Èxit en la III Jornada de Vacunes de l’AIFiCC
El passat divendres 13 de març a l’Edifici El Sucre de Vic, l’Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya (AIFiCC) va reunir prop de 240 infermeres en la III Jornada de
Vacunes per analitzar les novetats que cada any apareixen en temes de vacunes, actualitzar-ne
els coneixements i posar en comú les línies de treball segur.
La taula inaugural va anar a càrrec del Segon Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Vic, Sr. Joan López que va donar la benvinguda a tots i totes les participants i
els va animar a gaudir de la Jornada i de la ciutat de Vic. L’acompanyaven en la taula, la Dra.
Carmen Cabezas, Subdirectora General de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, que va destacar la importància de fer una jornada dedicada a la vacunació, i la
vicepresidenta de l’AIFiCC, Sra. Fina Araque que en nom de l’Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya va agrair la presència de tantes infermeres i infermers a la Jornada.
En la primera taula de debat, la Dra. Carmen Cabezas va exposar quin és el procés per arribar
al programa de vacunació de Catalunya. En la seva presentació va recordar que a Catalunya se
subministren cada any 3.200.000 dosis de vacunes i va explicar que el calendari vacunal, tot i
ser competència de les comunitats s'elabora seguint els mínims establerts pel Ministeri de
Sanitat, i amb el consens i l'assessorament de les societats científiques i les institucions
sanitàries.
Un punt de debat interessant en aquesta primera taula va ser què cal fer amb les vacunes que
estan fora del calendari vacunal però de les que hi ha disponibilitat, així com sobre vacunes de
les que fins fa poc hi havia disponibilitat a les farmàcies, com la vacuna de la varicel·la, i que
ara s’han retirat de les farmàcies d’Espanya.
Per això, la Jornada va comptar amb la presència de César Tolosa Tribiño, Magistrat de la Sala
Tercera del Tribunal Suprem, que va parlar sobre la problemàtica jurídica sorgida envers la
vacunació. Un dels temes destacats que va tractar va ser la conveniència d'administrar vacunes
que no es troben dins del calendari. En aquest sentit, el magistrat va deixar clar què diu la llei:
“les vacunes que es venen a les farmàcies, es poden posar si van acompanyades de prescripció
mèdica. Les vacunes d'ús hospitalari no es poden posar mai, ja que la seva procedència serà
necessàriament il·legal”. Per concIoure que “qualsevol vacuna que s'hagi adquirit a fora
d'Espanya o per internet no es pot administrar”.
La segona taula, i darrera de la Jornada, va servir per revisar les novetats en vacunologia, la
vacunació en l’adult sa i en les persones que prenen tractaments biològics, les vacunacions a
l’escola, i les vacunes disponibles antimeningocòcciques.
Montse Martínez, de la Subdirecció de Promoció de la Salut, de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, va parlar sobre la vacunació en tractaments biològics. Entre d’altres qüestions va
destacar que “hi ha diferents tractaments que poden minvar l’efectivitat de les vacunes
(immunosupressors). Per aquest motiu cal valorar el moment de vacunació: abans del
tractament preferiblement, o en tot cas després. Durant el tractament és important també
tenir en compte el risc benefici de la vacunació, és a dir, que potser és important vacunar tot i
que disminueixi la efectivitat de la vacuna. S’ha de valorar en cada cas”.

Mentre que una altra de les ponents, Judith Planella, infermera de l’ABS Vic Nord, va explicar
la vacunació escolar, tot recordant que és el procés que es segueix per administrar i registrar
les vacunes establertes al calendari sistemàtic de vacunacions als 11-12anys, a sisè de
primària, i als 14anys o segon d’ESO.
Anna Rufes, infermera de l’ABS Manlleu va parlar sobre les propostes de vacunació en l’adult
sa, mentre que Anna Tor, del Servei de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV) va exposar quines
són les vacunes disponibles antimeningocòcciques.
En la recta final de la Jornada, es va fer una revisió i resolució de casos pràctics de vacunacions.
En aquesta part de la Jornada, s’exposen diferents casos reals viscuts a consulta i es donen
diferents opcions de resolució. Els assistents a la Jornada voten amb targetes de colors a mà
alçada, en funció de la resposta que creuen més adequada. Després d’interessants debats, es
dóna a conèixer la solució per cada un dels casos exposats.
I amb una puntualitat quasi britànica, es va donar per finalitzada la Jornada que va ser
valorada molt positivament pels assistents.

La taula inaugural, amb Segon Tinent d’Alcalde i regidor de cultura de
l’Ajuntament de Vic, Sr. Joan López, la Dra. Carmen Cabezas,
Subdirectora General de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, i vicepresidenta de l’AIFiCC, Sra. Fina Araque.

La Sala de l’Edifici d’El Sucre plena per seguir la III Jornada
de Vacunes de l’AIFiCC.

Un moment de la votació en l’exposició final de casos
pràctics.

