si s’està patint una malaltia 

moderada o greu, però un cop resolta ja es pot administrar la vacuna. 

 
Les precaucions consisteixen en establir una vigilància més intensa durant 

uns dies després de l’administració de la vacuna en aquells casos que ho requereixi. 

Per exemple, un nen amb al·lèrgia de tipus anafilàctica a la proteïna d’ou pot rebre la 

vacuna triple vírica (que conté quantitats ínfimes de l’al·lergogen), prenent la 

precaució de fer-ho en un hospital i mantenint-lo sota vigilància. 
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2.4. Concepcions errònies de les vacunes 

Els grups « antivacunes » estan en contra de la vacunació perquè donen més 

pes als efectes negatius que poden ocasionar que no pas als beneficis evidents. 

Aquests aspectes negatius sobre els quals argumenten la seva posició, són 

majoritàriament molt poc probables. Alguns d’ells són, fins i tot, falsos i amb una 

base científica més que qüestionable que només genera incertesa sobre el valor de 

les vacunes i que finalment pot induir a què la població les rebutgi. 

Aquests grups ideològics han existit sempre, des dels inicis de la vacuna. Avui 

en dia, l’elevada difusió d’informació permet que aquests grups aconsegueixin 

seguidors amb facilitat. Així, ens trobem davant de situacions en les quals els pares 

no volen vacunar els seus fills. Hi ha diversos motius que generen aquesta negativa. 

En algun cas és possible que sigui per motius religiosos, en d'altres, el calendari de 

vacunació es considera una intromissió per part del govern a les nostres vides, i els 

restants, consideren que les vacunes no són eficaces i/o segures. El fet de què hi 

hagi una constant incorporació de noves vacunes tampoc ajuda a tenir-ne una millor 

concepció, ja que pot fer pensar a la població que només es tracta d’una estratègia 

comercial per a col·locar més lots en el mercat. 

 Segons un estudi fet als EEUU l’any 2005, de Gust et al., l’actitud de les 

persones davant la vacunació pot ser molt diferent. Es conclou que poden haver-hi 

els següents tipus de perfils de famílies:  

   Defensors convençuts de la vacunació: 33% 

   Famílies que fan allò que no toca: 26,4% 

   Defensors de la salut: 24,8% 

   Persones en alerta constant a aparició d’amenaces o novetats sobre 

la vacunació que els hi puguin afectar: 13,2% 

   Famílies extremadament preocupades: 2,6% 

En funció de les circumstàncies, unes famílies poden passar d’una categoria a 

l’altra. No obstant això, el que es vol demostrar és el fet de què cada cop més hi ha 

una tendència a exigir tota la informació possible sobre el tema, cosa que fa que la 

gent sigui més autònoma a l’hora de prendre una decisió. Això és positiu sempre i 

quan la informació sigui fiable i la persona que la rebi pugui assimilar-la i tingui 

suficient nivell de coneixements per entendre-la sense crear alarmes exagerades. És 



 

 

             Concepcions errònies de les vacunes 

 

 

 9 

freqüent que entre la població que rebutja la vacunació hi hagi persones amb nivell 

cultural superior a la mitjana, estudis superiors i renda més elevada. Però és un gran 

risc aplicar aquesta superioritat cultural en àrees on una persona no n’és 

professional. Per tant, no pertànyer al món sanitari i voler-lo interpretar des de fora, 

és un error molt greu que crea falses idees i concepcions, com pot ser el cas de les 

vacunes.  

Els grups « antivacunes » argumenten diferents idees : 

- Amb la vacunació es violen els drets individuals. 

-Les vacunes són insegures i perilloses. 

-Les malalties que prevenen no són gaire importants. 

-Les vacunes són ineficaces. 

-Hi ha millors alternatives que la vacunació. 

-Falsedat de governs i professionals. 

Així doncs, com a personal sanitari, hem de ser capaços de comprendre els 

arguments contraris a la vacunació i intentar explicar de la millor manera els 

beneficis que ens aporten. 

Davant l’actitud dels grups « antivacunes » els professionals de la salut han 

de defensar la llibertat i els drets dels ciutadans, mostrar evidència científica, donar 

informació clara, simple i accessible, parlar de les possibles reaccions adverses, 

coordinar-se amb la indústria i la salut pública i donar resposta als efectes adversos 

reals o percebuts. 

A continuació s’exposen set idees falses sobre la vacunació que s'han anat 

fent populars i difonent sense disposar d'informació vertadera. 

  

2.4.1. Les malalties ja havien començat a desaparèixer abans de la introducció de 

les vacunes degut a la millora de les condicions higienico-sanitàries. 

És evident que la millora en les condicions socioeconòmiques ha fet disminuir 

la incidència de moltes malalties infeccioses. La millora en l'alimentació, el 

desenvolupament d'antibiòtics i altres tractaments han contribuït a disminuir el risc 

d’infecció i a augmentar la supervivència en cas de patir la malaltia infecciosa. 

Ara bé, la vacunació, com a prevenció “extra”, permet que l’eradicació de 

moltes d’aquestes malalties sigui més factible.  



 

 

             Concepcions errònies de les vacunes 

 

 

 10 

2.4.2. Les vacunes no són eficaces, ja que en alguns casos tot i haver estat 

vacunats es pateix la malaltia. 

 De vegades, pot donar-se el cas d’estar vacunat contra una malaltia i després 

patir-la. Com ja s’ha comentat, la vacunació no assegura una eficàcia del 100% i per 

això sempre pot haver-hi la possibilitat de patir igualment la malaltia.      

Ara bé, hi ha vacunes que tenen la finalitat d’atenuar la clínica de la malaltia 

en cas de patir-la. És el cas de la recent vacuna contra la varicel·la: no es garanteix 

que no es pateixi, però si la persona vacunada s’infecta i emmalalteix, la clínica serà 

molt més lleu.  

  

2.4.3. “No em vull vacunar perquè molts dels lots que surten al mercat són 

defectuosos”. 

La possibilitat de què hi hagi lots defectuosos existeix, però és mínima i molt 

poc freqüent. També passa amb altres medicaments. No obstant això, ja hi ha 

circuits que controlen el recorregut del medicament des de la seva producció fins la 

seva administració al pacient. Llavors, en el cas de què s’observi una incidència en 

el lot s’actua ràpidament procedint a la seva retirada. 

  

2.4.4. Les vacunes provoquen molts efectes secundaris, malalties, efectes 

desconeguts a llarg termini i fins i tot la mort. 

La majoria dels efectes adversos associats a les vacunes són menors i 

temporals (dolor al braç o febre lleu). Els efectes adversos més greus són molt pocs 

freqüents i alguns tan poc freqüents que no es pot avaluar el risc de manera exacta. 

Hi ha un mite que diu que la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina 

(DTT) provoca la síndrome de la mort sobtada del lactant. Aquest efecte es va 

establir perquè la majoria de víctimes d'aquest síndrome eren nens que poc abans 

de la mort havien estat vacunats. Tot i així, no es tracta d’una relació causal ja que, 

per una banda, la mort sobtada té més incidència en el lactant que no pas en l’edat 

infantil, i per altra banda, les tres injeccions de DDT solen administrar-se al nen 

infant i no hi ha casos de mort per aquestes circumstàncies. Per tant, els casos de 

síndrome de mort sobtada del lactant es donarien igualment encara que no s'hagués 

administrat la vacuna. 
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L'autisme també s'ha relacionat amb la vacuna triple vírica  (tot i que no està 

demostrat) o amb el mercuri  (tiomersal) que s'utilitza com a conservant en algunes 

vacunes. Els grups que clamen per una associació causal entre el tiomersal de les 

vacunes i l'autisme, es recolzen en la similitud dels símptomes de l'autisme i els que 

es veuen en la intoxicació per metilmercuri, oblidant que el tiomersal està formulat 

amb etilmercuri. Nelson i Bauman (taula 1) neguen aquesta afirmació en demostrar 

que hi ha notables diferències entre els símptomes i signes neurològics observats 

tant en l'autisme com en la intoxicació aguda o crònica per metilmercuri. 

 

 

Taula 1. Simptomatologia característica en l'autisme i en la intoxicació per mercuri. Font: 

Nelson KB, Bauman ML. Thimerosal and autism? Pediatrics. 2003 Mar;111(3):674-9. 

 

Així doncs, és molt més probable que la majoria de nens es vegin afectats per 

les malalties pròpies dels humans que no per qualsevol malaltia provocada per les 

vacunes. Els avantatges de la vacunació superen àmpliament els seus escassos 

riscs. 

 

 

Taula 2. Comparació del risc de complicacions de la malaltia amb els efectes adversos de la 

vacuna. Font: Maldonado, J. A., JAMA 2002; 288: 3155-8. 
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Per últim, cal parlar de les al·lèrgies, on destaquem que algunes vacunes 

s’elaboren en un medi de cultiu que pot contenir traces de proteïna d’ou, i per tant, 

poden ser causants d’una reacció al·lèrgica en els pacients al·lèrgics a la proteïna. 

Les vacunes cultivades en aquests medis són la vacuna triple vírica, l’antigripal, la 

vacuna contra la febre groga, l’antiràbica i una vacuna contra el virus de l’encefalitis 

transmesa per paparra. L’al·lèrgia a l’ou afecta el 8% de la població i és una de les 

més prevalents en l’edat pediàtrica, edat en la qual s’inclouen la majoria de vacunes 

del calendari vacunal. De fet, en el 79% dels casos aquesta al·lèrgia es manifesta en 

nens menors de 5 anys. En aquests pacients les recomanacions són diferents per 

cada tipus de vacuna, però el que sí és comú és que davant la sospita d’al·lèrgia ha 

d’haver-hi una derivació immediata al centre de salut, on l’administració de la vacuna 

es farà conseqüentment. 

 

2.4.5. En el meu país, les malalties evitables per vacunació s'han eliminat 

virtualment, per tant, no és necessari vacunar al meu fill. 

És cert que la vacunació ha permès reduir molt la incidència de la majoria de 

les malalties evitables per vacunació en la molts països. No obstant això, hi ha 

algunes d’aquestes malalties que continuen sent freqüents en altres parts del món. 

És per això que ens hem de seguir vacunant tant per protegir-nos a nosaltres 

mateixos (els constants viatges poden estendre les malalties arreu) com per protegir 

les persones del nostre entorn. 

 

2.4.6. L'administració simultània a un nen de varies vacunes per a malalties 

diferents, augmenta el risc d'efectes secundaris perjudicials i pot sobrecarregar el 

sistema immunitari. 

Les dades científiques disponibles indiquen que la vacunació simultània amb 

vacunes múltiples no ocasiona cap efecte perjudicial pel sistema immunitari del nen. 

Certs estudis han demostrat que les vacunes recomanades són tan eficaces 

en combinació com de forma individual, i les combinacions no augmenten el risc de 

patir reaccions adverses. 

A més, s'estan investigant maneres de combinar més antígens en una única 

injecció per tal de reduir el nombre de punxades, per comoditat, per motius 

econòmics i també ecològics. 
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2.4.7. No s'hauria de vacunar als bebès 

L'edat de la vacunació depèn de l'equilibri entre dos factors: la maduresa del 

sistema immune del nen, que pot ser insuficient quan s’administra la vacuna, i el risc 

de patir la malaltia mentre no s’hagi administrat aquesta.  

A vegades, les vacunes no són efectives si es posen massa aviat perquè el 

sistema immunitari del nadó encara no respon. Però si s’espera i s’administren 

massa tard, augmenta el risc de que el nen emmalalteixi abans de ser vacunat.  

Així doncs, quan posposem les vacunes estem exposant al nen a un perill 

d'infecció. També s'ha de saber que les vacunes no col·lapsen el sistema immunitari 

del nadó, ja que no arriben a portar mai tanta càrrega d’antigen . 

  

2.4.8. Falses contraindicacions  

S’exposen ara el que el Comité Assessor de Vacunes de la Asociación 

Española de Pediatría anomena Falses Contraindicacions: 

● Els nens de mares gestants o lactants no es poden vacunar. Només està 

contraindicat per a la vacuna de la varicel·la i quan la mare no estigui 

immunitzada. 

● No vacunar d’una malaltia ja patida. No existeix cap risc, de fet s’espera que 

es reforci la immunitat de la persona. 

● Les persones epilèptiques o les que han patit episodis convulsius no s’han de 

vacunar. Fals, en tot cas, es podria reforçar la vigilància després de la vacuna 

per assegurar-nos que no succeeix res. 

● La vacuna no es pot administrar de manera concomitant amb un antibiòtic. 

Només existeix un cas en que és cert, quan la vacuna és l’antitifoidea oral. 

● Infecció febril menor o diarrea en una persona sana. Fals, la vacuna en 

aquestes situacions no agreuja el procés menor i el procés d’immunització no 

es modifica. 

● No vacunar quan existeixen antecedents familiars d’efectes adversos a les 

vacunes. Fals, aquest tipus de reaccions no són obligatòriament hereditàries. 

● No vacunar en temporada d’estiu o en altes temperatures. Fals, les vacunes 

es mantenen conservades en nevera fins a la seva administració, moment en 

què la temperatura ja no és important. 
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2.5. Conseqüències de la no vacunació 

Tot i que el percentatge global de no vacunats per rebuig a la vacunació no és 

molt elevat, la circumstància de què no es tracti d’una distribució homogènia entre la 

població, sinó que es donin clusters geogràfics de famílies contràries a la vacunació, 

té com a conseqüència l’aparició de brots epidèmics.  

Si s’establís una escala de les raons que fessin que els països desenvolupats 

tinguessin taxes de mortalitat inferior als subdesenvolupats, en tercera posició, 

després de les mesures higièniques i l’alimentació, estarien les vacunes. El primer 

pas des del punt de vista sanitari perquè un país surti del subdesenvolupament, en 

qüestions sanitàries, és la vacunació. 

« No vacunar els nens posa en perill la salut de tots ». Fa uns anys, les 

cobertures vacunals eren extenses, essent la majoria dels nens vacunats d’aquelles 

vacunes que formaven part del calendari vacunal. Els nens no vacunats solien 

pertànyer a famílies amb pocs recursos que anaven amb poca freqüència al metge. 

Tot i així, seguint les tendències aparegudes en el Nord d’Europa, molts nens 

espanyols, que pertanyen a famílies amb un nivell econòmic i cultural elevats, 

s’estan deixant de vacunar. Això provoca la disminució de les taxes de vacunació, i, 

com a conseqüència, malalties que semblaven quasi controlades estan emergint, 

cosa que posa en perill la salut de la resta de la població. 

Vacunar-se és un acte solidari, perquè quan la majoria es vacuna, tots aquells 

que no poden vacunar-se o no estan vacunats, queden protegits. És el que 

s’anomena «immunitat de grup». Si la majoria de la població no emmalalteix, les 

minories difícilment patiran la malaltia, perquè ningú els podrà contagiar. 

 

2.6.  Més informació 

 Per obtenir més informació sobre les vacunes, tant les sistemàtiques com les 

que no ho són, podeu adreçar-vos al centre de vacunacions de Barcelona (o de la 

vostra ciutat), on també podeu informar-vos sobre l’estat del vostre calendari 

vacunal, així com actualitzar-lo demanant les vacunes que us resten. 

 També podeu adreçar-vos al vostre CAP (centre d’atenció primària), a 

l’hospital més proper (ja que alguns consten de Centres de Vacunació propis) o bé 

concertar cita amb el vostre metge. 
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3. ALGORITME DE DECISIONS 

L’Aganjú és un nen de 3 anys, d’origen nigerià, que ha estat recentment 

diagnosticat de xarampió. La seva mare comenta que no està vacunat i informa de la 

malaltia a l’escola del seu fill.  L’Aganju ha de rebre una primera dosi de la vacuna 

triple vírica, per protegir-lo en front de la rubèola i de les paperes; i la següent dosi al 

cap de 2 mesos. A més caldria actualitzar totes les altres vacunes que li pertocarien 

per la seva edat.  

Per evitar el contagi dels companys de l’Aganjú, l’escola ha de seguir un 

protocol:  

 

SITUACIÓ     VACUNAL

Nens exposats al Xarampió

Vacunació completa
1a dosi : 12 mesos

2a dosi : 4 anys

No vacunat Vacunació incomplerta
1a dosi : 12 mesos

No cal actuar
Vacunar el nen amb la 

1ª dosi i al cap de 2 

mesos administrar-li

la 2ª dosi

Avançar la 2ª dosi
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4. CAS PRÀCTIC  

 Un dia, a l’oficina on treballa, la Núria llegeix informació sobre les vacunes per 

Internet i creu que li pot interessar a la seva companya Montse, que acaba de ser 

mare. La Montse, en llegir aquesta informació, s’esvera i no sap què fer, ja que si 

aquesta informació és certa, les vacunes poden aportar molts més perjudicis a la 

seva filla que no pas beneficis. Decideix, doncs, fer una visita a la farmàcia per 

demanar consell. Les farmacèutiques la reben molt sorpreses, però la tranquil·litzen 

proporcionant-li informació contrastada i científicament demostrada que rebat tots els 

arguments d’internet. Finalment, la Montse decideix que vacunar a la Bruna, la seva 

filla, en un acte de maduresa, responsabilitat i solidaritat amb la resta de la població. 

  

 

 

5. QÜESTIONS PER A REFLEXIONAR  

 Respongui a les següents qüestions raonadament. 

1. Es pot vacunar a una persona d’una malaltia ja patida. (V/F) 

2. No vacunar en cas d’infecció febril menor o diarrea en una persona sana. (V/F) 

3. L'administració simultània de varies vacunes per a malalties diferents, augmenta 

el risc d'efectes secundaris. (V/F) 

4. Cal vacunar-se encara que la incidència d’aquella malaltia en la zona sigui mínima 

(V/F) 

5. La vacunació només és eficaç quan la seva cobertura a tota la població és quasi 

complerta (V/F). 
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6. CONCLUSIONS 

 Les vacunes són medicaments eficaços i ho demostren proveint immunització 

en el 85-95% dels casos, en l’actualitat, i ho han demostrat al llarg de la història. Els 

exemples exposats en aquest treball il·lustren, no només l’eficàcia, sinó també la 

seguretat de les vacunes. Per altra banda, es pot entendre la desconfiança de la 

població, per exemple, en front les discrepàncies territorials pel que fa a les vacunes. 

De manera que quan una mare veu que al seu fill li administren unes vacunes 

diferents a les que s’administren en una altra comunitat autònoma, poden sorgir 

dubtes sobre què és en veritat el millor per a la salut del nen.  

 Els mites elaborats al voltant de les vacunes cauen, la gran majoria, pel seu 

propi pes, tot i que també és cert que alguns casos són dubtosos. Els exemples de 

conceptes erronis exposats en el treball són, potser, els més coneguts, però 

n’existeixen molts d’altres, com ara els religiosos. La gran facilitat d’accés a la 

informació, en molts casos no contrastada o malintencionada, fa sorgir dubtes en la 

societat. Per això, els professionals sanitaris han de proporcionar una informació 

correcta, extreta de fonts fiables i estudis científics, amb la rigorositat que això 

suposa. 

 El professional farmacèutic ha de ser responsable de transmetre a la 

ciutadania la importància de la vacunació per garantir la SALUT PÚBLICA. A 

diferència de la resta de medicaments, una vacuna només serà eficaç quan sigui 

administrada al conjunt de la població. Individualment, una vacuna no té el valor que 

pot tenir un medicament que curi la patologia o suavitzi la simptomatologia d’un 

determinat malalt. Un vacuna s’administra per prevenir l’aparició d’una malaltia o per 

fer-la més lleu. D’aquesta manera, si la malaltia deixa de manifestar-se entre la 

població i és cada cop menor el nombre de persones que la pateixen, el risc de 

contagi també disminuirà. Així, al final, aquella malaltia per la qual ens hem vacunat, 

pot arribar a eradicar-se, com a passat, per exemple, amb la verola. 

 Per tant, és de gran importància donar-li a la població una informació segura i 

de confiança sobre les vacunes per tal d’eliminar qualsevol temor, dubte o rebuig 

mal fonamentats cap a elles. El benefici que en podem obtenir va més enllà del 

benefici individual: es tracta d’un bé per al conjunt de la població que repercutirà 

després positivament en cadascú de nosaltres. 
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