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Crisi de salut pública a la Garrotxa

Vuit nens
salvats per
la vacuna

Alguns companys del menor malalt de diftèria
són portadors del bacteri i reben un
tractament antibiòtic per evitarne contagis
MAYTE RIUS
Barcelona

V

uit nens dels 57
que van tenir un
contacte estret
amb el menor ma
lalt de diftèria
també són porta
dors del bacteri, tot i que no han
desenvolupat la malaltia perquè
estan vacunats. Així ho va anunci
ar ahir el conseller de Salut, Boi
Ruiz, que també va explicar que,
malgrat que aquests nens estan
sans i protegits per la vacuna, els
han començat a tractar amb anti
biòtic i els han confinat a casa per
evitar que puguin encomanar per
sones no vacunades.
Segons els experts en salut pú
blica de la Generalitat, de moment
és impossible saber si el nen de sis
anys que continua ingressat en es
tatmoltgreual’hospitalValld’He
bron de Barcelona malalt de diftè
ria es va infectar a través d’algun
d’aquests portadors, o de quina
manera van agafar el bacil tots
aquests nens. El ministre de Sani
tat, Alfonso Alonso, que ahir va vi
sitar el nen a l’hospital, va explicar
que té les funcions renal, respira
tòria i cardíaca substituïdes “per
màquines”.

L A CO NSULTA

L

a detecció de vuit porta
dors asimptomàtics de dif
tèria entre els contactes del
pacientd’Olot,quecontinuaenes
tat greu, no ha de ser motiu d’alar
ma per a la població. En realitat,
s’ha d’interpretar com la conse
qüència positiva de la vacunació.
El bacteri de la diftèria es trans
met de persona a persona, per
contacte directe i pròxim. Tots
ens podem encomanar: el bacteri
ens pot colonitzar i multiplicarse
al nostre sistema respiratori. Si el
bacteri produeix la temible toxina

Tampoc no es descarta que hi
hagi més persones amb el bacte
ri entre els familiars i contactes
pròxims dels vuit portadors. El
que sí que saben, com va emfa
titzar el conseller, és “que a la Gar
rotxa circula el bacteri de la dif
tèria”, raó per la qual les autori
tats sanitàries demanen als qui
no estiguin vacunats que ho fa
cin com més aviat millor, tant en el
cas de nens com d’adults que pu
guin estar mal protegits perquè
REVELACIONS DEL MINISTRE

Unes màquines fan
les funcions cardíaca,
respiratòria i renal
del nen ingressat
no s’han posat les dosis de record.
De fet, des que es va conèixer el
cas del nen encomanat a Olot, mol
tes persones ja ho estan fent. El
nombredevacunacionsdeladiftè
ria ha crescut un 20% durant l’últi
ma setmana a la zona afectada pel
brot, segons les dades aportades
pel secretari de Salut Pública, An
toni Mateu.
Segons les xifres que maneja el
president de la Societat Catalana
de Pediatria, Ferran A. Moraga, el

95% dels nens catalans de menys
d’un any estan vacunats de diftè
ria, però la cobertura baixa el 93%
als divuit mesos (quan es posa la
quarta dosi), al 90% entre els ma
jors de sis anys (edat de la cinque
na dosi), i al 80% als 14 anys, mo
ment de la sisena dosi.
El conseller Ruiz va subratllar
que el fet que vuit dels companys
del nen infectat de diftèria també
tinguin el bacteri però no hagin
emmalaltit demostra que “un nen
vacunat és un nen protegit”. Refe
rent a això, va elogiar la doble res
ponsabilitat dels pares d’aquests
vuit nens, que, a més d’haverlos
vacunat, ara assumeixen donar
los antibiòtic i tenirlos reclosos a
casa per protegir els no vacunats.
“Es carrega als vacunats un esforç
que no haurien de fer si tota la po
blació estigués vacunada”, va ad
metre el conseller.
Els nens afectats van començar
ahirmateixa rebre una injecció in
tramuscular de penicil∙lina benza
tina i d’aquí a vuit dies els faran al
tres anàlisis per comprovar si ha
desaparegutelbacteriiambaixòel
risc de contagi. Sense tractament,
el bacil que causa la diftèria pot ro
mandre als portadors sis mesos,
amb el risc consegüent de traspas
sarlo i infectar els qui no estan im

munitzats. Boi Ruiz, que ha creat
un comitè de crisi per fer un segui
ment exhaustiu de la situació, va
tornar a apel∙lar a la responsabili
tat “dels antivacunes, dels que ter
giversen el coneixement i la infor
mació científica i difonen missat
ges erronis que confonen els
pares”.
Per la seva banda, el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, va obrir ahir
una investigació d’ofici sobre el

brotdediftèriadelaGarrotxa“ate
sa la possible afectació al dret a la
salut dels nens i adolescents”. Ribó
ha demanat al Departament de Sa
lut informació sobre el control que
té sobre els no vacunats i sobre les
mesures que té previst adoptar per
protegirlos. El Síndic també s’ha
adreçat a la Defensora del Poble,
Soledad Becerril, perquè abordi
amb les instàncies estatals el pro
blema de les competències sobre

Com pot transmetre la diftèria, una persona sana?
diftèrica, existeix risc d’emmalal
tir. Què ens protegeix, d’aquesta
situació? La vacuna, un toxoide
que evita l’acció nociva de la toxi
na. Tot i això, aquesta vacuna no
protegeix de la colonització pel
bacteri. Són, doncs, dues situa
cions diferents: la infecció (el bac
teri) i la malaltia (la diftèria). La
vacuna protegeix de la malaltia;
els antibiòtics ajuden a eliminar el
bacteri.
La cadena epidemiològica pot
ser es va iniciar amb un primer
portador asimptomàtic (no iden

tificat) que es va colonitzar proba
blement a partir de la seva exposi
ció a casos de diftèria. La hipòtesi
que es pugui tractar d’un contagi a
partird’unapersonaoviatgerd’un
altre país on hi hagi casos de diftè
ria és versemblant. Una vegada el
bacteri va arribar a Olot, es va po
der estendre. Els individus vacu
natsnovandesenvoluparlamalal
tia. Desafortunadament, no va
succeir així quan el bacteri va po
der colonitzar un nen no vacunat.
Els portadors asimptomàtics,
que estan sans, rebran un antibiò

tic i seran aïllats als seus domicilis
per precaució, fins que els cultius
demostrin que s’ha eliminat el
bacteri i el seu risc de transmissió,
no per a la població general (si està

La immunització
evita que el bacteri
ens faci emmalaltir,
però no que la puguem
contreure i transmetre

vacunada, no té risc), sinó per a la
població no vacunada, que pro
vem de protegir.
Resulta paradoxal que les me
sures preventives suposin una sè
rie de molèsties per als que han
complert bé les recomanacions i
s’han vacunat. Comprensió i so
lidaritat, ara, vers els pares del Pau
i tot el nostre suport a ell i la seva
família. Un cas de diftèria ja és
massa.
ANTONI TRILLA
Metge epidemiòleg
Hospital Clínic / UB / ISGlobal

LES DA D ES D E L A
DIFTÈRIA AL MÓN

LA VANGUARDIA 31

TENDÈNCIES

DIMARTS, 9 JUNY 2015

Casos registrats

Oficialment es van registrar 4.700 casos de diftèria al món el 2013

Mortalitat alta

Unes 3.300 persones
(la majoria, nens) van morir
per diftèria el 2013

Èxit de la vacuna

El 1980 es van registrar gairebé
100.000 casos al món. El descens
ha estat possible gràcies als
programes de vacunació infantil

A classe. L’activitat
continua amb normali
tat a l’escola Cor de
Maria d’Olot

Zones afectades

L’Àfrica subsahariana,
l’Índia i Indonèsia
registren la majoria
dels casos

Salut proposa d’exigir el
carnet d’immunització
en les colònies d’estiu

E

BÀRBARA JULBE Girona

l Departament de Sa
lut va fer ahir una cri
da als responsables
de les colònies i els
casals d’estiu de la Garrotxa
perquè exigeixin el carnet de
vacunació a tots els nens que hi
vagin. En els casos que un
menor no estigui correctament
immunitzat contra la diftèria, i
tenint en compte que el bacteri
causant de la malaltia pot estar
circulant actualment a la
Garrotxa, s’aconsella informar
els pares del risc a què s’exposa
el seu fill i recomanarlos que
s’abstinguin enguany d’enviar
lo de colònies.
No es tracta d’un càstig, sinó
que “és pel bé del nen que no
està vacunat”, va informar ahir
una portaveu de Salut. La reco
manació, va aclarir, es limita
ara per ara a la Garrotxa i a la
vacunació contra la diftèria.
La pràctica de demanar el

carnet de vacunes als menors
que participen en colònies i ca
sals d’estiu ja està estesa al sec
tor, va aclarir ahir la Fundació
Catalana de l’Esplai (Fundes
plai). Quan un nen no està
vacunat, els pares han de
presentar un informe mèdic
certificant que està sa. Aques
tes mateixes mesures s’apli
quen també en les escoles quan
es matricula un nou alumne, va
informar el Departament
d’Ensenyament.
Des de Fundesplai, tot i això,
van indicar ahir a La Vanguar
dia que agrairien directrius
clares sobre com actuar. En la
mateixa línia es va pronunciar
ahir Robert Continente, presi
dent de l’Agrupació de Cases
de Colònies de la Garrotxa.
“Està molt bé aconsellar, però
per a nosaltres és insuficient”,
va declarar en al∙lusió a les re
comanacions de Salut. “Volem
que ens aclareixin quins són
els protocols”.c

Ruiz vol varicel∙la i
meningitis al calendari
M. RIUS Barcelona

MARTÍ ARTALEJO

el calendari de vacunació i la seva
possible obligatorietat. Pel que fa
a això, qui va ser el primer Defen
sor del Menor de la Comunitat de
Madrid, Javier Urra, va encoratjar
ahireldebatsobrelesvacunesafir
mant que vacunar és un dret dels
fills, no dels pares, i una obligació
perlaqualhandevetllarelspoders
públics. “Tot pare ha de saber que,
si no vacuna els seus fills, i si a con
seqüència d’aquesta situació de

risc es produeix un contagi, és ci
vilment responsable i susceptible
de ser privat de guarda i custòdia”,
va assegurar Urra.
I va recordar que la Fiscalia és la
garant dels drets de tots els me
nors, “per exemple en cas de nega
tiva dels pares a fer una transfusió
de sang”.
L’Associació Espanyola de Pe
diatria (AEP) es va sumar ahir al
debat sobre l’obligatorietat de les

des de
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vacunes. Aquestes, segons l’AEP,
“haurien de ser un dret fonamen
taldetotselsnens.Totiaixò,lains
tauració oficial d’una obligació le
gal de vacunar podria provocar
sentimentsnegatiuscapalesvacu
nes”. Per aquesta raó, l’AEP “no es
manifesta favorable que les vacu
nes siguin obligatòries per llei”.c
SEGUIU L’ACTUALITAT DEL CAS
DE DIFTÈRIA DE LA GARROTXA A
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oi Ruiz, conseller de Sa
lut, va explicar ahir la de
cisió de la seva conselle
ria d’incloure les vacunes de la
varicel∙la i del meningococ B
(un dels bacteris que causen
meningitis) al calendari oficial
de vacunes que estan cobertes
per la sanitat pública.
Referent a això, va apuntar
que ha sol∙licitat al Ministeri de
Sanitat que les incorpori a la
llista de vacunes de finança
ment obligatori per a tot l’Estat
però va precisar que, si el Go
vern central no ho fa en un ter
mini raonable, la Generalitat les
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afegirà a la llista d’obligatòries
per a la sanitat catalana.
Fins ara la immunització con
tra la meningitis i la varicel∙la
està recomanada pels pediatres,
però si les famílies decideixen
administrarles als seus fills, les
han de pagar de la seva butxaca.
Però al problema econòmic se
suma la falta de disponibilitat, ja
que no es poden comprar a les
farmàcies perquè la seva distri
bució està de moment limitada
a l’àmbit hospitalari i per a pres
cripció en casos considerats de
risc, la qual cosa porta algunes
famílies a desplaçarse a Fran
ça, Andorra i Portugal per ad
quirirles.c

