Versió executiva de la Guia tècnica per a la campanya de
vacunació antigripal 2018
Aquest document és un resum de la Guia tècnica per a la campanya de vacunació
antigripal estacional 2018 que es pot consultar al portal Canal Salut.
Els punts que cal destacar són els següents:

Data d’inici de la campanya
La campanya de vacunació començarà el dilluns 22 d’octubre de 2018.

Composició de la vacuna
En la composició de la vacuna trivalent d’aquesta temporada es manté la soca
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, i la resta de soques ha variat. La composició de les
vacunes trivalents per a aquesta temporada, d’acord amb les recomanacions de l’OMS per
a la temporada gripal 2018-2019 a l’hemisferi nord, ha d’incloure:
•
•
•

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)

L’OMS recomana que les vacunes antigripals tetravalents portin, a més de les soques
anteriors, una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013 (llinatge Yamagata).
Font: http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_19_north/en/

Grups de risc que cal vacunar
1. Persones d’edat igual o superior a 60 anys. Es farà èmfasi especial en aquelles
persones que conviuen en institucions tancades.
2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions
derivades de la grip:
•

•

Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars
(exclosa la hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries (inclòs l’asma,
la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística).
Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:
o diabetis mellitus
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obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en
adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
o malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
o hemoglobinopaties i anèmies
o hemofília i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors de hemoderivats
i transfusions múltiples
o asplènia
o malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic
o malalties neuromusculars greus
o immunosupressió (inclosa l’originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs
─inclòs el tractament amb eculizumab─ o en els receptors de
trasplantaments)
o càncer i hemopaties malignes
o implant coclear o en espera de l’implant
o fístula de líquid cefalorraquidi
o malaltia celíaca
o malaltia inflamatòria crònica
o trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down,
demències i altres.
En aquest grup es farà èmfasi especial en aquelles persones que necessitin seguiment mèdic
periòdic o que hagin estat hospitalitzades l’any precedent.
o

•

•
•

Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb
àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després
de la grip.
Persones de qualsevol edat institucionalitzades de manera perllongada.
Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un risc alt de
presentar complicacions:
•

•

•
•

Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris (incloses les oficines de
farmàcia), tant d’atenció primària com especialitzada i hospitalària; pública i privada.
Es farà especial èmfasi en el personal que atén pacients d’alguns dels grups d’alt
risc anteriorment descrits.
Persones que, per la seva ocupació, treballen en institucions geriàtriques o en
centres d’atenció a malalts crònics, especialment les que tinguin contacte continu
amb persones vulnerables.
Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d’alt risc o gent gran.
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•

Persones que conviuen a la llar, inclosos infants a partir dels 6 mesos d’edat, amb
altres que pertanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seva condició clínica
especial (esmentades al punt 2).

4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:
•

Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups
següents:
o Forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb dependència nacional, autonòmica
o local
o Bombers
o Serveis de protecció civil
o Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries
o Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per
resolució judicial (inclosos centres d’acolliment d’immigrants)

•

Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o
explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir
l’oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de
recombinació genètica d’ambdós virus.

Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials siguin
vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.
Malgrat l’existència de recomanacions d’algunes institucions, es recorda que per a la
campanya antigripal 2018-2019 no es considera grup de risc –a l’efecte de rebre la
vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana, infantil o adulta menor de 60
anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.

Vacunes distribuïdes pel Departament de Salut per a la campanya de
vacunació de l’any 2018
La Generalitat de Catalunya adquireix les vacunes mitjançant un concurs públic. En el
concurs d’aquest any, els lots de vacunes que han estat adjudicats són:
Vacunes trivalents fraccionades o de subunitats
● 600.000 dosis de vacuna Chiroflu® de Seqirus
Vacuna antigripal d’antigen de superfície inactivat.
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Vacunes trivalents d’immunogenicitat reforçada
● 600.000 dosis de vacuna Chiromas® de Seqirus
Vacuna antigripal d’antigen de superfície inactivat, amb adjuvant MF59C.1.
Vacunes tetravalents fraccionades
● 2.950 dosis de vacuna Fluarix tetra® de GSK de GlaxoSmithKline. Aquestes dosis
s’utilitzaran hospitalàriament per a població de molt alt risc.
Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® es distribuiran amb agulles amb sistemes de
bioseguretat que se serviran en caixes independents:
-

Chiroflu®:
Chiromas®:

amb agulla de bioseguretat de color taronja.
amb agulla de bioseguretat de color blau.

Vegeu indicacions per tipus de vacuna a la taula 1.
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Taula 1. Indicació d’ús de la vacuna antigripal per tipus
Nom
comercial
Chiroflu®

Edat recomanada

Via d’administració

Tipus de vacuna

Població destinatària

A partir dels 6 mesos

Intramuscular o
subcutània profunda

Subunitats

Administrar a totes les persones amb
indicació de vacunació

Chiromas®

A partir dels 65 anys

Intramuscular

Immunogenicitat
reforçada (adjuvada)

Utilitzar en persones > 65 anys

(No hi ha estudis que
validen la seva
administració abans
d’aquesta edat)

Fluarix
tetra®

A partir dels 6 mesos

Prioritzar-ne l’ús en persones d’edat
avançada o que pertanyin a grups de risc
Intramuscular

Fraccionada

Us en persones de molt alt risc
(ús exclusiu en hospitals)
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