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Vuit companys de colònies del nen d’Olot
són portadors del bacteri de la diftèria
Salut recomana a cases i casals de la zona que no admetin nens que no estiguin vacunats

LARA BONILLA
BARCELONA

Les mostres que es van recollir entre
l’entorn més pròxim del nen d’Olot
malalt de diftèria –el primer cas a
l’Estat en tres dècades– han permès
identificar vuit nens que són portadors del bacteri però no han desenvolupat la malaltia perquè estaven
vacunats. Els nens, que havien anat
de colònies amb el nen malalt, ja han
començat a ser tractats amb antibiòtic (penicil·lina benzitina) per evitar que puguin contagiar els no vacunats. Aquests nens hauran d’estar
entre vuit i deu dies confinats a casa fins que noves anàlisis confirmin
que ja no són portadors del bacteri
de la diftèria i que, per tant, no el poden transmetre. Una mesura que
s’ha pres per protegir els infants no
vacunats, que, a la comarca de la
Garrotxa, es calcula que són un 3%.
“Són nens sans. Són portadors del
bacteri però això no vol dir que tinguin la malaltia. Si no haguessin estat vacunats sí que l’haurien desenvolupat”, va destacar ahir el conseller de Salut, Boi Ruiz, que va insistir
a no crear alarma: “No hi ha cap epidèmia”. Tot i així, no es descarta que
apareguin més portadors.
Per evitar la propagació del bacteri entre els nens no vacunats, Salut recomana que aquest estiu els
casals i cases de colònies de la zona
de la Garrotxa demanin el carnet de
vacunació als nens que s’hi inscriguin i va instar les famílies que no
hagin vacunat els seus fills que
s’abstinguin, “per seguretat”,
d’apuntar-los. “No volem arriscar la
salut dels nens no vacunats perquè
a la Garrotxa tenim el bacteri viu”,
va dir el conseller. El departament
de Salut va constituir un comitè de
crisi tan bon punt es van tenir els resultats dels frotis que aquesta últiLes frases

Pressió sobre
els no vacunats
Boi Ruiz
CONSELLER DE SALUT

“Fem una crida a la vacunació.
S’està carregant l’esforç
sobre els nens vacunats per
protegir els que no ho estan”

Ferran Moraga Llop
PRESIDENT SOC. CATALANA DE PEDIATRIA

“El 95% de la població infantil
està vacunada de la diftèria,
i als 14 anys ho estan
el 80% dels menors”

ES DISPAREN LES VACUNACIONS

Vacunació d’un nen en un CAP d’Olot. Les vacunacions per diftèria s’han disparat a la Garrotxa al voltant d’un 20%,
segons han confirmat els responsables del departament de Salut. Calculen que en aquesta comarca gironina
un 3% de la població infantil no ha sigut vacunada. ACN

Investigació
No s’ha
localitzat el
focus originari
i potser no
s’identificarà
mai
Estat
El nen malalt
té pulmons,
cor i ronyons
funcionant
a través de
màquines

ma setmana s’han fet entre 57 nens
que havien estat en contacte amb el
menor malalt. “Fem una crida a tots
els que no estan vacunats perquè es
vacunin, ja que s’està jugant amb la
salut dels nens. I s’està carregant
l’esforç sobre els nens vacunats per
protegir els que no ho estan”, va reflexionar Ruiz. El president de la Societat Catalana de Pediatria, Ferran
Moraga, va recordar que “el 95% de
la població infantil està vacunada de
la diftèria i als 14 anys ho està un
80%”. Davant l’aparició de la diftèria, el síndic de greuges, Rafel Ribó,
ha obert una investigació d’ofici.
Novè dia d’ingrés

El nen malalt va complir ahir el novè dia ingressat a l’UCI de l’Hospital de la Vall d’Hebron, on segueix
estable dins de la gravetat. El ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, va
anar a visitar-lo a la tarda, acompanyat del conseller Boi Ruiz. En un
acte posterior de Societat Civil Catalana va explicar que confia que el
nen se’n surti, però que ara per ara
té el cor, els pulmons i els ronyons
funcionant “a través de màquines”.
Pel que fa a la possibilitat d’ampliar el calendari vacunal amb les vacunes del pneumococ, meningococ i
varicel·la –una petició que va fer el
conseller Ruiz dissabte passat–,
Alonso va assegurar que té “la mateixa visió”. El meningococ començarà
a vendre’s a les farmàcies d’aquí un
parell de mesos, mentre que en el cas
de la varicel·la “la discussió està
oberta”, va puntualitzar.e

Els esplais ja demanen saber
si els menors estan vacunats
ARA
BARCELONA

Els casals i les colònies d’estiu ja demanen actualment saber si els menors que participen en les seves activitats estan vacunats. Ho fan mitjançant un formulari tipus que els
pares i cuidadors han d’omplir
abans que els seus fills marxin. En
aquest formulari es demanen dades
personals i un telèfon de contacte
per si hi hagués qualsevol problema,
però també s’inclou una fitxa de sa-

Les cases de colònies fan signar
un document als pares. MANOLO GARCÍA

lut en què els progenitors han d’especificar si el menor pateix algun tipus d’al·lèrgia, si ha de seguir una
medicació concreta o si té algun
problema concret que calgui tenir
en compte.
Dins d’aquest formulari també es
demana saber si el nen està vacunat
i, en cas que no ho estigui, que els
pares signin un document en què es
responsabilitzen d’aquesta decisió.
Així ho explica a l’ARA el director
del servei de colònies d’estiu de la
Fundació Pere Tarrés, Aleix Llobet.
En el mateix sentit s’expressa el
portaveu de la Fundació Catalana
de l’Esplai, Josep Maria Valls, que
concreta que els nens que no estan
vacunats han de presentar un certificat mèdic que avali el seu correcte estat de salut. Per formalitzar una
matrícula escolar, el departament
d’Ensenyament demana una fotocòpia del carnet de vacunacions de
l’alumne amb les dosis de vacunes
rebudes amb les dates corresponents. Si no té carnet, l’alumne ha
de presentar un certificat mèdic oficial amb les vacunes que ha rebut
fins al moment. En cas que l’estudiant no hagi estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, també cal presentar
un certificat mèdic oficial.e

