
Un cop hem arribat als 14 anys i hem complert el 
calendari vacunal, estem protegits per la resta de 
les nostres vides i no ens hem de vacunar més. 

 
Fals: hi ha vacunes que requereixen dosis de 

record, les vacunes del viatger. 

El nom de vacuna és degut a que es tracta d’un 
preparat que s’obté a partir de sèrum de vaca. 

 
Fals: prové de la descoberta de Jenner de la 

protecció immunitària que adquirien les 
munyidores de vaques amb verola. 

Ja en el segle XIX, la vacunació es va estendre 
per tota Europa i part d’Amèrica. 

 
Veritat 

No cal que et vacunis d’una malaltia que està 
eliminada al teu país. 

 
Fals 

Cal acudir al centre d’informació de vacunes o 
als centres especialitzats (hospitals) per saber 
quines vacunes ens hem d’administrar abans 

d’anar a determinats païssos. 
Veritat 

Les vacunes sistemàtiques són aquelles que 
requereixen més d’una dosis per a proporcionar 

una correcta immunitat. 
 

Fals: les sistemàtiques són aquelles presents en 
el calendari vacunal. 

La vacuna és un preparat d’antígens que ataca 
als microorganismes patògens. 

 
Fals: la vacuna és un preparat d’antígens que 

proporciona immunitat en front de 
microorganismes patògens. 

Les malalties ja havien començat a desaparèixer 
abans de la introducció de les vacunes degut a la 

millora de les condicions higienico-sanitàries. 
 

Fals: totes dues coses han contribuït, però la 
vacunació ha estat el factor clau (i l’evidència ho 

demostra). 

Durant l’embaràs, estan contraindicades tots els 
tipus de vacunes. 

 
Fals: només les d’organismes vius. 

Els efectes adversos més comuns de les vacunes 
són lleus i acostumen a ser locals. 

 
Veritat 

Les vacunes no són eficaces, ja que en alguns 
casos tot i haver estat vacunats es pateix la 

malaltia. 
 

Fals: en alguns casos, quan es pateix la malaltia 
cursa d’una manera més suau. 

L'administració simultània a un nen de varies 
vacunes per a malalties diferents  no augmenta el 

risc d'efectes secundaris perjudicials. 
 

Veritat 



No es pot vacunar d’una malaltia ja patida. 
 

Fals: hi ha moltes vacunes que necessiten dosi 
recordatori (ex: tètanus). 

Es pot vacunar durant la temporada d’estiu o amb 
altes temperatures. 

 
Veritat 

La no vacunació pot comportar l’aparició de brots 
epidèmics. 

 
Veritat 

No vacunar en cas d’infecció febril menor o diarrea 
en una persona sana. 

 
Fals: sí que es pot. 

 
 

Hi ha circuits de control des de la producció de la 
vacuna fins a la seva administració. 

 
Veritat 

 
 

Existeix una relació significativa entre 
l'administració de vacunes i l'autisme. 

 
Fals: no hi ha una evidència que ho demostri. 

 
Hi ha vacunes que poden donar al.lèrgies degut a 

la seva elaboració amb proteïnes d'ou. 
 

Veritat 

 
Les vacunes no poden sobrecarregar el sistema 
immunitari dels nens. Les càrregues d’antígen de 

les vacunes no són suficients com per col.lapsar el 
sistema immunitari del nen. 

 
Veritat 

 
Cal acudir al centre d’informació de vacunes o al 
servei d’atenció primària que ens correspongui 

per tal de conèixer quines vacunes ens hem 
d’administrar abans d’anar a algun país estranger 

on hi hagi risc d’adquirir alguna malaltia 
infecciosa. 

 
Veritat 

 
És important tenir en compte que el calendari 

vacunal no és el mateix entre diferents comunitats 
autònomes i que l’edat d’administració d’una 

vacuna pot variar segons on estem. 
 

Veritat 

El nom de vacuna és degut a que es tracta d’un 
preparat que s’obté a partir de sèrum de les 

vaques. 
 

Fals: el nom de vacuna ve de “vaca” perquè va 
ser l’animal implicat en la seva descoberta. 

L’eficàcia de les vacunes és del 100%. 
 

Fals:  no, com la resta de medicaments, la vacuna 
tampoc és 100% eficaç. 



 
 
 

La verola és una malaltia infecciosa des de fa 
anys erradicada. 

 
Veritat 

 
És important tenir en compte que el calendari 

vacunal no és el mateix entre diferents comunitats 
autònomes i que l’edat d’administració d’una 

vacuna pot variar segons on estem. 
 

Veritat 

 
 

Les contribueixen a la millora de la salut pública. 
 
 

Veritat 
 

 
 

L’eficàcia de la vacuna per la salut pública és 
suficient si s’ha vacunat el 50% de la població. 

 
Fals: cal que TOTHOM es vacuni. 

 

Cristòfor Colom ja va portar la vacuna en la seva 
primera expedició al continent americà 

 
 

Fals: 

Estan contraindicades les vacunes que continguin 
agents vius, però no la resta, tot i que la 

immunització en aquestes persones no és tan 
efectiva. 

 
Veritat 

Les vacunes de vegades són elaborades en un 
medi de cultiu que conté proteïna d’ou, i per tant, 
poden ser causants d’una reacció al·lèrgica en els 

pacients que ja ho són a aquest aliment. 
 

Veritat 

La majoria dels efectes adversos associats a les 
vacunes són menors i temporals (dolor al braç o 

febre lleu). 
 

Veritat 
 

 
 

Les vacunes no són tan eficaces en combinació 
com de forma individual 

 
 

Fals 

 

 
La vacuna consisteix en la inoculació d’un preparat 
d’antígens que indueixen la malaltia per  no patir-la 

ja mai més. 
 

Fals: moltes vacunes necessiten dosi record. 
 

 
 
  
 
 


