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RESUM 

Introducció: L’Organització Mundial de la Salut defineix la vacunació com a 

procés fonamental i essencial per l’erradicació, control i prevenció de malalties 

potencialment mortals. Diverses creences i mites han contribuït al llarg de la 

història a augmentar la creació del moviment antivacunes, conformat per menys 

d’un 5% de la població. L’abordatge des d’Atenció Primària a la població amb 

aquests ideals consisteix en l’explicació i resolució de dubtes, però amb un temps 

limitat. 

Objectiu: Desenvolupar, divulgar i avaluar l’impacte d’un recurs útil per tal 

d’abordar als Centres d’Atenció Primària la reticència vacunal de la TV en pares 

i mares que s’oposen o vacil·len davant d’aquesta. 

Metodologia: S’ha realitzat la cerca bibliogràfica a través de diferents bases de 

dades científiques, i s’ha escollit el Model FACILE com a model de disseny de la 

intervenció. S’ha creat una eina basada en la narrativa d’un conte lligada a un 

espai web, accessible des dels Centres d’Atenció Primària, i divulgada en 

col·laboració amb el Departament de Salut i l’Associació Catalana d’Infermeres 

Pediàtriques entre les infermeres d’aquest àmbit. Per tal d’avaluar la intervenció, 

consta de diversos qüestionaris pre i post implementació. 

Conclusions: L’educació sanitària en termes d’immunitzacions és vital per 

poder abordar el moviment antivacunes, i cal buscar noves estratègies que 

estiguin a l’abast de les infermeres pediàtriques, en les que s’utilitzi un llenguatge 

entenedor i que arribi a tota la població. La conscienciació de la població sobre 

la importància de la vacunació de tota la comunitat, és imprescindible per 

aconseguir una bona immunitat de grup i la reducció de brots i contagis de 

malalties transmissibles.  

Paraules clau: Moviment antivacunes, vacunació, infermeria, prevenció i 

educació. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud define la vacunación como 

proceso fundamental y esencial para la erradicación, control y prevención de 

enfermedades potencialmente mortales. Diversas creencias y mitos han 

contribuido a lo largo de la historia a aumentar la creación del movimiento 

antivacunas, conformado por menos de un 5% de la población. El abordaje 

desde Atención Primaria a la población con estos ideales consiste en la 

explicación y resolución de dudas, pero con un tiempo limitado. 

Objetivo: Desarrollar, divulgar y evaluar el impacto de un recurso útil para 

abordar los Centros de Atención Primaria la reticencia vacunal de la TV en 

padres y madres que se oponen o vacilan ante esta. 

Metodología: Se ha realizado la búsqueda bibliográfica a través de diferentes 

bases de datos científicos, y se ha elegido el Modelo FACILE como modelo de 

diseño de la intervención. Se ha creado una herramienta basada en la narrativa 

del cuento ligada a un espacio web, accesible desde los Centros de Atención 

Primaria, y divulgada en colaboración con el Departamento de Salud y la 

Asociación Catalana de Enfermeras Pediátricas entre las enfermeras de este 

ámbito. Para evaluar la intervención, consta también de unos cuestionarios pre 

y post implementación. 

Conclusiones: La educación sanitaria en términos de inmunizaciones es vital 

para poder abordar el movimiento antivacunas, y hay que buscar nuevas 

estrategias que estén al alcance de las enfermeras pediátricas, en las que se 

utilice un lenguaje sencillo y que llegue a toda la población. La concienciación de 

la población sobre la importancia de la vacunación de toda la comunidad es 

imprescindible para conseguir una buena inmunidad de grupo y la reducción de 

brotes y contagios de enfermedades transmisibles. 

Palabras clave: Movimiento antivacunas, vacunación, enfermería, prevención y 

educación. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization defines vaccination as a 

fundamental and essential process for the eradication, control and prevention of 

life-threatening diseases. Several beliefs and myths have contributed throughout 

history to increase the creation of the anti-vaccine movement, made up of less 

than the 5% of the population. The approach from Primary Care to the population 

with those beliefs consists of the explanation and resolution of doubts, but within 

a limited time span. 

Objective: To develop, disseminate and evaluate the impact of a useful resource 

to address at the Primary Care Centers the TV vaccination reluctance in parents 

who oppose or hesitate about it. 

Methodology: The bibliographic search has been carried out through different 

scientific databases, and the FACILE Model has been chosen as the intervention 

design model. As accessible from all Primary Care Centers through a web page, 

there has been created a tool based on the narrative of a tale. It has been 

disseminated in collaboration with the Department of Health and the Catalan 

Association of Paediatric Nurses among nurses in this field. In order to evaluate 

the intervention, it also includes pre and post-implementation questionnaires. 

Conclusions: Health education in terms of immunizations is vital in order to 

address the anti-vaccine movement, and new strategies must be sought within 

the reach of paediatric nurses, which use simple language and reach the entire 

population. Public awareness about the importance of vaccinating the entire 

community is essential to achieve good group immunity and reduce outbreaks 

and contagion of transmissible diseases. 

Keywords: Anti-vaccine movement, vaccination, nursing, prevention and 

education. 
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1. Introducció 

La vacunació, tal com indica l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el Pla 

d’acció mundial sobre vacunes (1) i el llibre sobre la situació mundial en termes 

de vacunes i immunització (2), és un punt clau i imprescindible per a la prevenció 

i erradicació de malalties immunoprevenibles mortals, així com per l’augment de 

la supervivència infantil, raó per la qual s’administren les primeres dosis de la 

majoria d’aquestes en els primers 5 anys de vida. 

La medicina, de la mateixa manera que la societat, ha avançat sensacionalment. 

Pel que fa al panorama mundial, la immunització ha suposat avui dia l’erradicació 

de la verola i la disminució de la incidència de casos de malalties com la 

poliomielitis, considerant-se erradicada a nivell de l’estat espanyol l’any 2002 (3–

5). 

A finals del segle XX, neix gran part del moviment antivacunes present 

actualment, arran de la publicació d’un estudi realitzat pel metge anglès 

Wakefield, on establia una relació entre la vacuna triple vírica i l’autisme. Aquest 

fet, tot i ser desmentit posteriorment, va generar revol entre la població creant 

dubtes i disminuint la cobertura vacunal arreu, augmentant conseqüentment els 

casos de xarampió a Europa (6,7). 

Segons Dubé i col·l. (6) i Hussain i col·l. (7), tot i que la magnitud de persones 

amb reticència a la vacunació no arriba al 5% de la població, la cobertura vacunal 

s’ha vist afectada també per persones que vacil·len o retarden la vacunació, 

provocant que no s’aconsegueixi la immunitat col·lectiva necessària per evitar 

els brots. 

Dins la competència infermera es troba el maneig de les immunitzacions, en el 

qual es distingeix tant l’organització i manteniment de les vacunes, com 

l’Educació per a la Salut (EpS), que consisteix a formar als pares en termes 

sanitaris, resolent els dubtes i informant-los basant-se en l’evidència. És així 

doncs com, des dels Centres d’Atenció Primària s’està abordant el moviment 

antivacunes (8–10). 
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El següent programa d’educació per a la salut pretén desenvolupar una nova 

eina per fer front, des de les consultes i la responsabilitat infermera, a la 

reticència de la vacuna triple vírica; aconseguint així, en un segon pla el 

creixement de la cobertura vacunal a tots els centres.  
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2. Marc teòric 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (11), una vacuna és qualsevol 

preparació creada per a generar immunitat davant d’una malaltia provocant la 

producció d’anticossos. Aquesta pot estar formada per una suspensió de 

microorganismes morts o atenuats, o per productes o derivats de 

microorganismes. L’administració més habitual de les vacunes sol ser la injecció, 

però en alguns casos també pot realitzar-se amb un vaporitzador nasal o per via 

oral. 

La immunitat davant una malaltia, però, no només pot estar creada per 

l’administració d’una vacuna, que anomenaríem activa artificial, sinó que en 

distingim diferents tipus. 

La immunitat activa natural és aquella que es genera després d’haver passat una 

malaltia o infecció. A més, diferenciem la passiva natural de la passiva artificial, 

pel fet que aquesta primera està desenvolupada pel pas d’anticossos i altres 

components de forma natural, com per exemple a través de la placenta al fetus. 

En canvi, en la passiva artificial, aquests anticossos són administrats directament 

al pacient (12). 

Es pot realitzar una classificació de les vacunes segons si aquestes són: de 

microorganismes sencers, que al mateix temps podrien dividir-se en vives 

atenuades (en les que es redueix la virulència del microorganisme) i en 

inactivades o mortes (en les que el germen s’inactiva, i per tant, es requereixen 

múltiples dosis per una disminució de la potència) (13).  

També trobem vacunes de subunitats, és a dir, que contenen el germen 

incomplet, i aquestes poden ser víriques o bacterianes. Finalment, distingim les 

vacunes de toxoides (produïdes per toxines dels microorganismes) i vacunes 

d’ADN, nano partícules, cèl·lules dendrítiques i vacunes recombinants, que es 

desenvolupen a través d’enginyeria genètica (13). 
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Tal com diu Arrazola i col·l. (14), les propietats bàsiques i generals de les 

vacunes són: 

- La immunogenicitat, és a dir, la capacitat que té una vacuna de produir 

una resposta immunitària davant d’un agent infecciós. 

- La seguretat, que fa referència al grau de possibilitat que es produeixi una 

reacció adversa. 

- L’eficàcia, que és la capacitat de produir l’efecte desitjat per part de la 

vacuna en condicions ideals. 

- L’eficiència, sent la relació entre el cost econòmic de les vacunes i la seva 

efectivitat.   

- L’efectivitat, que seria la capacitat que té la vacuna de provocar l’efecte 

esperat en la societat (15).  

- L’estabilitat, que és necessària per al manteniment de la resta de 

propietats de les vacunes. La llum, la temperatura i el temps des del 

moment de fabricació poden afectar a aquesta estabilitat. 

2.1. Història de la vacunació  

La història de la vacunació s’inicia a finals del segle XVIII amb la creació de la 

vacuna de la verola el 1798 per Edward Jenner. Aquest, va desenvolupar una 

vacuna per proporcionar immunitat i finalment, poder erradicar la malaltia a 

través de la inoculació a les persones de microorganismes atenuats (16–18). 

Per arribar a aquesta conclusió, Jenner va introduir material virulent d’una 

pústula causada pel virus de la verola bovina en una lletera (qui normalment 

contreia la malaltia per estar en contacte amb les vaques) a un nen de 8 anys. 

Ell, va patir una lleu reacció relacionada amb la verola bovina, però en posteriors 

estudis es va observar que havia quedat immunitzat també, de la verola humana, 

evidenciant zero símptomes davant la inoculació de material d’aquest tipus de 

virus (16,18).  

És aquí doncs, quan observant que la mortalitat disminuïa si les persones es 

contagiaven anteriorment amb verola bovina, hi trobem la primera idea de 

l’atenuació dels microorganismes (16).  

Segons indiquen, però, San Miguel i Ramos (18), si ens remuntem al segle XI, 

molt abans que Jenner, ja es parlava a l’Índia i la Xina d’una idea d’immunitzar 
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la població, la variolació o variolització. Aquesta consistia a exposar una persona 

sana a restes de pústules o material contaminat del virus de la verola per tal que 

aquesta emmalaltís de forma lleu. Evidentment, no sempre ho feien de forma 

lleu, i molts morien en l’intent d’immunitzar-se.  

Posteriorment al segle XIX, Pasteur va ser qui, a través de la mateixa teoria que 

Jenner, va desenvolupar la vacuna contra la ràbia. Aquest, però, va realitzar una 

modificació i en lloc de fer créixer les cèl·lules en animals, les va cultivar in vitro 

i va atenuar els microorganismes a través de l’oxigen i la calor (16–18). 

A través de l’estudi d’aquesta vacuna, va observar que el fet d’administrar els 

microorganismes causants de la malaltia de forma atenuada, en lloc d’uns altres 

que en causin una de similar, provocava, segons Pasteur, que les defenses 

fossin més pures (18). 

Ja a partir de la vacuna contra la ràbia, es varen crear moltes d’altres utilitzades 

actualment com per exemple, la vacuna contra la tuberculosi o bacil Calmette-

Guérin (BCG), que va ser cultivada in vitro en patates impregnades amb bilis de 

bous (16–19).  

Es va observar, però, que aquestes vacunes creades per microorganismes 

atenuats podien mutar i causar malalties greus, fet que va causar la creació d’una 

via alternativa per al desenvolupament de les noves vacunes (16,17). 

A finals del segle XIX, es va començar a fabricar un tipus de vacunes compostes 

per virus o bacteris morts a través de la calor o substàncies químiques, com la 

del còlera o el tifus. Es va veure que la immunogenicitat no era suficient, de 

manera que es va optar per un altre tipus de fabricació (16,17).  

Endinsant-nos als inicis del segle XX, va iniciar-se la fabricació de vacunes a 

partir de substàncies tòxiques de microorganismes morts o inactivats amb 

productes químics, garantint el manteniment de la immunogenicitat. Aquestes es 

creaven inactivant les toxines causants de la mort o simptomatologia greu dels 

pacients que es contagiaven de les malalties del tètanus, la diftèria i la tos ferina, 

mantenint les cèl·lules completament. D’aquesta manera es van crear les 

vacunes toxoides per a aquestes malalties, que encara són utilitzades avui dia 

(16–18). 
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A mitjans del mateix segle, es van desenvolupar unes vacunes creades a partir 

de virus cultivats en cèl·lules humanes (teixit muscular), a una temperatura 

similar a la del cos humà (37ºC) perquè aquests s’adaptessin al medi i així reduir 

la capacitat de les mutacions d’infectar als éssers humans. Amb aquesta tècnica 

distingim les vacunes de la poliomielitis i la rubèola, com també la del xarampió 

(16–18). 

En els últims anys del segle passat, es va iniciar la producció de vacunes a partir 

de polisacàrids extrets dels microorganismes a immunitzar, de manera que la 

composició d’aquestes vacunes no era amb el germen sencer, sinó una part 

d’aquest (17,18). 

Més tard es va observar que, si s’unia el polisacàrid a una proteïna 

transportadora, augmentava la immunogenicitat de la vacuna, donant lloc a les 

anomenades vacunes conjugades, com la vacuna en contra de l’Haemofilus 

Influenzae tipus B (17,18). 

Finalment, al llarg dels anys s’ha introduït la modificació genètica que ha permès 

el desenvolupament de vacunes amb ADN modificat, com la vacuna contra 

l’hepatitis B recombinant, i el papil·loma virus (HPV) (17,18). 

2.2. Impacte de la vacunació  

Un dels objectius essencials de desenvolupament del mil·lenni (ODM) segons 

l’OMS en el llibre Vacunas e inmunización: situación mundial (2), consisteix a 

reduir la mortalitat dels nens menors de 5 anys, i la vacunació té un paper molt 

important dins aquest punt. 

La immunització a escala mundial té l’objectiu primer de prevenir malalties 

infeccioses, millorar la qualitat de vida de les persones i salvar-ne moltes altres. 

Aquesta, ha contribuït a erradicar malalties com la verola i a controlar-ne la 

incidència de moltes altres, com per exemple el xarampió i la poliomielitis (1). 

Així doncs, per tal d’aconseguir un augment de la supervivència infantil, 

juntament amb altres estratègies, la vacunació va adreçada directament sobre 

els nens menors de 5 anys, sent aquesta franja d’edat en la qual es concentren 

gairebé totes les primeres dosis de les vacunes incloses en el calendari vacunal 

(2). 
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El 1974, l’OMS va crear el Programa Ampliat d’Immunització (PAI) amb la finalitat 

d’elevar la incidència de nens vacunats al món al seu total, fet que va comportar 

que aquesta passés del 15 al 90% d’infants immunitzats a escala mundial fins al 

2011, i que va ajudar a contribuir en l’erradicació de la verola l’any 1980 

(3,20,21). 

Tot i això, cal tenir en compte que en la majoria de països subdesenvolupats, 

aquesta protecció no arriba per part dels governs per problemes econòmics. Així 

mateix, l’any 2000 va crear-se l’Aliança Global per a la Vacunació i Immunització 

(GAVI), per tal de garantir una cobertura de vacunació global de les malalties 

més infeccioses, independentment de la situació i qualitat de vida de les 

persones a immunitzar, a través de diferents donacions econòmiques (16,21). 

El 2012, va sorgir el Pla d’acció mundial sobre les vacunes (GVAP) aprovat per 

l’Assemblea Mundial de la Salut, per aconseguir una immunització universal. 

Aquest es basa en la GAVI i la Visió Global d’Immunització de l’OMS i UNICEF, 

i pretén definir objectius i estratègies per tal d’assolir la seva meta (1). 

2.2.1. Impacte de la vacunació a nivell mundial 

És clar l’impacte que ha tingut la vacunació en el panorama mundial, en efecte, 

el 2010 les morts provocades per malalties que es poden prevenir a través de 

les vacunes van disminuir fins a 0,4 milions de persones, establint-se el 2000 en 

0,9 milions (1). 

Es consideren malalties infeccioses que es poden prevenir amb vacunes la 

diftèria, parotiditis, rubèola, xarampió, tètanus, tos ferina i poliomielitis; tot i que 

també ho són la febre groga i l’encefalitis japonesa, però no s’inclouen per no 

estar dins el calendari de vacunació espanyol (22). 

En l’esfera mundial, la vacunació ha suposat un descens de contagis de les 

malalties infeccioses, tal com es pot observar en la Taula 1. 

El primer exemple de l’impacte de la vacunació es, com ja esmentat 

anteriorment, l’erradicació mundial de la verola el 1980 gràcies al descobriment 

de Jenner i l’inici del PAI el 1974 (3). 

Si ens fixem més concretament en els valors representats en la Taula 1 i el 

document de l’OMS del perfil d’immunització global (4), podem observar que en 
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totes les malalties hi ha una reducció dels casos fins a l’any 2000, provocat per 

la implantació de la immunització d’aquestes en els anys anteriors en la gran 

majoria de països. 

En general, en els anys següents s’expressa la mateixa tendència de disminució 

de contagis, excepte en la diftèria, la rubèola, el xarampió i la poliomielitis, en les 

que s’observa un augment de la incidència de casos el 2019 respecte als del 

2016. Aquests són deguts als moviments migratoris poblacionals i a sistemes 

d’immunització dèbils en diferents països menys desenvolupats, fet que provoca 

que la cobertura de vacunació no arribi al nivell desitjable (4,23–25).  

Taula 1. Incidència mundial de casos de malalties infeccioses que es poden prevenir 
a través de les vacunes al llarg dels anys (4). 

 Casos al mon 

1980 2000 2016 2019 

Diftèria 97.511 11.625 7.102 22.986 

Parotiditis - 544.093 592.174 169.799 

Rubèola - 670.894 23.419 49.136 

Xarampió 4.211.431 853.479 132.490 873.022 

Tètanus 114.251 23.711 13.813 14.745 

Tos ferina 1.982.355 190.475 174.624 145.486 

Poliomielitis 52.795 2971 42 375 

 

2.2.2. Impacte de la vacunació a l’estat espanyol 

Tal com indica el Comitè Assessor de Vacunes (CAV) en el document de 

vigilància epidemiològica (5), la poliomielitis és una malaltia que va causar moltes 

morts al llarg de l’estat espanyol, amb un pic d’incidència de casos l’any 1958 

amb 700,4 casos per cada milió d’habitants.  

La immunització va fer-se, en un principi amb la vacuna contra la poliomielitis 

inactivada i va iniciar-se l’any 1957, per a la població amb problemes econòmics. 

Posteriorment, aquesta va retirar-se per instaurar la vacuna oral el 1963, que va 

provocar una caiguda estricta del nombre de contagis, passant de >2000 casos 

l’any 1958 a 0 el 1986 (5,26). 
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El 1988, va confirmar-se l’últim cas de poliomielitis endèmica al país, i el 2002 es 

va considerar Espanya, un país lliure de poliomielitis. La vacuna oral es va 

substituir per la vacuna inactivada trivalent l’any 2004 (5,26).  

Com ja mencionat anteriorment, la vacuna contra la parotiditis s’administra des 

dels inicis, el 1981, juntament amb la rubèola i el xarampió. Aquesta incorporació 

al calendari vacunal, va comportar la reducció de la incidència d’aquesta que va 

passar de 211 casos per cada 100.000 habitants el 1982 a 10, l’any 2016. 

Tanmateix, la parotiditis és una malaltia que cursa en onades de contagis, sent 

doncs tan important la seva immunització (22,27,28).  

A l’estat espanyol, l’any 1965 va iniciar-se a través de campanyes de vacunació 

massiva, la immunització de la població de la diftèria, el tètanus i la tos ferina 

amb la vacuna DTP. Aquest fet va fer reduir de forma molt important la incidència 

de la malaltia en la població, i juntament amb l’inici del calendari de vacunació el 

1975, van portar a 0 els casos de diftèria el 1986, i a una incidència de 0,02 casos 

per cada 100.000 habitants en el cas del tètanus (22,28–31). 

Pel que fa al xarampió, el 1968 es va realitzar una vacunació a diferents parts 

d’Espanya, que va fer reduir el nombre de casos de forma considerable, però no 

va ser fins a l’any 81, que va associar-se la malaltia amb la rubèola i la parotiditis 

en una mateixa vacuna, la triple vírica. Aquesta va provocar una caiguda dels 

casos tal que, actualment i com podem observar a la Taula 2, al 2016 hi havia 

una incidència de 0,02 casos per cada 100.000 habitants (22,28,32). 

De fet, el 2017 l’OMS va declarar que Espanya era un país lliure de xarampió 

endèmic, després d’haver passat una onada de contagis el 2010-2012. Tot i això, 

el 2019 els casos de xarampió van augmentar considerablement, arribant a 571 

casos al mes de desembre, a diferència dels 220 del 2018 (28,33,34). 

Respecte a la immunització de la rubèola, aquesta va començar l’any 78, i 

posteriorment es va incloure a la triple vírica (TV). Com s’observa a la Taula 2, 

la incidència de la malaltia va disminuir de <100 casos per cada 100.000 

habitants a només 2 casos a nivell espanyol l’any 2016 (22,28,32). 

Finalment, l’any 2015 l’OMS va declarar el país lliure de rubèola endèmica (28). 
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Taula 2. Taxa d'incidència (casos/100.000 habitants) a l'estat espanyol de casos de 
malalties infeccioses que es poden prevenir a través de les vacunes al llarg dels anys 
(5,22,26–32). 

 
Taxa d’incidència a l’estat espanyol 

1965 1986 2016 

Diftèria 23.2  0 0.01  

Parotiditis - >100  10  

Rubèola - >100 0,01  

Xarampió - 800 0,08 

Tètanus - 1,8  0,02   

Tos ferina - 150 11,6  

Poliomielitis - 0 0 

 

El 1981 el govern espanyol va publicar al BOE (35), que la parotiditis, la rubèola, 

el tètanus i la tos ferina entre d’altres, s’introduïen com a malalties de declaració 

obligatòria (MDO), unint-se al xarampió, la diftèria i la poliomielitis que ja 

formaven part d’aquesta llista. És per això, que no es manté un registre del 

nombre de casos anteriors a l’any 1982. 

És important remarcar que les vacunes en si, tenen un paper fonamental en 

l’erradicació i disminució de contagis de les malalties, però el punt clau està en 

els programes de vacunació. 

A Espanya, el programa de vacunació s’inicia el 1963 amb la introducció de la 

vacuna de la poliomielitis oral, unint-se a ella la de la diftèria, tètanus i tos ferina 

(DTP) l’any 65 (14,22). 

El 1975, va crear-se el primer calendari de vacunació al país que va fer 

augmentar considerablement la cobertura vacunal. Aquest ha anat sofrint 

diferents modificacions al llarg dels anys per canvis o instauració de noves 

vacunes, i actualment s’organitzen les dosis per edat de diferent manera en 

funció de la comunitat autònoma (14,22). 

En aquest calendari, el 1978 va incorporar-se la vacuna del xarampió i la de la 

rubèola, modificant-se al 81 per la triple vírica incloent també la parotiditis. Més 

endavant, el 1996 es va introduir la vacuna contra l’hepatitis B, i el 1998 en contra 

del virus Haemophilus Influenziae tipus B. Finalment, l’any 2000 va instaurar-se 
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la vacunació contra el meningococ C, al 2006 la de la varicel·la en aquells nens 

que no s’havien contagiat, i el 2007 la vacuna contra el virus del papil·loma humà 

(VPH) en les nenes (14,22). 

En la Imatge 1, es pot observar el calendari de vacunacions sistemàtiques de 

Catalunya de l’any 2020. 

La incorporació dels calendaris de vacunació al país, ha suposat generar una 

immunitat col·lectiva, que afavoreix la protecció d’aquells que per diverses 

circumstàncies – per exemple immunodeprimits –, no poden ser vacunats, a més 

de reduir els contagis i la mortalitat d’aquestes malalties infeccioses (14). 

D’altra banda, el fet de no mantenir un control i que es veiés augmentat el nombre 

de persones no vacunades, causaria una disminució d’aquest tipus d’immunitat, 

augmentant de retruc, el risc de contagi i la morbimortalitat. És per això que és 

important incidir sobre els simpatitzants del moviment antivacunes, per evitar que 

la incidència d’aquestes afeccions vagi a l’alça i ressorgeixin malalties fins ara 

erradicades (12). 

        Imatge 1. Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya del 2020 (36).  
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2.3. Moviment antivacunes 

2.3.1. Història del moviment antivacunes  

Com un dels aspectes característics de la presa de decisions, davant d’una 

elecció hi haurà persones que hi estaran d’acord, d’altres que hi estaran 

totalment en contra, i entremig s’hi distingiran grups que estaran dubtosos. 

Exactament passa el mateix amb la vacunació. 

Amb l’inici de les immunitzacions al segle XVIII, es va iniciar un moviment 

anomenat comunament com “moviment antivacunes” que consisteix, segons 

l’OMS, en el retard en l’acceptació o negativa de les vacunes malgrat la 

disponibilitat de serveis de vacunació, i està influenciat per factors com la 

complaença, la comoditat i la confiança. S’ha de remarcar que aquest moviment 

inclou tant aquells qui retarden la vacunació com els qui la rebutgen per complet, 

conformant aquests últims menys d’un 5% de la població (6,7,37). 

A finals del segle XIX, el govern anglès va incorporar una llei que obligava a tots 

els nens del país a vacunar-se, fet que provocà la creació de la Lliga antivacunes, 

que va aconseguir finalment el 1898 que aquesta es derogués. Així doncs, al 

començament del segle següent aquest moviment va anar disminuint (6,7). 

En gairebé tots els països desenvolupats, els anys 50-60 van ser l’època 

d’esplendor de les vacunes, ja que van ser bastant acceptades per la societat i 

se’n van introduir de noves. Als anys 70, però, la campanya de rebuig a les 

immunitzacions va anar en augment, després de la publicació d’un informe que 

relacionava la vacuna de la DTP amb problemes neurològics, fet que va 

comportar una disminució de la cobertura vacunal i un augment dels brots arreu 

(6). 

El 1998, el metge Andrew Wakefield va publicar un estudi a The Lancet, causant 

la reducció de cobertura de la vacuna triple vírica i el consegüent augment de 

contagis i morts per culpa del xarampió. Aquest estudi, que afirmava la relació 

entre la vacuna i l’autisme, va ser eliminat de la revista i les autoritats van prohibir 

a l’autor exercir al país. A més, van realitzar un comunicat des del govern anglès 

explicant la seguretat i eficàcia de la vacuna, però tot i això no va augmentar la 

cobertura (6,7). 
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Actualment a Espanya, la vacunació no és de caràcter obligatori, sinó que és 

voluntària, tot i això està altament recomanada per les autoritats sanitàries. No 

obstant això, la Llei Orgànica 3/1986, té la capacitat d’obligar els ciutadans a 

vacunar-se en cas de necessitat per epidèmia o crisis sanitària (38).  

Altrament, en països com els Estats Units, algunes vacunes són obligatòries per 

poder començar l’escola, fet que permet un mínim control de cobertura vacunal 

en determinades malalties. Aquest fet, però, ha portat controvèrsia entre els 

pares americans que no estan a favor de la vacunació, i han augmentat les 

peticions d’excepció de vacunació (37). 

2.3.2. Perfil del col·lectiu 

Els simpatitzants del moviment antivacunes no es cataloguen com a tal, sinó que 

es consideren persones provacunes segures o prodecisions informades sobre 

les vacunes (6,7). 

Generalment, aquest col·lectiu està format per persones amb un grau d’educació 

i recursos econòmics baixos, de manera que la confiança que dipositen amb els 

professionals sanitaris és escassa. No obstant això, actualment està augmentant 

molt el col·lectiu amb estudis i d’estatus econòmic alt. Això és degut no a la 

ignorància, sinó a la preocupació per part dels pares per proporcionar el millor 

als seus fills i els dubtes que sorgeixen després de tota la informació present a 

les xarxes socials i a Internet (6,10,39). 

Segons l’estudi realitzat per Dubé i col·l. (6), hi ha diferents factors que influeixen 

a l’hora de formar part o no del grup antivacunes. Per una banda, hi trobem els 

determinants contextuals, que consisteixen en les normes socials, els valors 

religiosos de cadascú i els mitjans de comunicació, dels quals en parlarem més 

endavant.  

D’altra banda, es diferencien els determinants organitzatius que fan referència a 

la capacitat d’accés a les vacunes, que a Espanya seria igual per a tothom; i 

finalment, els determinants individuals, on constaria les actituds, coneixements i 

creences dels pares, i les característiques sociodemogràfiques.  
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Els arguments que utilitzen els seguidors d’aquest moviment són diversos, i molts 

d’aquests s’utilitzen des dels inicis, l’any 1800, com els de caràcter religiós, que 

associen les vacunes a obra del diable (7). 

Molts d’ells justifiquen la desconfiança amb les vacunes perquè no creuen en la 

seva seguretat i efectivitat, i consideren que en el seu contingut hi ha productes 

tòxics i que no estan suficientment testades. D’altra banda, en els últims anys ha 

augmentat molt l’interès en la medicina natural, fet que ha comportat als pares a 

pensar que la immunitat que proporcionen els productes naturals com 

l’homeopatia és millor que la immunització, en termes tant de qualitat com de 

quantitat (6,37,40). 

Això és degut a la creença que el sistema immunitari es debilita amb les vacunes.  

A més que afecten els drets humans, violant la llibertat (6,40). 

Tal com evidencia Callender (10), una de les principals pors dels pares són els 

efectes adversos a curt i llarg termini. Les primeres reaccions serien el dolor i la 

inflamació, observables i fàcilment relacionables.  

En canvi, els efectes a llarg termini són, segons els pares, les malalties que es 

produeixen a causa de les vacunes. Aquests associen l’autisme per exemple, 

amb la vacuna de la triple vírica, perquè el diagnòstic d’aquesta malaltia es 

produeix després de la vacunació. Tot i això és una falsa associació, 

primerament ja que no hi ha evidència que hi hagi cap relació, i perquè és una 

afectació típica d’aparèixer en l’edat de vacunació (6,10,37). 

Juntament amb aquest argument, també cal remarcar la infravaloració de les 

malalties per les quals es vacuna. De fet, segons l’estudi de Salmon i col·l (37), 

s’observa una preferència a les conseqüències de la no vacunació que a les de 

la vacunació, a causa d’aquesta falsa associació i al fet que els pares no han 

tingut contacte amb la malaltia de forma propera, perquè la societat ha mantingut 

uns nivells de vacunació adequats perquè no es produís un augment dels casos 

(10). 
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2.3.3. Paper dels mitjans de comunicació en el moviment 

antivacunes 

Els mitjans de comunicació, i sobretot Internet i les xarxes socials que s’hi 

deriven, han tingut i tenen un paper molt important en el creixement d’aquest 

moviment. 

S’ha demostrat que l’accés a Internet ha augmentat el nombre de persones 

dubtoses en relació amb les vacunes, ja que un 43% de les pàgines web que 

surten al Google en buscar “immunization” i “vaccination” estan relacionades 

amb aquest moviment (6,7,10). 

El 16% de les cerques a Internet sobre salut són sobre les vacunes, fet que ens 

fa alertar de la desinformació i els dubtes dels pares. Tot i això, la informació que 

apareix en la majoria de pàgines webs és falsa, els autors esculles les dades al 

seu interès, canvien les hipòtesis, ataquen als crítics i censuren opinions (6,7,40). 

Segons Dubé i col·l. (6), una de les tècniques més ben utilitzades són les teories 

conspiranoiques i els arguments fàcils d’entendre, a diferència de les 

publicacions en plataformes científiques, en les que s’utilitza un llenguatge més 

tècnic i que a vegades fa incomprensible el contingut per gran part de la societat.  

La negació a unes vacunes o unes altres, no comporta el mateix impacte en la 

societat, de fet, la no vacunació contra el tètanus només comporta 

conseqüències a nivell individual, en canvi, si la cobertura vacunal de la TV 

disminueix considerablement, llavors si repercutiria en la immunitat col·lectiva, i 

afectaria en el sorgiment de nous brots xarampió, per exemple (39).  

Malgrat tot, és imprescindible una cobertura vacunal de més del 90% per evitar 

un brot, mantenir la immunitat de grup i controlar les malalties que es poden 

prevenir a través de la vacunació (10,37). 

2.3.4. Recursos actuals per abordar la reticència vacunal 

Una de les principals funcions d’infermeria recollides al NIC (Nursing Intervetions 

Classification) en termes de vacunació, és el maneig de les immunitzacions, que 

consisteix a mantenir un control de l’estat vacunal facilitant l’accés i el 

subministrament de les vacunes corresponents (8). 
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De moment, no s’ha creat la fórmula perfecta per poder abordar i posar fi a la 

negativa de vacunació, però s’han iniciat alguns recursos per tal de contribuir a 

augmentar la informació dels pares i que aquesta sigui de qualitat i verídica; a 

més de resoldre tots els dubtes. Tot i això, no s’ha avaluat l’impacte de molts 

d’aquests recursos (41,42). 

Amb el canvi cultural que hi ha actualment, Petrelli i col·l. (43), indiquen la 

necessitat d’un canvi en la forma de dirigir-se als pares que tenen dubtes sobre 

la vacunació o simplement es neguen a aquesta. Una de les formes, és a través 

dels mitjans de comunicació més empleats ara mateix, com són les xarxes 

socials. Informar per aquesta via augmenta el públic a qui va dirigit i permet 

educar als ciutadans d’una altra manera; tot això però sense oblidar-nos i deixar 

de banda la televisió, que també és un canal de difusió molt important. 

Una de les intervencions realitzades a nivell espanyol i descrites per Piñeiro en 

el Congrés d’actualització en Pediatria (44), és la creació d’una consulta 

hospitalària exclusiva per a temes de vacunació, en la que s’intenta assessorar 

a pares reticents i dubtosos de vacunar als seus fills, sempre des del respecte i 

l’empatia. L’impacte d’aquesta activitat és clar en veure els resultats obtinguts el 

2018: un 41% dels pares va decidir vacunar per complet als seus fills, un 50% 

ho va fer parcialment i només un 9%, va mantenir la seva convicció en no 

vacunar-los. 

Finalment, en diferents estudis ha quedat demostrat l’efecte d’aplicar les 

tècniques que utilitzen els antivacunes en les seves pàgines webs, però utilitzant 

informació basada en l’evidència per tal d’abordar-los. 

Una d’aquestes tècniques és la narració d’històries o més conegut com a 

storytelling. Aquesta consta en explicar casos de nens que han emmalaltit o han 

mort per una malaltia immunoprevenible, amb un llenguatge entenedor i que 

contingui fotografies per tal d’augmentar l’impacte en els pares, i no només 

proporcionar informes o estadístiques (45–47). 

En un estudi publicat a Preventive Medicine Reports (47), parlen de l’eficàcia de 

la norma social per augmentar la cobertura vacunal. Aquesta consisteix en: “si 

tothom fa una cosa, jo també la faré”; de manera que, si tothom vacuna als seus 

fills, llavors jo també ho faré. 
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Totes les recomanacions per als professionals sanitaris que treballen davant 

d’aquest grup es mostren centrades en la comunicació i formació dels pares, tant 

durant l’embaràs com després del naixement dels nens, amb un llenguatge 

planer i fàcil d’entendre. Com també que el contingut estigui unificat, és a dir, 

sense controvèrsies entre els professionals sanitaris, les autoritats sanitàries i el 

govern, per tal de fomentar la confiança entre els pares i aquests (7,10,37,39). 

Finalment, una de les idees que proposa l’estudi publicat a Human Vaccines and 

Immunotherapeutics (45), és la de crear la figura dels “ambaixadors de vacunes” 

a partir de pares convençuts en la vacunació dels seus fills i en la divulgació 

d’informació pertinent entre la resta dels seus semblants. Així, aquests pares 

podrien posar-se en contacte amb les persones dubtoses de vacunar als fills, i 

explicar-los-hi com a pares, quines són les raons per les quals immunitzen als 

seus fills. 

Cal, però, per realitzar aquesta intervenció, la formació d’aquests pares en 

termes d’informació basada en l’evidència i actualitzada, i mantenir el contacte 

amb els professionals sanitaris de forma contínua. 

2.4. Rol d’infermeria en el procés de vacunació  

Les principals funcions d’infermeria es poden englobar en 4 grups específics que 

consisteixen en el rol assistencial, docent, investigador i finalment, el rol 

administratiu. Tots quatre permeten proporcionar les cures necessàries i més 

adequades als pacients, és a dir, conformen el pilar fonamental de les cures 

infermeres (48,49). 

En el procés de vacunació, no només està present el rol assistencial com a funció 

d’administració de la vacuna, sinó que tots quatre són imprescindibles per tal de 

completar l’acte vacunal correctament i amb seguretat. 

Pel que fa al rol docent, aquest fa referència a l’educació sanitària amb 

informació basada en l’evidència que realitza la infermera als pares o 

representants del nen a vacunar, sigui a través de fulls informatius o per via oral 

(49,50).  

La tasca administrativa consta de l’organització i planificació de l’acte vacunal. 

En ella hi trobem la conservació i manipulació de les vacunes des de que arriben 
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al centre de salut fins que són administrades, la gestió dels residus que es 

generen de la seva dispensació i sobretot, el posterior registre d’aquesta (49,50). 

Finalment, l’investigador permet, a través dels registres obtinguts, realitzar 

estudis sobre la cobertura vacunal, els efectes adversos, les possibles 

incidències, entre d’altres; fet que permet un augment dels coneixements en la 

disciplina (49,50). 

Així doncs, el rol d’infermeria en el procés de vacunació va molt més enllà de 

l’administració del producte, sent necessària una bona organització, registre i 

formació per poder donar resposta i proporcionar la millor assistència sanitària 

possible a les famílies. 

2.5. Models de planificació per a l’elaboració de programes d’Educació 

per a la Salut  

Segons l’OMS i descrit en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 

(9), l’Educació per a la Salut són totes aquelles accions que tenen com a finalitat 

principal, l’aprenentatge de la població en termes de salut i el desenvolupament 

d’aquelles habilitats que els permetin una millora d’aquesta.  

Intenta conscienciar a la població dels problemes i necessitats que tenen, 

comprendre quines són les opcions i escollir les més adequades per aconseguir 

tant el benefici propi com el de la comunitat. D’aquesta manera, es pretén 

responsabilitzar-la de la seva pròpia salut i la dels altres, sent una eina de 

promoció de la salut dins l’atenció sanitària (9,51). 

Per tal de poder realitzar l’Educació per a la Salut, és necessària l’elaboració i 

disseny de programes o intervencions a través d’uns mètodes concrets i 

específics per a això. 

2.5.1. Model PRECEDE-PROCEED 

El següent model és una eina diagnòstica basada en els determinants de la salut, 

i és usada per tal de planificar i avaluar programes d’educació per a la salut. Està 

fonamentat per les ciències socials, l’epidemiologia, l’administració i l’educació, i 

remarca les múltiples causes i factors que intervenen en el procés salut-malaltia, 

les quals s’estudien per tal d’aconseguir que la intervenció educativa sigui adient 

(52,53). 
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Aquest, s’estructura en 9 fases ordenades i relacionades entre si: avaluació 

social, epidemiològica, ambiental i del comportament, educacional i ecològica, 

administració i de polítiques, implementació, avaluació del procés, de l’impacte i 

de resultats (52). 

Com indica Blank (52), la denominació Precede, fa referència a les fases que 

corresponen al diagnòstic i avaluació de la població o comunitat, i Proceed, a 

aquelles fases que equivalen a l’anàlisi de les mesures i l’impacte i resultats 

d’aquestes. És un model que pot ser usat tant a nivell individual com col·lectiu. 

2.5.2. Model FACILE 

Aquest model consisteix en un model d’aprenentatge de la conducta, és a dir, 

pretén que una persona canviï i adopti una nova conducta a través de l’EpS 

(54,55). 

El model FACILE va ser creat per Rochon el 1991, a partir d’altres teories com 

el model Precede o la teoria de Maslow, i consisteix en una guia conformada per 

6 fases per ajudar a elaborar un projecte d’educació per a la salut, les quals 

formen l’acrònim FACILE (54,55): 

- F: formar l’escenari de conducta principal, és a dir, analitzar la conducta 

de la població diana. 

- A: anàlisi bibliogràfica sobre el tema. 

- C: consultes personals, com per exemple entrevistes i reunions amb 

personal sanitari que està en contacte amb la població diana. 

- I: identificar que es farà, és a dir, elaborar el projecte completament. 

- L: dur a terme el projecte. 

- E: avaluar el projecte per tal de millorar i aconseguir els objectius. 

2.5.3. Model Intervention Mapping 

Aquest model consisteix en un protocol per desenvolupar la guia i disseny de 

programes i intervencions de canvi de comportament, basades en l’evidència i la 

teoria, a través d’un procés de planificació sistemàtica (56–58).  

La visió del model segueix tres enfocaments diferents: és col·laboratiu, és a dir, 

hi participen tots els implicats, està fonamentat en l’evidència i la teoria, i té una 

perspectiva ecològica, que significa que avalua de forma integral per tal d’afavorir 
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els canvis a diferents nivells (individual, interpersonal, organitzatiu, comunitari i 

social) (56,58).  

Consta de 6 passos que cal seguir de forma ordenada, i el resultat de cada pas 

conforma la guia del següent (56–58): 

- Fer una avaluació de necessitats o anàlisi de problemes. 

- Crear de matrius d’objectius de canvi combinant els comportaments amb 

els determinants d’aquests. 

- Seleccionar els mètodes d’intervenció basats en la teoria i l’evidència que 

s’hi ajustin.  

- Integrar i organitzar els mètodes i les estratègies per crear un programa 

d’intervenció. 

- Planificar l’adopció, implementació i sostenibilitat del programa en la vida 

real. 

- Generar un pla d’avaluació per tal valorar l’efecte i el procés. 
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3. Mètode 

3.1. Metodologia de cerca 

Taula 3. Estratègia de cerca. Elaboració pròpia 

Base de 

dades 

Estratègia de cerca  Resultats  Limitadors 

Pubmed Vaccination [MeSH terms] AND history 
6916 

2010-2020 

Espanyol i anglès  

Diphtheria AND epidemiology AND 

worldwide 
38 

2010-2020 

Espanyol i anglès 

Measles AND epidemiology AND worldwide 
136 

2010-2020 

Espanyol i anglès 

Poliomyelitis AND epidemiology AND 

worldwide 
104 

2010-2020 

Espanyol i anglès 

(Vaccine hesitancy OR vaccine refusal 

[MeSH terms]) AND anti-vaccine moviment 

[MeSH terms] 

66 

2010-2020 

Espanyol i anglès 

CINAHL (Vaccines AND immunization) AND (impact 

OR effect OR influence OR outcome OR 

result OR consequence) 

6746 

2010-2020 

Espanyol i anglès 

(Vaccines OR immunization OR vaccination 

[MeSH terms]) AND (contribution OR impact 

OR influence) AND (global Health) 

149 

2010-2020 

Espanyol i anglès 

Google 

Scholar 

Vaccines history 211.000 2010-2020 

Global Health contribution of vaccination 29.500 2010-2020 

Impact of vaccines on global Health 40.400 2010-2020 

Impacto vacunación mundial 15.600 2010-2020 

Características de las vacunas  14.700 2010-2020 

Rol enfermero en la vacunación  1530 2019-2021 

 

3.2. Model de planificació 

El model de planificació que s’usarà per a crear el següent programa d’Educació 

per a la Salut és el “Model FACILE”, útil per a l’elaboració i disseny d’aquests.  
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4. Disseny del programa 

4.1. Anàlisi de la realitat  

La vacunació ha estat un dels avenços més importants en el control, reducció 

dels casos i fins i tot erradicació, d’algunes de les malalties infeccioses a tot el 

món. Aquest fet, juntament amb la higienització de l’aigua, han estat punts clau 

en la disminució de la mortalitat i morbiditat infantil (2). 

La incidència d’aquestes malalties immunoprevenibles, ha anat a la baixa des de 

la introducció del PAI per part de l’OMS, tant a nivell mundial com si ens fixem 

en l’estat espanyol. Tot i això, al llarg de l’evolució d’aquesta taxa, es veuen pics 

amb creixement dels contagis, augmentant conseqüentment les possibilitats de 

mort (4,26,29–32). 

Aquestes bretxes en la disminució de casos i per tant, l’evidència de brots, estan 

relacionats amb la cobertura vacunal i les decisions dels pares davant les 

immunitzacions (25,27,32).  

És per això, que és important el paper que juga infermeria davant el grup de 

població que es nega a immunitzar als seus fills, informant-los i educant-los amb 

informació basada en l’evidència; i sobretot, resolent-los tots els dubtes a aquells 

qui vacil·len en la seva decisió. 

En els últims anys a Espanya, s’han observat brots de xarampió, sobretot entre 

el 2011 i el 2013, relacionats amb una cobertura vacunal inferior al 90% de la 

segona dosis de triple vírica. Sent aquesta també la vacuna que genera més 

revol entre els antivacunes per la publicació de l’estudi d’Andrew Wakefield i 

l’associació falsa amb el desenvolupament de l’autisme (32,59).  

Com ja s’ha mencionat i reiterat per la infermera referent en vacunes de Lleida, 

en l’entrevista realitzada (Annex I), el mètode que s’utilitza des del moviment és 

explicar històries de forma ràpida, sense buscar més enllà i basant-se en fets i 

associacions que no són verídiques.  

Això genera molts dubtes entre els pares i de vegades cal adaptar el calendari 

vacunal a la carta, però és important incidir i informar de la vacunació, sobretot 

de la triple vírica perquè el xarampió és una malaltia molt contagiosa i requereix 

una cobertura vacunal del 92-98% per aconseguir la immunitat col·lectiva (60). 
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Entre les raons principals que comporten a la negativa de vacunació de la triple 

vírica, hi trobem la relació falsa que manté amb l’autisme, juntament amb els 

dubtes i les afirmacions no verídiques que es comparteixen amb la resta de 

vacunes, com per exemple la suposada presència de tòxics entre els seus 

components o la sobrecàrrega que genera al sistema immunitari del nen el fet 

d’administrar-les.  

L’abordatge principal que es realitza des del CAP consisteix a informar, però 

requereix més temps i d’uns coneixements bàsics per part dels pares i mares, i 

una formació important en vacunació pel que fa als infermers, que 

malauradament no s’obté al grau i cal ampliar en cursos i postgraus. 

Amb la realització d’aquest treball es pretén aconseguir la conscienciació de la 

població amb fills en període de vacunació, de la importància d’aquesta per 

garantir la seguretat de tota la població assolint una immunitat col·lectiva 

adequada. 

El disseny d’una intervenció dirigint els esforços en desenvolupar un recurs per 

tal d’incidir en la decisió dels pares i mares dubtosos de la vacunació dels seus 

fills de la TV, permetrà augmentar la capacitat de les infermeres d’atenció 

primària per abordar aquestes famílies. Informant així doncs, sobre els efectes 

d’immunitzar al seu fill contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis, els efectes 

de no fer-ho i les contraindicacions; i fomentant amb criteri i evidència la seva 

tria. 

La població diana a la qual va dirigida la intervenció de forma directa són les 

infermeres pediàtriques dels Centres d’Atenció Primària; indirectament aquesta 

població s’expandeix a totes aquelles famílies amb reticència o dubtes en la 

vacuna de la triple vírica que proporciona assistència en aquests centres. 
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4.2. Objectius 

La finalitat principal d’aquest programa d’educació per a la salut és millorar la 

cobertura vacunal de la vacuna triple vírica entre els nens de 12 mesos i 3 anys. 

Els objectius marcats són els següents: 

4.2.1. Objectiu general 

- Desenvolupar, divulgar i avaluar l’impacte d’un recurs útil per tal d’abordar 

als Centres d’Atenció Primària la reticència vacunal de la Triple Vírica en 

pares i mares que s’oposen o vacil·len davant d’aquesta. 

 

4.2.2. Objectius específics 

Objectiu específic 1: Identificar els principals dubtes i raons de negativa a la 

vacunació a través d’infermeres pediàtriques que desenvolupen la seva tasca en 

els Centres d’Atenció Primària.  

Objectiu específic 2: Facilitar l’accés a les infermeres pediàtriques d’Atenció 

Primària del recurs innovador per l’abordatge de la reticència vacunal de la Triple 

Vírica, així com conèixer la prevalença d’utilització del recurs. 

Objectiu específic 3: Avaluar l’efecte de la intervenció infermera sobre els pares 

i mares dubtosos o amb reticència a la vacuna de la Triple Vírica. 

Objectiu específic 4: Conèixer el grau de satisfacció de les infermeres 

pediàtriques d’Atenció Primària amb el recurs.  
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4.3. Activitats i recursos 

4.3.1. Elaboració i desenvolupament del recurs  

Com ja s’ha citat en l’anterior apartat, l’objectiu principal del treball es centra en 

l’elaboració i desenvolupament d’un recurs que permeti als professionals dels 

Centres d’Atenció Primària afrontar la reticència dels pares a la vacuna triple 

vírica.  

El recurs plantejat des d’un principi consta de la creació d’un conte per tal que 

tant nens com pares coneguin la importància de la vacunació i els seus efectes, 

i d’aquesta manera conscienciar la població a través d’una estratègia diferent. A 

més, lligat amb el conte, es pretén generar un recurs web per als pares, on 

puguin trobar tota mena d’informació rellevant respecte a la vacuna de la triple 

vírica, basada en l’evidència, verídica i contrastada. 

L’elaboració d’aquest recurs, està basada en la cerca bibliogràfica i l’entrevista 

amb una infermera pediàtrica realitzada en les etapes prèvies del present treball. 

En el primer pas de la composició del conte, es pensa en la idea principal d’allò 

que es vol transmetre, tant com volem que sigui la història en si com la moralitat 

a extreure d’aquesta. En aquest cas, centrant-nos en la importància de la 

vacunació i els efectes que hi poden haver en cas de no vacunar-se.  

Posteriorment, es dibuixa mentalment l’escenari on passarà la història, sent 

escollit un bosc fantàstic encantat, per a atreure l’atenció dels més petits, jugant 

amb la imaginació del “tot és possible”.  

A més, es distingeixen els personatges principals, el paper que juguen dins el 

conte i els elements que hi intervenen.  

Pel que fa a la tria dels personatges, es planteja que el relat estarà protagonitzat 

per animals que parlen i s’escullen el lleó, la girafa, l’elefant, la mona i l’os com 

a papers principals. En un pla més secundari, hi trobem un conjunt d’esquirols 

considerats com a bruixots. 

El següent punt a considerar, és la creació i l’expressió en paraules de la història 

en si, utilitzant la imaginació i tenint en compte el poder d’aquesta en els nens i 
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nenes. En acabat, es distribueix la narrativa en possibles escenes i es fan els 

primers esbossos per tal d’organitzar-la. 

Un cop plantejades les escenes, s’inicia el procés d’il·lustració d’aquestes, per 

donar una visió més atractiva al conte. En aquest cas, es compta amb l’ajuda 

d’un il·lustrador perquè el disseny i la posada en paper siguin les més 

adequades.  

Finalment, es plasma i s’organitzen el text i els dibuixos a les pàgines del mateix 

conte. 

Paral·lelament a la creació i disseny del conte, s’ha generat un espai web, el qual 

es trobarà annexat amb un codi QR al final del conte. Aquest, consisteix en un 

espai on es pot trobar informació científica verídica i contrastada, basada en 

l’evidència sobre la vacunació i la vacuna de la triple vírica adreçada als pares i 

mares, és a dir, dades científiques tractades amb un llenguatge no científic, 

perquè la comprensió per part d’aquests sigui completa. 

Tota la informació que es pot trobar en l’espai web, ha estat recollida de diverses 

fonts bibliogràfiques (11,12,59–79). 

Per començar, s’han escollit els temes a tractar i la distribució d’aquests en la 

web, tant per apartats com per forma d’organització. Posteriorment, amb la cerca 

bibliogràfica anteriorment feta, s’ha descrit la informació de forma entenedora per 

a tothom. 

A partir d’aquí, s’ha iniciat la creació de l’espai web pròpiament dit, escollint el 

format més adient, afegint les diferents entrades i un espai anomenat Fòrum 

obert als lectors per a possibles qüestions a resoldre. A més, tots els temes es 

troben desenvolupats tant en català com en castellà, perquè la barrera idiomàtica 

no sigui un problema. 

  

https://lafullamagica.wixsite.com/lafullamagica
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4.3.2. Mètode de difusió del recurs  

Per tal de poder difondre el recurs innovador, i així facilitar l’accés a aquest a les 

infermeres pediàtriques d’Atenció Primària (Objectiu específic 2), es dissenyarà 

i crearà una pestanya al programa ECAP, on a través d’aquesta es podrà 

descarregar el conte en format document imprimible (Annex II).  

En fer clic a sobre d’aquesta, apareixerà un desplegable amb 4 pestanyes a 

través del qual es podrà obtenir informació essencial del recurs així com els seus 

objectius, també es podrà accedir a l’espai web directament, o a la descàrrega 

immediata del recurs, així com un espai dedicat a la postutilització del recurs.  

A més, juntament amb aquesta eina, també s’habilitarà un apartat a l’espai web 

per poder obtenir el recurs de forma gratuïta sense haver d’estar present al 

Centre d’Atenció Primària per consultar-lo. 

Altrament, es posarà en contacte amb l’Associació Catalana d’Infermeria 

Pediàtrica (ACIP) per tal de divulgar una alternativa a l’abordatge habitual del 

moviment antivacunes entre les seves sòcies. De la mateixa manera, però 

contactant amb el Departament de Salut, es farà arribar el recurs i la forma 

d’accedir a aquest a totes les infermeres de Catalunya que exerceixen en el marc 

de la sanitat pública. 
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4.4. Avaluació de la intervenció 

Prèviament a la decisió parental d’administració de la vacuna TV, i coincidint amb 

la revisió dels 12 mesos segons el Programa d'activitats preventives i de 

promoció de la salut a l'edat pediàtrica, es realitzarà per part de les infermeres 

pediàtriques que actuen als CAP de Lleida i Igualada, un qüestionari per poder 

identificar així els principals dubtes i raons de negativa a la vacunació (Objectiu 

específic 1) (Annex III). 

Per tal de conèixer la prevalença d’utilització del recurs (Objectiu específic 2) i 

avaluar així l’estratègia, es quantificaran les descàrregues a través del lloc web, 

com també les visites rebudes. A més, es xifraran també les descàrregues a 

través de l’ECAP, i de la divulgació realitzada per part de l’ACIP i el Departament 

de Salut.  

Respecte a l’avaluació de l’efecte de la intervenció infermera sobre els pares i 

mares dubtosos o amb reticència a la vacuna de la TV (Objectiu específic 3), 

aquesta es realitzarà tenint en compte la cobertura vacunal a Catalunya el 2019, 

que era de 94,9% en la primera dosi i 92,6% en la segona i es compararà amb 

les dades de cobertura vacunal obtingudes per l’any 2022, després de la 

implantació del recurs dissenyat (80).  

Un cop s’utilitzi el recurs, s’haurà d’entrar a la pestanya del desplegable de 

l’ECAP anteriorment anomenada, corresponent a la postutilització d’aquest. De 

la mateixa pestanya es generarà un qüestionari de quatre preguntes (Annex IV). 

Aquestes ens permetran avaluar si ha estat efectiva o no la intervenció infermera, 

augmentant així conseqüentment la cobertura vacunal de la triple vírica, a un 

percentatge superior a l’obtingut el 2019. Es considerarà com a efectiva si les 

infermeres responen que si han administrat la dosis corresponent, en el cas que 

els pares siguin reticents a la vacunació en un primer moment. 

Finalment, per tal de conèixer el grau de satisfacció del recurs per part de les 

infermeres (Objectiu específic 4), es crearà una enquesta de satisfacció amb 

escala tipus Likert composta per 5 ítems i valorada de l’1 al 10, sent l’1 com a 

menys satisfet i el 10 com a més satisfet (Annex V).  
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4.5. Implementació 

Després de realitzar tot el procés de creació dels recursos, s’inicia la difusió i la 

posterior implementació de la intervenció.   

La difusió de la intervenció es realitzarà a través del Departament de Salut, de 

l’ACIP i també a través de l’ECAP, per tal de poder arribar a totes les infermeres 

que treballen en el marc de la sanitat pública.  

Primerament, s’establirà contacte amb el Departament de Salut a través del 

correu electrònic, en el que s’explicarà l’objectiu i la naturalesa de la intervenció, 

i on s’adjuntarà el conte en format PDF i la direcció de la pàgina web. Un cop 

traslladada la informació, es plantejarà l’opció de difusió a través del programa 

ECAP, a més de la utilització del correu electrònic propi del Departament de Salut 

per informar les infermeres. 

Després del vistiplau, es coordinarà amb el servei d’informàtica de l’ECAP per 

tal de poder descriure, dissenyar i crear la pestanya al sistema, amb els quatre 

desplegables corresponents: un on trobar la informació essencial del recurs, un 

altre a través del qual entrar directament a l’espai web, un tercer per iniciar 

directament la descàrrega d’aquest, i finalment un quart dedicat a la 

postutilització del recurs. 

Finalment, es posarà en contacte amb l’ACIP també mitjançant correu electrònic, 

on s’explicarà de la mateixa manera que anteriorment, la informació sobre el 

recurs i s’adjuntaran el document i l’espai web per poder-hi accedir. A més, 

s’informarà de l’accés ràpid a través de l’ECAP. 

La posada en marxa de la intervenció es realitzarà a partir del mes de juny de 

2021, posterior a l’entrega i elaboració definitiva d’aquest treball. 

És important remarcar el paper clau que juguen els pares en aquesta intervenció, 

ja que amb l’entrega del conte hi ha implícita la implicació d’aquests pel que fa a 

la lectura del recurs, tenint en compte que el públic a qui va dirigit directament 

són nens d’entre 12 mesos i 3 anys, per la qual cosa no saben llegir.  
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D’aquesta manera no només es convida als pares a reflexionar mentre llegeixen 

i per tant, abordar la reticència vacunal, sinó que també s’inicia la incorporació 

d’un clima de lectura als més petits, a més de reforçar el vincle entre pares i fills 

durant aquest moment de compartir. 
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4.6. Cronograma 

Taula 4. Cronograma de disseny i desenvolupament de la intervenció. Elaboració pròpia. 

 2020 2021 2022 

Oct Nov  Des Gen  Febr Març Abr  Maig Juny  Jul  Ag Set  Oct Nov Des Gen Febr Març Abr Maig Juny 

Tria de la temàtica                      

Cerca bibliogràfica                      

Definició del model 

de planificació 

                     

Anàlisi de la realitat                      

Elaboració 

d’objectius 

                     

Creació del conte                      

Composició de 

l’espai web 

                     

Elaboració de 

conclusions 
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4.7. Aspectes ètics i legals 

Per tal de garantir la confidencialitat i l’anonimat, i així no vulnerar la intimitat de 

la infermera entrevistada, no s’indica el seu nom en el present treball. A més, 

abans d’iniciar la trobada, es va signar un consentiment informat en què s’explica 

la naturalesa i finalitat de la seva participació, garantint en tot moment els 

principis de la bioètica. 

En les dades recopilades per part del programa informàtic ECAP, en cap moment 

es revelarà informació dels pacients i les famílies, mantenint així per part 

d’infermeria el secret professional. 

En referència a la part legal, la vacunació a Espanya no és obligatòria sinó 

altament recomanada per part de les autoritats sanitàries competents, com 

també per part de l’Organització Mundial de la Salut, d’aquesta manera amb la 

intervenció proposada no es pretén obligar la població a vacunar als seus fills, 

sinó a conscienciar-los dels perills de no fer-ho.  
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5. Limitacions  

Dur a terme la posada en marxa d’aquest recurs comporta l’establiment de 

relacions amb les institucions protagonistes, de les quals es requereix  implicació 

per la seva difusió; ja que l’ACIP i el Departament de Salut poden presentar 

restriccions en aquest sentit. 

D’una banda, tant el Departament de Salut com l’ACIP, poden negar-se a 

difondre el recurs per no haver estat testat anteriorment en una zona en concret, 

i haver determinat així la seva efectivitat. A més, pot ser complicat posar-se en 

contacte amb el Departament de Salut i per tant dificultar la presentació del 

programa i la posterior acceptació i execució del calendari establert. 

Per altra banda, des del mateix Departament i el servei informàtic, poden no 

acceptar el disseny i creació del portal al recurs a través del programa ECAP, fet 

que perjudicaria l’accessibilitat d’aquest per part de les infermeres, sent menys 

pràctica la seva utilitat, i no podent avaluar l’efectivitat i l’ús d’aquesta manera 

amb termes de fiabilitat i garantia. 

Ateses aquestes consideracions, es treballarà per tal que més enllà de suposar 

una limitació, sigui el valor afegit de la present proposta.  
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6. Reflexió d’aprenentatge 

La vacunació és una de les mesures més eficaces en la prevenció de malalties 

contagioses que tenim a l’abast de forma fàcil i gratuïta al nostre país, però hi ha 

un grup de població contrari a aquesta, els antivacunes, i d’altres que en són 

dubtosos (2). Com podem incidir-hi? Des de l’equip d’infermeria s’ha d’abordar 

aquesta problemàtica de salut pública, per tal d’evitar contagis i morts, a través 

de l’educació dels pares, fent-los reflexionar sobre la importància de la 

immunització dels seus fills. 

L’Educació per a la Salut és bàsica per tal d’aconseguir millora en l’adherència 

al tractament i procediments sanitaris, i afavorir la confiança i el vincle entre els 

professionals i les famílies, permetent així la comunicació i l’expressió de les 

seves creences i ideals (9). Així doncs, el principi d’autonomia no eximeix al 

personal sanitari de proporcionar informació fiable encara que hagin pres la 

decisió contrària a la recomanada. 

La proposta d’aquest treball és la creació d’un programa d’EpS per posar a 

l’abast de les infermeres pediàtriques una eina més per a fer front a la reticència 

i vacil·lació al procés vacunal, concretament en la vacuna triple vírica, sent 

aquesta la més controvertida entre la societat. Aquest recurs consta de material 

divulgatiu útil per a les infermeres que es trobin en una situació de negativa 

parental. 

L’evidència analitzada destaca que una cobertura vacunal de la triple vírica per 

sota del 92-98%, comporta que no s’aconsegueixi la immunitat de grup 

necessària per evitar contagis i brots de xarampió, rubèola i parotiditis en la 

comunitat, per la qual cosa és imprescindible la immunització (60). De fet, les 

dades del 2019 indiquen un 92,6% de cobertura en la segona dosis (80), sent 

aquesta molt justa per tal d’aconseguir una immunitat col·lectiva efectiva. 

Si a Catalunya només hi ha un 2% de la població que no vol vacunar als seus 

fills, com és que hi ha anys en què no s’arriba a la cobertura vacunal demanada?  

És igual d’important detectar aquells pares que es neguen a vacunar com els 

que tenen dubtes. En el cas de la triple vírica el dubte més recorrent és la falsa 

relació establerta per Wakefield amb l’autisme (59), però també n’hi ha d’altres 

comuns en totes les vacunes, com per exemple si el fet de passar la malaltia en 
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si és millor que immunitzar-se, o si se’n poden administrar dues el mateix dia 

(69–72). 

Les incerteses que no es resolen, influeixen clarament en la decisió parental, 

incidint també de forma directa la formació que els professionals d’infermeria 

reben i tenen sobre la vacunació, que des del meu punt de vista, queda 

insuficient amb l’itinerari del grau.  

La capacitat d’accés al recurs influiria, per una banda, en l’atenció sanitària, 

permetent divulgar d’una forma innovadora la transcendència de la vacunació, 

amb llenguatge entenedor i involucrant també als fills. Com a conseqüència, 

afectaria també sobre els pares, i la forma en què reben i processen la informació 

que els transmetem. D’aquesta manera, i tenint en compte l’efecte dominó, 

influiria positivament sobre altres pares, disminuint finalment a nivell global les 

taxes de reticència vacunal. 

Sense ser conscients, a les consultes dels Centres d’Atenció Primària, s’utilitzen 

termes científics que poden no ser entesos per la població no sanitària, i aquesta 

desconeixença també genera dubtes i recidiva als procediments. L’eina 

proposada té la intenció de trencar aquests esquemes, acostant a la comunitat 

els mots usats quant a la vacunació, fent el procés de comprensió a l’abast de 

tothom, aconseguint així l’acceptació parental, i per últim l’augment de la 

cobertura vacunal. 

Tot i que el projecte no s’ha pogut posar en pràctica, considero que tindria una 

bona rebuda per part dels professionals sanitaris, que serviria per acostar les 

famílies a les infermeres i viceversa, i així crear un clima de confiança per 

resoldre finalment tots els dubtes, i tanmateix, aconseguir augmentar la 

cobertura vacunal de la triple vírica, ja que som les responsables de gran part de 

l’educació sanitària sobre la vacunació als centres sanitaris.  
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8. Annexes 

Annex I. Transcripció de l’entrevista a la infermera referent de vacunes de 

Lleida 

Quin és el perfil del col·lectiu antivacunes a Catalunya?  

El moviment antivacunes a Catalunya, està més concentrat a la zona de Girona, 

de fet, inclús en observar les cobertures de totes les vacunes, és la província que 

té els percentatges més baixos. 

No tenim estudis que conegui del perfil que tenim a Catalunya d'antivacunes, 

però pel coneixement que en tenim són més persones de classe alta amb estudis 

i que tendeixen a vides alternatives, que ells anomenen "més naturals". 

En els últims anys, concretament al 2011 i 2013, es contempla un augment 

dels casos de xarampió a nivell espanyol per una cobertura vacunal inferior 

al 90% en la segona dosi de la vacuna. És la vacuna de la triple vírica, la 

que genera més revol, i la conseqüent negació entre la comunitat? I quins 

dubtes són els més generats en el procés de vacunació? 

És veritat si, la vacuna Triple vírica és la que ens està donant més problemes, 

també perquè en aquest cas necessitem que la cobertura sigui molt més alta. 

Tenim el cas del xarampió que és una malaltia molt infecciosa, i necessitem 

cobertures pràcticament del 98% perquè ens cobreixi i ens faci una bona 

immunitat de grup. Llavors clar, estem exigint una cobertura molt alta i així com 

en altres vacunes amb un 80% tenim una bona immunitat col·lectiva, en aquesta 

n’hem de demanar més. 

La baixa cobertura sí que és a nivell de tota Europa, de fet amb dades de fa dos 

anys a Europa hi va haver molts casos, amb un repunt de morts molt important, 

a Itàlia i a França, però aquí no se’n van donar. Sí que hi ha algun brot de tant 

en tant, però són molt puntuals.  

Normalment aquesta baixa cobertura és causada per la relació que s’estableix 

amb l’autisme, per l’estudi que va fer un metge anglès i va ser publicat un article. 

Evidentment, aquesta informació va ser desmentida del tot, però jo sempre dic 

que per explicar una cosa de ciència, necessites que la persona a qui li expliques 

tingui uns coneixements previs, necessites temps per explicar-li i necessites una 
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bona congruència del que expliques. En canvi, explicar qualsevol tema que 

conten els antivacunes, acaba sent una historieta, que pot ser veritat o no, però 

que arriba directament al sentiment.  

Per exemple, com ha passat a vegades, posar en un programa de la televisió un 

científic explicant el perquè s’ha de vacunar, i un antivacunes explicant per què 

no, no es pot fer o no s’hauria de fer, perquè el primer necessita molt temps, gent 

que el puguin entendre i baixar molt el nivell si hi ha gent que no l’entén, i en 

canvi el segon, en dos segons haurà fet arribar el missatge a tothom. Per tant no 

es pot comparar, no es pot posar al costat una cosa i l’altra, hem d’aprendre com 

a científics a explicar les coses de la manera que l’expliquen els antivacunes, tal 

com va saber fer aquest metge anglès. Ell va fer un estudi que se’l va inventar, 

però a part dels resultats que va donar, també hi va afegir històries, que podien 

ser certes o no, però hi havia històries. 

Això nosaltres no ho fem, entre altres coses perquè tenim el secret professional, 

però aliats amb algun dels usuaris que les coses li funcionen bé, ho podríem fer, 

hauríem d’aprendre a fer-ho i ens costa moltíssim.  

A més, hi ha un altre punt, està demostrat en diferents estudis que en la persona 

que té dubtes, - distingint dels que diuen que no d’entrada i ho tenen molt clar, 

que és menys d’un 2% de la població aquí -,  si el seu professional de confiança 

els hi pregunta i respon quins són els seus dubtes, els hi canviarà el xip, i 

s’acabaran vacunant. Llavors, si els professionals sanitaris no tenen formació de 

vacunes, com ho han de fer això? 

En això vull dir que el primer que hem de fer, és reconduir tot el tema de la 

formació en vacunes, no només al grau, sinó a l’escola, perquè no expliquem 

que són i com funcionen les vacunes a l’escola on anem a vacunar. Però sobretot 

en els graus sanitaris hi ha d’haver formació de vacunes i no n’hi ha o n’hi ha 

molt poca. Infermeria que és qui portem el gran gruix de les vacunes, en donen 

molt poca i quan sortim de la formació només augmenten la seva formació en 

postgraus sobre vacunes les persones qui tenen interès, la resta té altres opcions 

de formació que no pas aquesta. De manera que a tots els cursos i jornades que 

es fan no hi ha gent nova, sempre són les mateixes persones, llavors aquí tenim 

un problema molt important.  
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Com abordeu la reticència vacunal al CAP, amb una persona amb dubtes o 

negada a vacunar als seus fills? 

Als dubtes s’hi arriba explicant i no tancant portes. En la triple vírica són tres 

vacunes i ningú es planteja posar-ne només una, això no passa, però per 

exemple, amb els nens petits estem posant la vacuna hexavalent, i passa que hi 

ha gent que no vol posar l’hepatitis B, perquè va haver-hi un corrent a França 

que va deixar-la de posar i hi ha persones que no la volen, llavors tens l’opció de 

posar les altres per separat.  

A vegades hem de jugar amb aquesta vacunació “a la carta”, per no tancar portes 

i no dir: “Si no et vacunes del que jo et dic, no et vacunes de res”. No, intentem 

dins de les possibilitats que tenim de les vacunes, vacunar del que volen.  

El que sí que estem veient en bastants casos és que, no volen no vacunar, sinó 

fer-se el calendari seu i adaptar-lo als diferents corrents. Per exemple, si donen 

pit, amb la immunitat de la mare ja n’hi ha prou i estan suficientment protegits, i 

en lloc de començar als 2 mesos, es comença als 6 mesos posant la mateixa 

pauta vacunal. Moltes vegades costa de reconduir. Hi ha casos que sí que els hi 

pots acabar explicant que a partir dels dos mesos aquella immunitat de la mare 

baixa molt i per això comencem la vacunació als dos, però n’hi ha que no, perquè 

no volen. 

Quan parlo de reconduir em refereixo a explicar molt cadascuna de les pors que 

hi ha i preguntant-les, i aquí infermeria tenim un paper molt important, també 

pediatres i metges de família, però el paper bàsic és d’infermeria perquè és qui 

acaba vacunant. Jo sempre dic, per exemple amb la vacuna de la grip preguntem 

si es vol vacunar i responen no, jo no he de preguntar si es vol vacunar, de fet el 

metge no pregunta quan prescriu una medicació, fa una indicació d’aquella 

medicació; llavors jo he de fer una indicació de la vacuna que té proposada 

aquella persona. 

Jo no he de preguntar si volen vacunar-se o no, ja m’ho diran ells que no volen, 

el que sí que he de fer quan diguin el perquè no volen fer-ho, és inspeccionar 

quins dubtes hi ha, quins són els temors que tenen i contestar cadascun 

d’aquests, de manera que pugui anar reconduint aquesta situació i acabar 

vacunant-los. 
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Llavors el paper d’infermeria és importantíssim, i el fem, però cal més formació 

per poder-ho fer bé. 

Consideres el moviment antivacunes com una amenaça en la salut del futur 

que va en augment? 

L’OMS, l’any 2019 va considerar dins dels 10 punts prioritaris de treballar en salut 

pública, el moviment antivacunes, perquè és un problema de salut pública, i no 

ho és aquí ara en aquest moment, però sí que ho està sent arreu d’Europa amb 

una quantitat de casos de xarampió molt important i amb morts per aquesta 

malaltia, quan feia anys que no ho veiem.  

És una amenaça, i ho és en tots aquests moviments que estan sortint, de 

vegades d’extrema dreta, com per exemple el Trump.  Ell es considera 

antivacunes, però es va vacunar de la COVID-19 tan aviat com va poder, aquests 

fets són molt importants, i els hem de recalcar, dir i explicar, la persona més 

antivacunes que se’ns ha manifestat últimament, corre a vacunar-se quan pot o 

abans que pugui, inclús es salta tots els protocols i es vacuna abans de marxar. 
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Annex II. Conte 
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Annex III. Qüestionari de pre-vacunació de la Triple Vírica 

1. Pensa que hi ha relació entre la vacuna de la Triple Vírica i l’autisme? 

Sí  No   

 

2. Estem sobrecarregant el sistema immunitari del seu fill quan se li administra 

més d’una vacuna a la vegada? Si la resposta és sí, descriviu el perquè. 

 

 

 

 

3. Heu sentit a parlar sobre l’ús de productes tòxics en la composició de les 

vacunes?  

Sí  No   

 

4. Penseu que és cert? 

Sí  No   

 

5. Creieu que les vacunes poden causar efectes secundaris tant greus com la 

mort? Si la resposta és sí, descriviu el perquè.  

 

 

 

 

6. Hi ha alguna qüestió que el/la fa tirar enrere a l’hora d’administrar-li 

qualsevol vacuna al teu fill/a? D’on ha rebut la informació que el/la fa dubtar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny d’un recurs infermer per a l’abordatge de la reticència vacunal de la Triple Vírica 

53 
 

Annex IV. Qüestionari de post-utilització del recurs infermer 

1. Presenten els pares reticència vacunal a la triple 

vírica? 
SI / NO 

2. S’ha utilitzat el recurs per tal d’abordar-la? SI / NO 

3. S’ha administrat la vacuna TV? SI / NO 

4. Si la resposta anterior ha estat sí, quina dosi s’ha 

administrat? 

Primera dosi / 

segona dosi 
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Annex V. Enquesta per a conèixer el grau de satisfacció de les infermeres 

amb el recurs generat 

Respon segons les següents opcions: 

(1= gens/res, 10= extremadament) 

1. Consideres que a través del recurs 

s’aconsegueix l’objectiu que persegueix?  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Quin grau d’utilitat creus que té el recurs per 

a l’abordatge de la reticència vacunal de la TV? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Creus que és una bona eina per abordar el 

moviment antivacunes? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Quin és el teu grau general de satisfacció amb 

el recurs? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Consideres tornar-lo a usar en una consulta 

si es dona la ocasió? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 


