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La Conselleria de Salut i Consum disposarà de 215.000 

vacunes per a la campanya de vacunació de la nova grip A 
 

Dilluns, 16 de novembre, comença la campanya de vacunació  
 

Les 190.000 persones que poden rebre la vacuna ja poden sol·licitar hora en el 
telèfon de cita prèvia (902 079 079) per ser vacunades en el seu centre de salut  

 
Els grups de risc per a la vacunació són malalts crònics, amb més de 6 mesos 
d'edat, dones embarassades i treballadors sanitaris, sociosanitaris, de serveis 

de resposta ràpida (Policia, Bombers i Protecció Civil) i d'institucions 
penitenciàries 

 
  

12 de novembre de 2009 
 
 
La Conselleria de Salut i Consum disposarà de 215.000 vacunes per a la 
campanya de vacunació de la nova grip A a les Illes Balears. La campanya de 
vacunació comença el pròxim dia 16 de novembre i es desenvoluparà 
fonamentalment en els centres de salut d'Atenció Primària amb la col·laboració 
de centres privats i mútues laborals. En la presentació de la campanya han 
participat el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, la directora general 
de Salut Pública i Participació, Margalida Buades i el director assistencial del 
Servei de Salut, Joan Pou. 
 
La campanya comença 10 dies després d'haver finalitzat la campanya de la 
grip comuna, que s'ha desenvolupat des de l’1 d'octubre fins al 6 de novembre. 
D'aquesta manera s'ha assolit que les dues campanyes de vacunació no 
coincideixin en el temps. La data d'inici de la campanya de vacunació de la grip 
A es va triar per consens en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut.  
 
 
Cita prèvia per a la vacunació  
 
Les persones que formin part dels grups de risc ja poden cridar al telèfon de 
cita prèvia 902 079 079 per a sol·licitar dia i hora per vacunar-se. Aquest telèfon 
funciona de dilluns a dissabte de 7 a 21 hores. 
 
El sistema informàtic del call center, de manera automàtica, permet citar en 
l'agenda especial de vacunació de la grip A a les persones que poden ser 
vacunades. Si es produeix un cas de dubte o discrepància es donarà hora per a 
la cita amb un professional sanitari, que en el seu cas li citarà per a la 
vacunació. 
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En relació a les embarassades, la seva vacuna arribarà al final de novembre, 
pel que se'ls recomana que demanin cita al final del mes i que, mentrestant, 
actualitzin les seves dades personals en el servei d'admissió del seu centre de 
salut, ja que se'ls avisarà per SMS quan la vacuna ja estigui disponible. 
 
Per afegir un plus de seguretat, la vacuna per a embarassades no duu 
adjuvants, per la qual cosa la seva fabricació ha estat més lenta. Per aquest 
motiu, es calcula que estarà disponible al final de novembre. 
 
Les persones que tenguin assegurança privada poden consultar en el seu 
centre habitual. D'altra banda, els professionals que poden ser vacunats han de 
contactar amb les seves mútues.  
 
Població que pot ser vacunada 
 
Han de vacunar-se aquelles persones que formin part dels grups de risc que 
s'han definit per a aquesta campanya de vacunació i que són:  
 
1. Treballadors sociosanitaris: tant d'Atenció Primària com hospitalària, pública i 
privada, així com el personal de residències de la gent gran i centres d'atenció 
a malalts crònics.  
 
2. Treballadors de serveis públics essencials: forces i cossos de seguretat de 
l'Estat, bombers, serveis de protecció civil, persones que treballen en els 
serveis d'emergències sanitàries i treballadors d'institucions penitenciàries. 
 
3. Dones embarassades.  
 
4. Persones majors de 6 mesos amb patologies com  
 
-Malalties cardiovasculars cròniques (excloent-hi la hipertensión).  
-Malalties respiratòries cròniques.  
-Diabetis tipus I i tipus II amb tractament farmacològic.  
-Insuficiència renal moderada o greu.  
-Hemoglobinopatías i anèmies moderades o greus.  
-Asplenia (absència de melsa).  
-Malaltia hepàtica crònica avançada.  
-Malalties neuromusculars greus.  
-Pacients amb inmunosupressió (inclosa l'originada per infecció per VIH o per 
fàrmacs o en els receptors de trasplantaments).  
-Obesitat mòrbida (índex de massa corporal igual o superior a 40).  
-Infants i adolescents menors de 18 anys que reben tractament perllongat amb 
àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye.  
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No és necessari que es vacunin les persones de més de 65 anys que no 
tenguin malalties cròniques.  
 
Les persones que estan fora d'aquests grups de risc no necessiten ser 
vacunats. El fet de no vacunar a més grups de població respon a un criteri 
estrictament científic i tècnic. 
 
Segons les dades del Servei de Salut, a les Illes Balears són 160.960 les 
persones que formen part dels grups de risc i que, per tant, poden rebre la 
vacuna. Per edats i per distribució geogràfica es desglossen de la següent 
manera:  
 
Entre 6 mesos i 17 anys: (16.017 personas) 
 
13.838 a Mallorca  
829 a Menorca  
1.202 a Eivissa  
148 a Formentera  
 
Entre 18 anys i 60 anys: (68.653 personas) 
 
56.617 a Mallorca  
4.355 a Menorca  
7.301 a Eivissa  
380 a Formentera  
 
Més de 60 anys: (76.290 personas) 
 
62.920 a Mallorca  
5.780 a Menorca  
7.171 a Eivissa  
419 a Formentera  
 
A aquestes 160.960 persones, cal afegir els 19.731 treballadors públics i privats 
dels sectors professionals que han de vacunar-se (sanitaris, serveis de 
resposta ràpida i institucions penitenciàries) i a la totalitat de les embarassades 
(que sumen un nombre estimat entre 8.000 i 10.000).  
 
Per tant, el nombre total de persones que poden ser vacunades sumen una 
xifra aproximada de 190.000 persones.  
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Objectius de la campanya de vacunació  
 
La campanya de vacunació de la grip A entre la població de risc té els objectius 
següents:  
 
1) Disminuir la incidència de grip pandèmica en la població de les Illes Balears. 
En vacunar un nombre substancial de persones s'assoleix crear una barrera 
per a la infecció, ja que les persones vacunades no transmeten la grip, o la 
transmeten menys. D'altra banda, la disminució de casos de grip A evita la 
saturació dels serveis sanitaris.  
 
2) Disminuir la incidència de complicacions a la població més susceptible.  
 
3) Evitar el contagi dels professionals sanitaris, sociosanitaris que, a més de 
ser essencials per tenir cura dels malalts durant la pandèmia, són també una 
font de contagi.  
 
Campanya de comunicació  
 
El Govern de les Illes Balears realitzarà una campanya de comunicació per 
donar a conèixer l'inici de la vacunació de la grip A, que tendrà el seu suport en 
premsa escrita i emissores de ràdio de les Illes Balears.  
 
A més, la Conselleria de Salut i Consum distribuirà 1.400 cartells informatius en 
els diferents punts assistencials del Servei de Salut. Durant la campanya de 
vacunació tots els ciutadans podran seguir informant-se i preguntar els seus 
dubtes en la web: www.infogripa.caib.és, en el telèfon 900 300 061 o en el 
correu electrònic: grip@ibsalut.és  
 
Així mateix, els responsables de la campanya que formen part del Servei de 
Salut han mantingut diverses reunions informatives per conscienciar els 
professionals sanitaris de la importància de vacunar-se i recomanar la 
vacunació als grups de risc.  
 
En relació a la campanya informativa amb els consells preventius de la grip A, 
el Govern de les Illes Balears ja ha distribuït 54.000 fullets informatius en 6 
idiomes (català, castellà, anglès, alemany, àrab i romanès), 3.000 pòsters, 
154.000 cartolines per als alumnes de tots els centres educatius de les Illes 
Balears, a més d'anuncis en premsa i falques a les emissores de ràdio.  
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Principals recomanacions per prevenir la grip A.  
 
-Guardar les mesures d'higiene bàsiques, com en una grip de tardor-hivern:  
 

-Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir o esternudar, 
llençar el mocador usat a les escombraries i netejar-se les mans.  
-Netejar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó durant 15-20 
segons.  
-Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.  

 
-Mantenir un estil de vida saludable: no fumar, activitat física regular i 
alimentació equilibrada. 
 
-La població en general no ha de fer ús de màscares, excepte en els casos 
concrets indicats per les autoritats sanitàries.  
 
-La forma de transmissió entre éssers humans és similar a la de la grip de 
tardor-hivern: per l'aire, mans contaminades o algun objecte personal 
recentment contaminat a través de la boca o el nas.  
 
-Els símptomes són similars als de la grip de tardor-hivern: febre d'inici agut, 
símptomes respiratoris com tos, esternuts i rinorrea, i malestar general.  
 
-El nou virus de la grip en humans es tracta amb les mateixes mesures de 
suport i medicaments que amb la grip de tardor-hivern.  
 
-Davant la sospita de tenir grip, cridi al telèfon d'informació gratuït 900 300 061.  
 
 
Sistema sanitari preparat: Pla de contingència  
 
La Conselleria de Salut i Consum compta des del mes d'agost amb un Pla de 
preparació i resposta davant una pandèmia de grip A/H1N1, elaborat pel Servei 
de Salut i que recull tres nivells d'actuació del 061, centres de salut i hospitals, 
sobre la base de la incidència de la grip.  
 
Des de l'aparició de la grip A estan tots els protocols i mecanismes de vigilància 
activats, es disposa d'un sistema sanitari competent i segur; amb excel·lents 
professionals. Per tot això, les Illes Balears estan preparades per afrontar 
qualsevol evolució de la grip A.  
 
Més informació del Pla de Contingencia: www.infogripa.caib.es 
 
 
 




