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RESUM 
  
Introducció : A dia d’avui la vacunació és una de les eines més efectives de prevenció de 

malalties. Les vacunes ens han ajudat a reduir la incidència de moltes malalties i fins i 

tot en alguns casos han aconseguit eradicar-les.  Cal destacar també, que la majoria de 

les vacunes estan incloses dins del calendari de vacunacions sistemàtiques i que 

s’ofereixen de forma gratuïta i universal a tota la població.  A priori tot semblen 

avantatges, però malgrat tots aquests beneficis, s’ha observat com durant l’última 

dècada han augmentat els brots de malalties prevenibles, com el xarampió, la diftèria o 

la tos ferina a causa de la reticència d'alguns pares a la vacunació. N’és un bon exemple 

el cas del nen de sis anys d’Olot que va morir a causa de la diftèria i que si hagués estat 

vacunat  s’hauria pogut evitar. 

 

Objectius: A conseqüència d’aquests brots no desitjats, s’ha vist com ha augmentat 

l’interès de la població en general i especialment dels professionals de la salut,  per tal 

d’esbrinar quines són les causes que fan que hi hagi una part de la població que rebutgi 

o dubti sobre  la vacunació. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer quina és la 

opinió que tenen els pares envers la vacunació sistemàtica de la infància i en 

conseqüència esbrinar quins són els motius de la reticència. Juntament amb altres 

objectius específics sobre l'atenció sanitària, els coneixements generals sobre vacunes i 

les fonts d'informació. 

 

Metodologia: L'instrument de mesura utilitzat és un qüestionari amb preguntes 

tancades que avalua els coneixements i actituds dels pares respecte les vacunes. 

Es tracta d'explorar a través d'aquesta eina quina és la opinió que tenen els pares sobre 

la vacunació, a fi de poder entendre millor quines són les seves preocupacions i 

necessitats. 

 

Conclusions: La reticència vacunal és un concepte complex i no existeix col.lectiu 

clarament definit, els dubtes vacunals van de menor a major grau.  Els pares  necessiten  

rebre informació actual i contrastada per part dels professionals de salut i és necessari 

ajudar a les famílies a entendre la importància de rebre les vacunes. Atès que les 
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persones que rebutgen o retarden la vacunació, suposen un risc tant per si mateixes 

com per els seus fills i de forma paral·lela afecten també  a la immunització col·lectiva.  

 

 

Paraules clau: “Vacunes”, “Reticència vacunal”, “Pares”, “Infància” 

 
RESUMEN 

Introducción: A día de hoy, la vacunación es una de las herramientas más efectivas de 

prevención de enfermedades. Las vacunas nos han ayudado a reducir la incidencia de 

muchas enfermedades e incluso en algunos casos han conseguido erradicarlas. Cabe 

destacar también, que la mayoría de las vacunas están incluidas dentro del calendario 

de vacunaciones sistemáticas y se ofrecen de forma gratuita y universal a toda la 

población. A priori todo parecen ventajas, pero a pesar de todos estos beneficios, se ha 

observado como durante la última década han aumentado los brotes de enfermedades 

prevenibles, como el sarampión, la difteria o la tos ferina debido a la reticencia de 

algunos padres a la vacunación. Un buen ejemplo es el caso del niño de seis años de Olot 

que murió debido a la difteria y que si hubiera sido vacunado se hubiera podido evitar. 

 

Objetivos: A consecuencia de estos brotes no deseados, se ha visto como ha aumentado 

el interés de la población en general y especialmente de los profesionales de la salud, 

con el fin de averiguar cuáles son las causas que hacen que haya una parte de la 

población que rechace o dude sobre la vacunación. El objetivo principal de este estudio 

es conocer cuál es la opinión que tienen los padres hacia la vacunación sistemática de la 

infancia y en consecuencia averiguar cuáles son los motivos de la reticencia. Junto con 

otros objetivos específicos sobre la atención sanitaria, los conocimientos generales 

sobre vacunas y las fuentes de información. 

 

Metodología: El instrumento de medida utilizado es un cuestionario con preguntas 

cerradas que evalúa los conocimientos y actitudes de los padres respecto a las vacunas. 

Se trata de explorar a través de esta herramienta cuál es la opinión que tienen los padres 

sobre la vacunación, a fin de poder entender mejor cuáles son sus preocupaciones y 

necesidades. 
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Conclusiones: La reticencia vacunal es un concepto complejo y no existe colectivo 

claramente definido, las dudas vacunales van de menor a mayor grado. Los padres 

necesitan recibir información actual y contrastada por parte de los profesionales de 

salud y es necesario ayudar a las familias a entender la importancia de la vacunación. 

Dado que las personas que rechazan o retrasan la vacunación, suponen un riesgo tanto 

para sí mismas como para sus hijos y de forma paralela afectan también a la 

inmunización colectiva. 

 

Palabras clave: "Vacunas", "Reticencia vacunal", "Padres", "Infancia" 

 

RESUME 

 

Introduction: Vaccination is one of the most effective tools for disease prevention 

today. Vaccines have helped us reduce the incidence of many diseases and even in some 

cases have managed to eradicate them. It should also be noted that most vaccines are 

included in the schedule of systematic vaccinations and are offered free of charge and 

universally to the entire population. A priori, everything seems to be an advantage, but 

despite all these benefits, it has been observed that outbreaks of preventable diseases, 

such as measles, diphtheria or whooping cough, have increased over the last decade 

due to the reluctance of some parents to vaccination. A good example is the case of a 

six-year-old boy from Olot who died of diphtheria and who, if he had been vaccinated, 

could have been prevented. 

 

Objectives: As a result of these unwanted outbreaks, it has been seen how the interest 

of the general population and especially of health professionals has increased, in order 

to find out what are the causes that make a part of the population that rejects or doubts 

the vaccination. The main objective of this study is to find out what parents think about 

the systematic vaccination of children and, consequently, to find out the reasons for the 

reluctance. Along with other specific goals on health care, general knowledge about 

vaccines, and sources of information. 
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Methodology: The measuring instrument used is a closed-ended questionnaire that 

assesses parents' knowledge and attitudes about vaccines. 

The aim is to explore through this tool what parents think about vaccination, in order to 

better understand their concerns and needs. 

 

Conclusions: Vaccine reluctance is a complex concept and there is no clearly defined 

collective, vaccine doubts range from lower to higher. Parents need to receive current 

and verified information from health professionals and it is necessary to help families 

understand the importance of receiving vaccines. Since people who reject or delay 

vaccination pose a risk to both themselves and their children and in parallel also affect 

collective immunization. 

 

 

Keywords: “Vaccines”, “Vaccine reluctance”, “Parents”, “Childhood” 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les vacunes com a preparacions 

destinades a generar immunitat contra una malaltia estimulant la producció 

d’anticossos;  poden  tractar-se d’una suspensió de microorganismes morts o atenuats 

o de productes  derivats de microorganismes.”(1)  

 

A través de la vacunació, cada persona serà capaç de generar una resposta immunitària 

específica que la protegirà de l’agent infecciós.  A més, si aquesta vacunació arriba a una 

part important de la població, s’obtindrà el que anomenem immunitat de grup,  això 

significa que les persones no vacunades es beneficiaran també de la immunitat 

col·lectiva.(2)  

 

La vacunació és una de les  intervencions en matèria de salut pública més importants de 

la historia  de la humanitat,  juntament amb la potabilització de les aigües.  Per aquest 

motiu l’ús de les vacunes en els centres sanitaris es considera un dels principals avenços 

científics de la historia de la humanitat i gràcies a elles cada any s’eviten entre 2 i 3 

milions de morts per diftèria, tètanus, tos ferina i xarampió. (3) 

 

De forma paral·lela els programes d’immunització,  han reduït la mortalitat a tot el món, 

sobretot durant l’últim segle, la cobertura vacunal a la majoria de països ha convertit la 

vacunació en una intervenció de salut pública massiva i sistemàtica,  que ha aportat un 

gran impacte positiu en la salut a nivell mundial. 

 

Per contra, la visió dels ciutadans sobre les vacunes s’ha diversificat  i ha aparegut el que 

es coneix com reticència vacunal(vaccine hesitancy) o reticència vacunal.  La reticència 

vacunal es  defineix com el retard o rebuig a les vacunes que es consideren segures. Això 

ha fet que aquest tema  estigui ocupant últimament un espai de debat i discussió  entre 

els mitjans de comunicació i altres àmbits com el ciutadà, sanitari, bioètic i polític..(4) 

Cal destacar també que l'OMS ha reconegut la reticència vacunal,  com un problema de 

salut pública que va en augment i al qual s’hi ha de prestar especial atenció 
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1.1. MARC TEÒRIC 
 
1.1.1. VACUNES 
 

• Què són? 
 
Les vacunes són preparats biològics que contenen un o varis antígens i que s’administren 

amb l’objectiu de simular una infecció natural, d’aquesta manera aconsegueixen 

generar a l’organisme una resposta immunitària,  per tal  de protegir la persona contra 

properes exposicions al mateix agent infecciós. 

A més, si aquesta vacuna la rep una part important de la població l’efecte protector 

beneficia també a les persones no vacunades, generant el que s’anomena “immunitat 

de grup”.(5) En altres paraules, és la protecció que la població té davant una infecció 

gràcies a la presència d’individus immunes a ella.  Aquest efecte col·lectiu és 

proporcional al nivell d’immunització de la població. D’altra banda, el problema apareix 

quan famílies que són reticents a les vacunes, no vacunen als seus fills i en conseqüència 

disminueix la immunitat de grup.(6) 

Resumint,  la resposta immunitària podem dir que és la capacitat del cos a reconèixer 

patògens o substàncies estranyes que no són pròpies de l’organisme i aquesta capacitat 

(innata o adquirida) és el que protegeix contra malalties. 

Es poden diferenciar 2 tipus d’immunitats: 

Immunitat innata:  s’anomena natural o inespecífica i és la que està composada per les 

barreres naturals del cos, com són la pell, les mucoses i les secrecions. Totes aquestes 

barreres naturals dificulten l’accés de microorganismes al cos. Si els patògens 

aconsegueix entrar al nostre cos llavors es posen en funcionament els fagòcits i el 

sistema humoral. Aquest tipus d’immunitat no necessita coneixement previ del patogen 

i actua de forma ràpida i immediata. 

Immunitat adaptativa:  s’anomena adquirida o específica i és la que es desenvolupa 

amb els limfòcits. A diferència de l’anterior aquesta immunitat requereix d’un temps, 
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però un cop activada produeix una resposta més potent i té memòria. Les vacunes 

produeixen una resposta immunitària adaptativa  similar a la de les infeccions naturals, 

però sense desenvolupar els símptomes de la malaltia.(7) 

• Tipus de vacunes 

Les podem classificar en primer lloc entre sistemàtiques i no sistemàtiques. 

Les sistemàtiques són les vacunes que s’administren a tota la població i estan incloses 

al calendari vacunal. I les no sistemàtiques estan indicades només en alguns casos o en 

alguns sectors de població.  

A continuació es mostra el calendari de les vacunes sistemàtiques de 2020:(7)  

Figura 1: Calendari de Vacunacions sistemàtiques de Catalunya FONT: Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya (7) 

 
Les vacunes també és poden classificar segons l’agent infecciós: 
 
Vacunes vives atenuades:  s’extreuen de medis de cultiu on s’ha pogut reduir la seva 

virulència però s’ha mantingut la seva capacitat immunògena. Crea una resposta 

immunitària similar  a la produïda per una infecció natural. Poden estar compostes per 

virus o bactèries.  



RETICÈNCIES I DUBTES QUE TENEN ALGUNS PARES A L'HORA DE VACUNAR ELS SEUS FILLS 

 

 13 

Sol ser suficient una sola dosis per protegir per tota la vida. Tot i que de vegades es 

recomana una segona dosis per assegurar millor la cobertura de la vacuna. 

En general no produeixen signes de la malaltia. Les mes utilitzades són de virus, però hi 

ha 2 bacterianes: la vacuna antitifoïdal oral (Ty21a) i la vacuna antituberculosa (BCG) 

però cap de les dues forma part de les vacunacions sistèmiques.(5,7) 

Vacunes inactivades o mortes: S’inactiven mitjançant mètodes físics o químics. La 

resposta immunitària és mes fluixa que en les vacunes vives atenuades i solen precisar 

de més dosis o han de ser complementades amb adjuvants per a potenciar la seva acció.  

Estan formades per virus o bactèries sencers o per fraccions d’aquests agents. Les 

vacunes fraccionades poden estar formades per proteïnes o polisacàrids. 

Classificació microbiològica de les vacunes:(5,7) 

Atenuades 

(vives) 

Víriques 

Bacterianes 

Inactivades 

(Mortes) 

Senceres Víriques  

Bacterianes 

Fraccionades Basades en proteïnes (toxoides i subunitats) 

Basades en polisacàrids (pures i conjugades) 

Taula 1: Font (5,7) 
 
• Components de les vacunes 

 
Els components que inclouen les vacunes són els següents: 

Antigen immunitzant: és el que estimula la resposta immunitària 

Líquid en suspensió: solució salina, aigua destil·lada o productes derivats dels cultius. 
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Preservant, estabilitzants i antibiòtics: són substàncies utilitzades per estabilitzar els 

diferents components de les vacunes o per impedir la contaminació o degradació de la 

vacuna.  

Adjuvants: són compostos incorporats a les vacunes per augmentar la inmunogenicitat 

o allargar el seu efecte. D’aquesta manera es pot disminuir la quantitat de l’antígen i el 

nombre de injeccions. Els adjuvants més utilitzats són: sals d’alumini (DTPa, hepatitis A, 

pneumocòccica conjugada), MF59 (escuale) (grip), AS04 (hepatitis B, VPH), virosomas 

(grip). 

• Efectes adversos i contraindicacions de les vacunes 
 

Efectes Adversos 

Les vacunes poden causar efectes adversos com qualsevol altre medicament. La majoria 

dels seus efectes solen ser lleus. Les reaccions adverses greus són pocs comuns però 

poden incloure reaccions al·lèrgiques o convulsions que poden posar en perill la vida.  

Els efectes adversos poden ser causats per el propi antigen vacunal o per altres 

components de la vacuna. (8)(9)  

Aquests efectes adversos es classifiquen en lleus, moderats i greus: 

Þ Lleus:  són locals i més comuns. La seva finalització sol ser espontània. 

Þ Moderats: són els que requereixen hospitalització però no deixen incapacitat ni 

seqüeles. 

Þ Greus:  són els que poden provocar una discapacitat o fins i tot la mort. Però els  

efectes secundaris greus son molt poc freqüents. Per exemple si s’administra 1 

milió de dosis de una vacuna, 1 o 2 persones poden tenir una reacció al·lèrgica 

greu.   
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Contraindicacions 

Segons la "Asociación Española de Pediatria" (AEP) una contraindicació és una situació 

en que no podem administrar un medicament o una vacuna sota cap concepte degut a 

l’elevat risc  que el pacient pugui tenir una reacció adversa greu.(10) 

Es classifiquen en: 

Þ Permanents: reacció adversa greu a una dosis de la mateixa vacuna,  es 

considera una reacció al·lèrgica greu quan es manifesta en els 7 dies següents a 

la vacuna. 

Hipersensibilitat o reacció al·lèrgica greu a algun  component de la vacuna: Una reacció 

anafilàctica a algun component de la vacuna. Els productes que generalment causen més 

problemes son els antibiòtics, la proteïna de l’ou, les gelatines.(11) 

Þ Temporals: 

Edat d’administració : hi ha vacunes que s’administren a partir d’una edat. Com per 

exemple la vacuna de la triple vírica que s’administra a partir dels 12 mesos. 

Embaràs: estan contraindicades les vacunes de virus vius, ja que al tractar-se de 

microorganismes vius podrien afectar al fetus. 

Immunodeficiències: no es recomana, igual que en el cas de les embarassades, 

administrar vacunes de virus vius. Només en alguns casos es poden administrar segons 

el nivell de limfòcits del pacient. I les altres vacunes es podran administrar però és 

possible que siguin necessàries més dosis per tenir la mateixa efectivitat, a causa de la 

seva menor resposta immunològica. 

Malaltia aguda: mentre duri la infecció aguda o greu, un cop es resolgui es podrà 

administrar la vacuna. Per exemple: quan hi hagi febre alta, quan es pateixi una crisi 

asmàtica, una nefropatia descompensada etc.(11,12) 
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1.1.2. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA  DE LES VACUNES 
 

La història de la vacunació ve de molt lluny, ja al segle VII alguns budistes es bevien el 

verí d’una serp pensant que això els donaria immunitat i els primers textos que parlen 

sobre vacunació apareixen  a la Xina al segle XI.  Alguns dels seus escrits ja feien 

referència a la inoculació de pus sec de les pústules de la verola als  pacients.  

 

Durant molt anys es va intentar lluitar contra les malalties  infeccioses com la verola  que 

afectava a nens i adults i provocava una alta  mortalitat que podia arribar en alguns casos 

fins al 30%.(13) N ‘és un bon exemple Lay Mary Wortley Montagu que el 1721 va 

introduir a Anglaterra aquesta pràctica de l'inoculació de pus sec de pústules de verola,  

que cal dir, que no estava exempta de riscos i que morien entre un 2-3% de les persones 

tractades.  

 

Però no va ser fins anys després, quan Edward Jenner (1749-1823) va descobrir la 

primera vacuna contra la verola.  En aquella època es creia que la gent que havia contret 

la verola de les vaques estava protegida contra la verola humana.  Jenner va  observar 

una dona lletera i després  va inocular a James Phipps  un nen de vuit anys, amb la 

matèria d’una llaga de la verola de les vaques extreta de la mà de Sarah Nelmes.  

El nen va sofrir una reacció local i va trobar-se malament durant uns dies, però finalment 

és va recuperar completament. Passat un temps,  Jenner va inocular a Phipps amb 

matèria provinent d’una llaga amb verola humana, els resultats van ser satisfactoris i  el 

nen es va mantenir sa.(13,14) 

 

Per contra, a  Espanya la vacunació de Jenner va arribar a mans de Francesc Pigillem el 

qual va vacunar a cinc nens de Puigcerdà al segle XVIII. I a l'època de Carles IV es va 

extendre la vacuna per el continent americà. Es va organitzar la “Real Expedición 

Marítima de la Vacuna” que va iniciar-se el 30 de novembre de 1803 i va ser dirigida per 

Francisco Xavier Balmis i José Salvany (2,10) 

 

Cal destacar també,  que el descobriment de Jenner va coincidir amb altres fenòmens 

socials i culturals de l’època. Un dels canvis més significatius,  va ser quan la societat de 
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l’època es van començar a  qüestionar  si les epidèmies eren degudes o no als càstigs 

dels déus i  es vam començar a preguntar també  si podien tenir relació amb causes 

naturals.  

 

Per altra banda, a França va ser el investigador Louis Pasteur (1822-1895) el que va 

avançar un pas més en la investigació de les vacunes i el seu nom ha quedat per sempre 

vinculat a les vacunes. Ell  va ser el que va plantejar que s’havia de canviar la vacunació 

de persona a persona per altres mètodes més segurs i fiables. A través de la 

Bacteriologia va avançar molt en conceptes d'atenuació, virulència renovada, etc. Va 

desenvolupar noves vacunes com la vacuna del còlera de les aus, la del carbunco i la 

antiràbica.  

 

Al segle XIX van aparèixer les vacunes de microorganismes morts i es van poden 

desenvolupar vacunes contra el còlera, la pesta i el tifus.(13,15)I   a principi del segle XX 

es van poder  desenvolupar els primers toxoides de la diftèria i el tètanus. A partir d’aquí 

es van anar succeint una sèrie d’avenços, desenvolupant vacunes en cultius estèrils i a 

1970 es van introduir les vacunes formulades amb proteïnes purificades i van aparèixer 

les vacunes conjugades.  

Finalment durant el segle XX es van desenvolupar les vacunes associades i  es va iniciar 

la vacunació sistemàtica de la  infància.(13,15) 

 

• Evolució de la confiança en les vacunes: 
 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar com ha anat evolucionat la confiança en les 

vacunes. S'ha  vist a través d’estudis recents, que no és un fenomen igualitari i que depèn 

de la regió geogràfica,  hi ha una major o menor acceptació.  

D’altra banda tot i les diferències entre regions i/o països s’ha observat que la tendència 

global és a un augment progressiu de la desconfiança sobre la vacunació i la seguretat 

de les vacunes.  
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Per exemple, al 2016,  es va realitzar un estudi on es preguntava a la població de 67 

països sobre la importància, la seguretat, l'efectivitat i compatibilitat de la vacunació 

amb creences religioses.  

Europa va ser el continent que es va mostrar més en desacord amb la importància i la 

seguretat de les vacunes. França va ser la primera amb un 41% dels enquestats responia 

estar en desacord amb l’afirmació “les vacunes son segures”, seguits per un 36% de 

Bòsnia i un 27% dels enquestats russos.  Contràriament als països asiàtics van respondre 

que veien les vacunes com a eines eficaces per la prevenció de malalties i les 

consideraven segures o molt segures.  

Com a conclusió es va veure que nivell mundial un 12% de la població creia que no són 

segures i que Espanya es trobava per sota de la mitja amb un 8% en desacord. (16)  

 

 

• Història dels moviments anti-vacunació 
 

L’aparició els moviments anti-vacunació o crítics sobre les vacunes va aparèixer poc 

després del descobriment d’aquestes i cal dir que van ser esdeveniments pràcticament 

paral·lels. 

 

Els crítics a la vacunació han adoptat diverses postures, entre les quals hi ha una negativa 

total a qualsevol tipus de vacuna i altres que han adoptat postures més moderades i 

només rebutgen alguna vacuna o senzillament es qüestionen certs aspectes de la 

vacunació.  

 

A Anglaterra i Estats Units,  a mitjans i finals del segle XIX  van aparèixer grups que feien 

oposició a la vacuna de la verola. Però contràriament el 1853 es la crear una llei que 

obligava a la vacunació dels nadons fins a 3 mesos d’edat i al 1867 es fa ampliar fins als 

14 anys. Amb la promulgació d’aquestes lleis van aparèixer dues lligues anti-vacunació 

(La Lliga Antivacunació i la Lliga Contra la Vacunació Obligatòria). El 1879 es va fundar la 

Societat Antivacunació dels Estats Units i al poc temps 2 lligues més, la Lliga contra la 

Vacunació Obligatòria de Nova Anglaterra (1882) i la Lliga Anitivacunació de la Ciutat de 

Nova York (1885). Les seves queixes van arribar fins i tot als tribunals.  
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A Espanya el moviment anti-vacunes té una menor influència, però el primer grup 

antivacunes va sorgir a Catalunya, concretament a Barcelona el 1989. Va ser creat per  

un grup de professionals de la salut i  de pares i s'anomena “Lliga Nacional per la Llibertat 

de Vacunació” (www.vacunacion.libre.org). Ells és declaren com una associació sense 

ànim de lucre que defensa la llibertat de vacunar o no vacunar i que promou la difusió i 

el debat sobre aquesta qüestió. (17) 

 
 
• Controvèrsies sobre vacunes mes importants: 

 
La controvèrsia sobre les vacunes es refereix a la disputa entre la ètica, la moralitat, la 

efectivitat i la seguretat de les vacunes.  

 

A dia d’avui existeix un debat obert dins la societat que qüestiona la seguretat i eficàcia 

de les vacunes i que està basat en algunes controvèrsies que han anat apareixent al llarg 

dels anys.  

A continuació s’exposen les controvèrsies més conegudes i que més han augmentat les 

connotacions negativde la vacunació: 

 

Controvèrsies vacunes 
 
DTP 

(diftèria, 

tètanus i 

tos ferina) 

 

Les controvèrsies de les vacunes mai han desaparegut i van anar sorgint a mesura 

que sorgien noves vacunes. La vacuna de la diftèria, tètanus i la tos ferina (DTP) 

a mitjans del 1970 va ser rebutjada a causa d’un informe del Hospital per a nens 

malalts (Great Ormond Street) de Londres on es deia que trenta-sis nens havien 

sofert problemes neurològics a conseqüència de la vacuna. Això va atraure els 

mitjans de comunicació i va despertar major interès sobre els riscos de aquesta 

vacuna. 

La controvèrsia sobre la seguretat d’aquesta vacuna va continuar, la professió 

mèdica en ocasions no es posava d’acord i al públic general els arribava opinions 

de les dues bandes.  
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La junta directiva sobre la Vacunació e Immunització (Join Commission on 

Vaccination and Immunization, JCVI) confirmava la seguretat de la vacuna de la 

DTP i va fer un estudi nacional sobre la encefalopatía infantil (National Childhood 

Encephalopathy Study, NCES). Els resultats del NCES van ser molt baixos i no 

relacionaven la vacuna amb els trastorns neurològics. 

Però els moviments contra la vacunació van perdurar. Es van fer documentals i 

algun llibre sobre els suposats riscos de la DTP la qual cosa encara va augmentar 

més els dubtes de la població. A partir d’aqui també van sorgir grups de defensa 

de les víctimes etc.(17) 

 

 
XRP 
(Xarampió, 
paperes i 
rubèola)  

 

Andrew Wakefield el 1998 va investigar la relació entre l’autisme i malalties del 

colon amb la vacuna de MMR. 

Wakerfield va publicar a la revista de Lancet un article que va generar molta 

polèmica. Es van estudiar dotze nens entre 3 i 10 anys els quals anaven a una 

consulta pediàtrica per diarrea crònica i molèsties intestinals. Tots aquests nens 

tenien una història de desenvolupament normal,  fins un punt on s’observava un 

canvi conductual i cognitiu que segons el pares estava lligat a l’administració de 

la vacuna XRP.  

El diagnòstic per nou dels dotze nens va ser d’autisme, psicosis degenerativa en 

un altre nen i probable encefalitis post-vacunal en dos d’ells. 

En aquest estudi es va associar diversos factors.  Es creia que la mala absorció 

intestinal conjuntament amb  factors ambientals com l’administració de la 

vacuna podia provocar l’autisme. 

El 2004 la revista de Lancet va rectificar i va dir que mai hauria  d’haver publicat 

l’article de Wakerfield perquè no era representatiu i a més es van descobrir certs 

conflictes d'interessos. 

A l'any 2010 Wakerfield va ser eliminat del registre de metges de Gran Bretanya. 

Després d’aquests fets s’han realitzat nombrosos estudis sobre la seguretat de 

la vacuna XRP i no s’ha pogut trobar cap relació amb el austime. 

(17,18) 
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Timerosal 

 

El Timerosal es un conservant de les vacunes, és el resultant de la combinació de 

l' etilmercuri i tiosalicilato. Aquest conservant conté mercuri i també va ser motiu 

de molta controvèrsia. 

L’alarma va aparèixer el 1999 quan la Food and Drug Administration (Als Estats 

Units d'Àmerica) va dir que els infants podien haver rebut fins a 187,5 

micrograms de mercuri. 

Es pren la decisió de retirar el Timerosal de les vacunes per un principi de 

precaució i no per un estudi que afirmés la seva toxicitat. 

Però la relació del autisme amb el mercuri es va plantejar una altra vegada a la 

revista Medical Hypotheses on trobaven una relació entre els símptomes 

ocasionats per una intoxicació de mercuri i els símptomes de l’autisme. 

Aquest article va ser publicat en una revista de poc prestigi científic i si no fós 

perquè la publicació va causar gran interès en els mitjans de comunicació hagués 

passat molt més desapercebut.(18) 

A Espanya  el Contenciós Administratiu va desestimar al 2012 les demandes de 

trenta-quatre famílies, que consideraven la vacuna com la responsable del 

autisme dels seus fills. L’audiència es va basar en els informes de l’Institut 

nacional de Toxicología, Grup Consultiu Estratègic de la OMS, la EMA, el Comité 

Mundial per la Seguretat de les Vacunes i l'Acadèmia Americana de Pediatría.(13) 

L'OMS  el 2016 va publicar els resultats d’estudiar els efectes del timerosal en 

dosis de 50 micrograms i no es fa trobar cap risc ni per nens ni per adults.(18,19) 

Segons els nous estudis el que s’ha observat és que el timerosal es transforma 

amb etilmercuri que és el que té l’efecte preservant i que és diferent de 

l’etilmercuri que és el que s’associa a la toxicitat. I no ha pogut ser demostrada 

la associació entre el timerosal i l’autisme.(19) 

 
Vacuna del 
papiloma 
huma 
(VPH) 

 

És una de les vacunes que ha causat més controvèrsia a Espanya. El virus del 

papil·loma humà és un virus de transmissió sexual, que afecta  a la pell i a les 

mucoses. La majoria d'aquests virus produeixen lesions benignes i amb menor 

freqüència malignes, com el càncer de coll d’úter, penis, vulva i anus. El contacte 

pell amb pell és la forma de transmissió més freqüent del VPH.(20) 
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En la majoria de casos la infecció s’elimina de manera natural, desenvolupen el 

càncer 1% de les dones infectades. A Espanya es produeixen uns 2000 casos a 

l’any  i es moren unes 600 dones (2 morts cada 100.000 dones). (21) 

Al 2007 s’aprova la vacuna a Espanya, però sorgeixen dubtes sobre el poc temps 

que ha durat la investigació i els pocs estudis disponibles sobre la compatibilitat 

amb les altres vacunes.(21) 

A  Valencia l’any 2009 van haver-hi 2 reaccions adverses a la vacuna.  

 
 

 

 

1.1.3.  RETICÈNCIA VACUNAL 
 
• Definició: 

 

La reticència a la vacunació es defineix com un retràs o rebuig a acceptar vacunes tot i 

la seva disponibilitat en els serveis de salut. (22) 

 

El rebuig a les vacunes s’ha diversificat, no només es parla de col·lectius anti-vacunació,  

que serien els més oposats a la vacunes si no que dins del concepte de reticència vacunal 

s’engloba tota la població que té dubtes sobre la vacunació.  

 

El 2015 un Grup d’Experts en Assessorament Estratègic sobre Immunització de l’OMS va 

definir aquest concepte com un comportament que estava influït per qüestions de 

confiança, baixa percepció del risc i l’accés i disponibilitat de les vacunes. (4) És un 

concepte complex en el qual intervenen factors socials, culturals, polítics i personals.(22) 

 

Per tal d'entendre millor aquest fenomen,  s'ha utilitzat un mapa conceptual que explica 

els factors que influeixen en aquesta reticència. Aquest va ser el resultat d’unes reunions 

al Canadà, on van participar 40 experts de diversos camps (ciències socials, humanitats, 

salut pública i ciències biomèdiques) on van compartir el seu punt de vista sobre els 

dubtes de les vacunes.(23) 
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Figura 2 Font: (23) 

 

En el mapa conceptual s'observa que els dubtes sobre les vacunes son comportaments 

individuals, però que estan influenciats per varis factors.  

 

Aquests factors són: 

-els coneixements en el tema (coneixements envers les vacunes, que són, per a què 

serveixen, de quines malalties ens protegeixen, etc.)   

-experiències passades (bones o dolentes, experiències pròpies o de coneguts) 

-la percepció sobre la importància de la vacunació 

-la percepció del risc de no vacunar 

-les normes del país  

-la moral i/o religió individual i de l'entorn 

 

També hem de tenir en compte les influències a major escala: 

-context històric, polític i sociocultural 

-els mitjans de comunicació  
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-els programes de vacunació.  

-confiança amb el sistema de salut i en els professionals.  

 

Cal dir que és difícil tenir una imatge clara del concepte de reticència vacunal,  perquè 

les persones que tenen dubtes sobre les vacunes són un grup heterogeni. Aquestes 

persones poden rebutjar alguna vacuna i acceptar alguna altra, poden retardar la 

vacunació, o en alguns casos poden vacunar correctament però no estar totalment 

convençuts de que sigui la millor decisió. 

Per aquest motiu, és  important  elaborar instruments que serveixin per mesurar els  

dubtes vacunals o com es coneix amb anglès “vaccine hesitancy”.  Això es fa a través 

d’enquestes és puguin mesurar el comportament sobre les vacunes, opinions, etc. (23) 

 

• Tipus de reticència vacunal 
 

 
o Famílies que abans d’administrar les vacunes volen rebre informació detallada sobre les  

indicacions, l'efectivitat, i la seguretat de les vacunes. 

 

o Famílies que han rebut informació prèvia que qüestiona les vacunes. Tenen dubtes i 

necessiten que un professional contraresti aquestes informacions. Es mostren receptius 

a rebre informació per part dels professionals. 

 

o Famílies que han rebut informació pro i contra vacunes i aprecien els missatges 

contradictoris. El pediatre/a és el seu professional de referència,  poden acabar 

vacunant. 

 

o Rebutgen vacunar i no volen contrastar informació, tot i que accepten dialogar sobre el 

tema. No s’ha de rebutjar aquests pacients, s’ha de mantenir una postura propera i en 

alguns casos poden vacunar parcialment. 

 

o Famílies que per motius religiosos, morals o filosòfics es qüestionen la seguretat i 

l’eficàcia de les vacunes. Assumeixen els riscos de no vacunar. 
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o Famílies que volen convèncer als professionals i a la resta de la població que la seva 

opció es la millor. Postures molt estàtiques i que costa moure.(24) 

 

• Matrius d’influència: 
 

A. Influències contextuals 

Hi ha teories conspiratòries que diuen que les vacunes a occident s’han implementat 

per reduir la població mundial i/o que la indústria farmacèutica fomenta l’ús de vacunes 

només amb fins purament comercials.(22) 

 

B. Influències individuals i grupals: 

Hi ha falses creences sobre que les vacunes no són segures, que contenen elements 

perillosos com els adjuvants i que poden causar malalties a curt i llarg termini. 

També hi ha persones que estan convençudes que el sistema immunitari dels seus fills 

pot donar resposta a les malalties , sempre i quan a través de l’alimentació i les teràpies 

alternatives mantinguin el sistema immunitari dels seus fills ben reforçat. (22) 

 

C. Problemes específics de la vacunació 

Aquí englobem la dificultat d’accés a la vacunació per qüestions de distribució i logística. 

I també els dubtes sobre les vacunes noves que no han estat suficientment provades o 

tenen una vida curta a la societat.(22) 

 

• Determinants de la reticència. Model de les 3 C: 
 

L'OMS  i el seu grup de treball específic de les vacunes, va definir tres determinants 

bàsics en relació al fenomen de la reticència: 

 

1. CONFIANÇA: creure en el sistema de salut i en que les decisions que es prenen 

són en benefici del bé comú i de la salut pública. 
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2. COMPLACÈNCIA: existeix quan no  hi ha consciència sobre els riscos que 

comporten les malalties evitables i en conseqüència no es creu necessari 

realitzar cap acció per prevenir-les.  

3. CONVENIÈNCIA: es refereix als centres de vacunació, accessibilitat, costos, 

transport, aplicació, etc.(22) 

 

 

• Paper dels mitjans de comunicació: 
 

Nombrosos estudis han demostrat com els mitjans de comunicació tenen una influència  

negativa sobre la vacunació. 

 

A més, avui dia amb l’aparició d’ Internet s’ha donat veu als activistes dels moviments 

anti-vacunes i d’aquesta manera s’ha contribuït a difondre rumors, mites i creences 

sobre les vacunes generant així un impacte negatiu. 

Per exemple, a les xarxes socials les persones que han sofert experiències negatives amb 

les vacunes tenen una plataforma on explicar tot el seus problemes i difondre’ls en gran 

mesura. D’aquesta manera es dóna una informació molt personal i/o subjectiva ja que 

depèn completament d’experiències personals. 

 

Cal remarcar que s’han realitzat estudis per valorar la fiabilitat i exactitud dels consells 

mèdics a internet i s’ha demostrat que la informació és inexacta i amb idees negatives 

sobre la vacunació.(23) 
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1.2. ANTECEDENTS 
 
En aquest apartat es resumeixen de forma breu tots els estudis que he seleccionat per 

la seva rellevància i relació amb el tema d'estudi.  M'han servit de guia i n'he extret idees 

sobre conceptes clau i fórmules d'elaboració del mètode i les enquestes. 

 

 

• Vaccine hesitancy: An overview on parents' opinions about vaccination and 

possible reasons of vaccine refusal. (25) 

 

L'estudi es va dur a terme a Messina (Itàlia), es tracta d’una investigació per conèixer la 

opinió dels pares sobre les vacunes d’una mostra (prèviament escollida) de pares i mares 

de sis escoles d’educació secundària. 

El mètode utilitzat va ser la realització d’una enquesta. Es van elegir els pares del 

alumnes de tretze a catorze anys perquè ja havien complert tot el calendari vacunal que 

finalitza als catorze anys. 

L’enquesta es va dur a terme l'any 2017,  es va passar un qüestionari per cada nucli 

familiar. Es van distribuir 1300 qüestionaris i es van recollir 1093 qüestionaris. 

Cada qüestionari constava de les següents preguntes: 

-Edat i educació dels pares 

-Opinions personals de les vacunes 

-Si s’han fet les dosis de reforç 

-Opinions dels metges (pediatres i metges de família) 

-Informació rebuda per part dels metges 

-Fons d’informació que van convèncer als pares de no vacunar 

-Raons per les que s’oposen a les vacunes 

Les conclusions principals que es van extreure, van ser que els pares son teòricament 

favorables a les vacunes, però que tenen poc coneixement sobre els ingredients que les 

composen. També tenen pocs coneixements sobre les malalties que prevenen les 

vacunes i no coneixen prou bé quins són els riscos de no vacunar. 
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• Qualitative Analysis of Mothers’ Decision-Making About Vaccines for Infants: 

The Importance of Trust 

 

L’objectiu d’aquest estudi era investigar quins factors influeixen en presa de decisions 

de les mares que han de vacunar els seus nadons. 

Els participants en l’estudi van ser mares amb nadons nou nats. L’estudi consistia en 2 

entrevistes, la primera es feia entre el tercer i cinquè dia del naixement del nadó  i la 

segona entrevista, passats de 3 a 6 mesos després del part. 

Es van tractar 3 temes: 

-l’actitud davant les vacunes 

-el coneixement generals sobre vacunació  

-la presa de decisions. 

El mètode utilitzat va ser un estudi qualitatiu basat en una entrevista oberta a 33 mares 

en post-part de maig del 2002 a juliol del 2003. I només es van incloure bebès 

suficientment sans. 

Classifiquen d’aquesta forma: 

VACUNADORS NO VACUNADORS 

Accepten les 

vacunes 

Accepten 

completament la 

vacunació i no ho 

qüestionen. 

Reticents a les 

vacunes 

Tenen dubtes 

sobre la vacunació  

significatius. 

Posposen la 

vacunació 

Posposen la 

vacunació o només 

accepten una part 

de les vacunes 

Rebutgen la 

vacunació 

Rebutgen 

completament la 

vacunació. 

Taula 2: Font (27) 

 

Es van identificar també 3 temes claus relacionats amb la presa de decisions: 

 

• Les fonts d’informació de les mares:  

Per les mares que vacunaven la font d’informació confiable era el pediatra i per les que 

no vacunaven la font d’informació confiable era el naturòpata o homeòpata, internet o 

llibres sobre el tema. Els vacunadors tardans obtenien informació de diferents fonts 
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llibres, companys, amics, etc. Però obtenien informacions contradictòries que feien 

disminuir la confiança. 

 

• Factors de promouen  les vacunes:  

-confiar en el seu pediatra i/o professional de salut 

-sentir-se satisfets per la discussió del professional de salut 

-sentir que vacunar és una norma cultural 

-creure en el contracte social 

-voler prevenir malalties. 

Es va veure que en les mares vacunadores,  el que incentivava de forma més directa la 

vacunació era la confiança amb el seu professional de salut de referència.  

 

• Inhibidors de les vacunes 

Tant en vacunadors com en no vacunadors:  

-por de que hi hagi un error 

-creure que els nens poden contraure la malaltia de totes formes, especialment la 

varicel·la i la grip 

-creure que les malalties que prevenen les vacunes no son tant dolentes. 

Només en els no vacunadors:  

-sentir-se alienat  

-desconfiar en el pediatre/a 

-tenir una experiència negativa en la sanitat 

-tenir una relació de confiança amb un naturòpata/homeòpata o altra persona que esta 

a favor de no vacunar 

-desconfiar de la informació del professional 

-creure que les vacunes són una font d’ingressos per als pediatres i la indústria 

-pensar que les malalties no existeixen, que no són greus i que es poden tractar 

fàcilment 

-preocupar-se per els efectes adversos permanents (autisme)  

-sentir que com que hi ha altres nens vacunats, el seu ja està protegit. 
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Com a conclusió, cal dir que es va veure el coneixement sobre les vacunes era deficient, 

tant en les mares vacunadores com en les no vacunadores.  

També es que va observar com el tema de la confiança en el professional era molt 

important en la presa de decisions i va ser una de les principals conclusions que se’n va 

extreure de l'estudi.  

Quan  treballem amb aquestes mares no només cal proporcionar informació clara i 

veraç, si no que també cal desenvolupar relacions positives de proximitat i 

confiança.(27) 

 

• Vaccine Hesitancy: In Search of the Risk Communication Comfort Zone Joshua 

Greenberg, Eve Dubé, and  Michelle Driedger 

 

En aquest article s’analitzen els coneixements que tenen els pares de nens/es  de fins a 

cinc anys sobre les vacunes i quines són les principals fonts d’informació en les quals els 

pares confien. 

L’estudi es realitza el 2015 a Canadà, es van passar un total de 1000 enquestes amb 

preguntes obertes i tancades. La enquesta constava de 25 preguntes organitzades en 4 

categories principals: 

1. Percepcions sobre les vacunes i la vacunació 

2. Opinions sobre el debat públic de les vacunes 

3. Les malalties  prevenibles  

4. Búsqueda d'informació i fonts d’informació en que confien els pares 

Per tal de valorar  les respostes es va utilitzar una escala Likert de 5 punts (Totalment 

d’acord, d’acord, en desacord, totalment en desacord, sense opinió, no ho sé) I a més a 

més es van afegir tres preguntes obertes: 

-una pregunta per explicar les seves opcions de vacunació 

-la segona pregunta feia referència a les fonts d’informació  

-la tercera pregunta oberta servia perquè els pares poguessin donar idees o 

suggeriments de com fer arribar informació als pares que dubten de les vacunes. 

Els resultats van ser els següents,  un 92% dels pares consideraven les vacunes segures 

i efectives però al mateix temps van respondre que no estaven segurs de si existia alguna 
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relació amb l’autisme amb un 28%; i un 33% van respondre que la indústria farmacèutica 

estava al darrera de les campanyes de vacunació.(28) 

 

• Conocimiento y actitudes de los padres en relación a la vacunación de sus 
hijos. Liliana Véliz, Cecilia Campos y Paula Vega. 

Es tracta d'un estudi realitzat a Xile,  per tal de saber quins són els coneixements i les 

actituds dels pares davant la vacunació. La mostra utilitzada es una mostra per 

conveniència de 102 pares amb nadons recent  nascuts que eren el seu primer fill i de 

101 nens de dos o més mesos d'edat. (29) 

Les conclusions de l'estudi van ser que en general els pares participants estan disposats 

a vacunar els seus fills,  però no tenen suficient informació al respecte, necessiten que 

els professionals els aclareixin els dubtes per poder prendre decisions informades i 

també fa èmfasi en la necessitat de mantenir un diàleg empàtic amb les persones i 

especialment amb les dubtoses,  oferint  respostes clares, precises i convincents. 
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1.3. JUSTIFICACIÓ 
 
La falta de confiança en les vacunes,  es considera com una amenaça per als programes 

de vacunació. Els dubtes sobre les vacunes són els responsables de la disminució de la 

cobertura vacunal i de l'augment del risc de brots i epidèmies evitables.  

Per aquest motiu, és important conèixer l'opinió dels pares i aclarir tots els dubtes que 

es puguin presentar, donant així  una resposta adequada des de les institucions 

sanitàries a fi d'evitar que la població recorri a fonts d'informació menys fiables. 

 
1.4. PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ 
 
Quins són els dubtes que tenen els pares sobre la vacunació? 
 
 

2. OBJECTIUS 
 
 
2.1. OBJECTIU GENERAL 
 

o Conèixer l'opinió que tenen els pares de nens de 0 a 12 mesos de la comarca 

Tarragonès envers la vacunació. 

 

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

o Descriure les fonts d'informació principals en les quals confien els pares. 

o Analitzar si els pares disposen de coneixements generals sobre les vacunes 

o Esbrinar quins son els motius que generen els dubtes als pares que es mostren 

reticents a la vacunació. 

o Conèixer si han parlat amb la seva infermera i/o pediatra sobre la seva postura  

envers la vacunació i quina resposta han obtingut. 

o Valorar si són conscients de les repercussions de la no vacunació, tant individuals 

com grupals. 
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3. MÈTODE 
 

En el present treball s'ha escollit com a tipologia metodològica el projecte d'investigació.  

3.1. TIPUS D'ESTUDI 
 
Per tal de dur a terme l'estudi es realitza una investigació quantitativa a través d'un 

estudi descriptiu observacional de tipus transversal. 

Es realitza un estudi observacional  descriptiu perquè l'investigador no intervé 

activament és limita a observar i analitzar el que passa de forma natural. 

Per altra banda es tracta d'un estudi transversal perquè no es fa un seguiment, només 

s'obté una visió d'un moment en concret per tal de conèixer el que passa en un sector 

de població i es mesura-ho només una vegada. 

 

3.2. CONTEXT DEL ESTUDI: ÀMBIT I PERÍODE 
 
Àmbit: Centre d'Atenció Pediàtrica Rambla Nova  i l'Associació Do de Pit de Tarragona. 

Centre d'Atenció Pediàtrica Rambla Nova es un centre de referència per l'atenció 

pediàtrica. 

S'ha escollit aquest centre d'atenció primària per realitzar l'estudi perquè reuneix i 

integra en un mateix edifici físic dos àrees bàsiques de salut de la ciutat de Tarragona i 

també l'atenció especialitzada pediàtrica integral amb la qual cosa  es poden fer arribar 

les enquestes a un major nombre de nens tenint en compte que dóna servei a uns 7000 

nens d'edats entre 0 a 14 anys a l'any. 

A més a més s'ubica també al mateix espai l'Associació Do de Pit de Tarragona que es 

un grup d'ajuda i suport a la lactància que està format per mares expertes en lactància 

que ofereixen la seva ajuda a altres mares que ho necessiten. També es passarà  

l'enquesta als pares que acudeixen a l'associació i que no manifesten cap inconvenient 

en respondre-la. D'aquesta manera es podrà obtenir un volum més gran de població i 

mostra. 

Període: De l' 1  d'abril  al 30  juny de 2021.  
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3.3. PARTICIPANTS: POBLACIÓ I MOSTRA 
 
 
Població: mares i pares amb fills menors de 12 mesos usuaris del Centre d'Atenció 

Pediàtrica Rambla Nova  i l'associació Do de Pit de Tarragona 

Mostra: mares i pares de nens de 0 a 12 mesos. S'ha decidit agafar fins els 12 mesos 

perquè també han rebut la vacuna de la triple vírica.  

 

El tamany de la mostra serà aproximadament de 100 nens. 

Si en un any (365 dies) passen 7000 nens (0-14 anys) per tant en un mes (30 dies) 

passaràn aproximadament uns 575 nens ( 0-14 anys) 

1 any-----7000 nens/es (0-14 anys) 

1 mes----575 nens/es (0-14 anys) 

Considerant que totes les franges d'edat són lineals podem estimar que cada mes passen 

41 nens de cada franja d'edat. 

Per exemple: tindríem 41 nens de 0 a 12 mesos per cada mes i per tant en 3 mesos serien 

120 nens.  

 

Criteris d'inclusió 

• Pares i mares de nens de 0 a 12 mesos usuaris de CAP Tàrraco i de DO de Pit 

(Tarragona) 

 

Criteris d'exclusió:  

• Barrera idiomàtica 

• Tenir contraindicada alguna vacuna per motius mèdics. 
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3.4. VARIABLES  
 
 
 A la capçalera del qüestionari es pregunta sobre variables sociodemogràfiques: 

o Característiques sociodemogràfiques; Edat: variable quantitativa discreta 

mesurada en anys; Sexe: variable qualitativa dicotòmica (home/dona); Nº de 

fills: variable quantitativa discreta. 

o Situació laboral: variable qualitativa de tres categories (actiu/atur/altres) 

o Nivell d'estudis: variable qualitativa de quatre categories (sense 

estudis/primària/secundària/superior) 

 

I per altra banda, el cos del qüestionari consta de 16 preguntes, les quals es troben 

agrupades en 4 blocs diferenciats: 

1. Variables relacionades amb els conceptes generals sobre les vacunes: 

variables qualitatives de 3 categories (Si, No, Ns-Nc)  i a la pregunta de, "senyali 

les vacunes que coneix" variables qualitatives dues categories (Si/No) 

2. Variables relacionades amb els coneixements del calendari vacunal: variables 

qualitatives de 3 categories (Si, No, Ns-Nc)   

3. Variables relacionades amb les actituds envers la vacunació: variables 

qualitatives de tres categories (Si, No, Ns-Nc)  i a la pregunta " S'ha plantejat 

alguna vegada no vacunar al seu fill?" i a "Ha patit el seu fill/a algun efecte 

secundari de la vacunació?" variables qualitatives de dues categories (Si, No) 

 

4. Variables relacionades amb les fonts d'informació sobre la vacunació: 

variables qualitatives de tres categories (Si, No, Ns-Nc)  i a la pregunta " Quina és 

la principal font d'informació sobre les vacunes?" variables qualitatives de dues 

categories (Si, No). 
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3.5. TÈCNIQUES PER LA RECOLLIDA D'INFORMACIÓ 
 
Instrument de mesura: 
 
L'instrument de mesura utilitzat és un qüestionari amb preguntes tancades que avalua 

els coneixements i actituds dels pares respecte les vacunes. Veure a (l'annex 1) 

Aquest qüestionari s'ha adaptat d'un estudi realitzat a Xile. (29) 

 
Les enquestes es passaran de dilluns a dijous en horari de matins (8 a 15h).  Els divendres 

en horari de tarda de (16h a 18h) aprofitant les reunions de l'Associació Do de Pit.  

 

Pel que fa a l'enquestador/a,  seré jo mateixa la que passarà els qüestionaris i no està 

previst fer cap formació al respecte. El temps estimat màxim per respondre el 

qüestionari és de 10 minuts. 

En quan al lloc físic per passar el qüestionari s'ha escollit fer-ho a la consulta d'infermeria 

del Centre d'Atenció Primària  de dilluns a dijous i els divendres es passarà el qüestionari 

en un despatx annex a la sala de reunions de l'associació. 

 

Primerament,  s'ha realitzat una prova pilot a 5 persones de l'entorn proper per tal de 

comprovar que l'enquesta resulta entenedora i calcular el temps de la seva realització. 

El resultat ha estat positiu, la durada de la realització ha estat entre 5 i 7 min màxim i 

ningú ha tingut problemes de comprensió. 

 

En segon lloc, es demanarà la participació dels pares i mares que compleixin els criteris 

d'inclusió a l'estudi en el moment que acudeixin al CAP i  no tinguin inconvenients  en 

participar. 

 

Per últim,   s'explicarà als pares que vulguin participar quin és l'objectiu de l'estudi i es  

recordarà als participants que les seves respostes i/o opinions són confidencials.  
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L’anàlisi de dades: 

Una vegada s'hagin passat totes les enquestes, es farà el anàlisis estadístic amb el 

programa IBM SPSS Statistics versión 20.0 ®.  

Per analitzar les variables qualitatives s’utilitzaran els percentatges i per analitzar  les 

variables quantitatives es farà servir la mitjana aritmètica i la desviació estàndard. La 

representació gràfica es farà amb un diagrama de barres i de sectors. L'associació de 

variables es farà amb la prova del Chi-quadrat, T-Student i la Prova T.  Amb un nivell de 

significació del 5%. 

 

 

 

3.6. CRONOGRAMA 
 
2020/21 Octubre 

 

Nov  Des Gener Febrer Març Abril Maig 

Elecció del 

tema 

        

Recerca 

bibliogràfica i 

elaboració 

del marc 

teòric 

        

Definir 

objectius i 

pregunta 

d'investigació 

        

Redactar i 

plantejar la 

metodologia 

        

Revisió text, 

conclusions i 

bibliografia 
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3.7. ASPECTES ÈTICS I LEGALS 
 
En primer lloc, es passarà el qüestionari al Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) de l'hospital 

Joan XXIII  Tarragona per tal que aprovi el document. 

Un altre tema a tractar és el consentiment dels participants, aquest estudi es realitza 

amb la participació lliure i voluntària dels enquestats. Cada participant haurà de firmar 

el consentiment informat on es garanteixi que tota la informació que ens facilitarà 

només s'utilitzarà per aquest estudi i que serà tractada com a informació anònima i 

confidencial, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'Abril de 2016 que fa referència a 

la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals 

i que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. (30) 

 

 

 

4. LIMITACIONS  
 
Una de les limitacions serà la mostra. Tot i que el CAP Tàrraco atén a més de 7000 nens 

d'edats entre 0 i 14 anys no sabem quantes persones estaran disposades a participar, 

per tant existeix la possibilitat de no arribar a un nombre suficient de participants. 

Per altra banda, si la mostra no és escollida prèviament, hi ha la possibilitat de que entre 

els enquestats no es trobi un percentatge representatiu de pares i/o mares que tinguin 

dubtes sobre les vacunes. 

I en últim lloc seria molt més fiable pel que fa a la interpretació dels resultats la utilització 

d'una escala validada. 
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5. CONCLUSIONS  
 
 
 

• En primer lloc, podem concloure tal com s'ha fet evident en el marc teòric, que  

no existeix un col·lectiu antivacunes clarament definit. No hi ha dos bàndols 

consolidats -vacunadors i no vacunadors-  s’observa que hi ha molts diversos 

graus de reticència. 

 

•  En diversos estudis s'observa que en les països desenvolupats aquesta 

reticència va en augment.  

 

• No hi ha estudis que avalin les controvèrsies vacunals. No s'han pogut relacionar 

les vacunes amb problemes neurològics ni amb l'autisme. No s'ha pogut 

demostrar l'associació entre el timerosal i l'autisme. 

 

• Segons l'OMS, aquesta reticència es  fonamenta en la combinació de tres 

aspectes claus:  la confiança, la complaença i la conveniència. La confiança en 

el model sanitari suposa confiar en els professionals que hi treballen, si aquesta 

confiança falla es generen molts més dubtes i la reticència es pot veure molt 

afectada. Un altre dels punts és la complaença, es dóna quan hi ha poca sensació 

de risc, és normal que no tinguem por d'una malaltia que desconeixem i no vist 

directament ningú amb aquesta patologia. I l'últim punt és la conveniència, 

aquest aspecte es refereix als costos, transports, medis logístics, etc. No és un 

aspecte que sigui tant fàcilment manipulable com els altres, però l’accessibilitat 

de les vacunes també és essencial. 

 

• L'educació sanitària és una eina molt poderosa per lluitar contra la desinformació 

de la població i  s'ha de potenciar sempre. A més  d'informar sobre la vacuna i 

els efectes secundaris també s'ha d'informar sobre la malaltia que estem 

prevenint. 
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• Segons els estudis que hem recopilat en el marc teòric,  hi ha uns aspecte que es 

repeteix,  es el fet que molts pares tenen pocs coneixements generals sobre les 

vacunes.  Tant els que volen vacunar com els que tenen dubtes, tot i que tenen 

a la seva disposició fonts d'informació molt diverses, no coneixen prou bé quines 

malalties prevenen i tampoc són prou conscients de quins riscos implica no 

vacunar. Aquest fet és molt significatiu, perquè posa de manifest la necessitat 

de complementar la informació de que disposen els pares, perquè si des de 

l'atenció sanitària no se’ls aclareix tots els dubtes, aniran a buscar respostes a 

altres fonts menys fiables i no oficials, les quals, a més són de fàcil accés a través 

d'internet i de xarxes socials diverses. 

 

• És necessari desenvolupar programes educatius destinats a reforçar la 

importància de la vacunació. 

 

• Els professionals de la salut hem de mantenir un diàleg empàtic amb els 

pares/mares i aportar respostes clares, precises i convincents.  

 

• La confiança amb els professionals de salut influeix en la presa de decisions, 

per aquest motiu cal crear un clima de respecte i confiança durant l'atenció 

sanitària. 

 

• Com a professionals tenim el deure de proporcionar informació veraç i actual.  
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6. DISCUSSIÓ 
 

L'objectiu principal d'aquest treball ha estat dissenyar un qüestionari a partir de la 

anàlisis de bibliografia existent, el qüestionari en aquest cas no s'ha dut a terme, però 

imaginant que s'hagués aplicat als pares, crec que les respostes obtingudes haurien 

estat similars a les dels estudis que he seleccionat per al projecte.  Hi ha aspectes,  com 

el que s'ha  comentat a les conclusions de la falta d'informació que crec que s'haurien 

repetit.  

 

L’excés d'informació no oficial a través de les xarxes crea un impacte negatiu i genera 

més dubtes als pares,  els quals, de vegades, veuen el fet de vacunar més com una 

imposició que com una necessitat. 

 

A dia d'avui, amb el Covid -19,  la reputació de les vacunes s'ha vist afectada de forma 

positiva, la gent ha respòs molt favorablement a vacunació.  Segurament,  també es 

degut a una major consciència de la gravetat de la situació i a la necessitat d'aconseguir  

la immunitat de grup. 

 

Hem viscut moments realment difícils i durs amb aquesta pandèmia però hi ha un 

aspecte que destaco com a positiu i  es la millora de la reputació de les vacunes, la 

gravetat de la situació viscuda ha fet evident la seva necessitat.   
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7. ANNEXOS 
QÜESTIONARI SOBRE LA OPINIÓ I CONEIXEMENTS DELS PARES ENVERS 

LES VACUNES: 

Característiques sociodemogràfiques: 

Sexe: □ H □ D Edat: _____             □ Es el primer fill    □NO es el primer fill 

Situació laboral: 

□ Baixa maternal/paternal □ Atur □ Treballant □ Altres situacions 

Nivell d'estudis: 

□ Sense estudis □ Educació primària □ Educació secundària □ Educació superior 

□ DO DE PI             □ CONSULTA INFERMERIA 

1. CONCEPTES GENERALS: 

1. .Pensa que las vacunes serveixen per curar malalties? 

□ Si □ No □ NS/NC 

2. .Pensa que las vacunes serveixen per prevenir malalties? 

□ Si □ No □ NS/NC 

3. .Pensa que las vacunes provoquen malalties mes suaus? 

□ Si □ No □ NS/NC 

4. .Creu que les vacunes son segures? 

□ Si □ No □ NS/NC 

5. .Sap que amb les vacunes s'ha conseguit erradicar malalties? 

□ Si □ No □ NS/NC 

6. Senyali les vacunes que coneixi 

□Xarampió □ Polio □Rubèola □Papiloma virus  

□Tos Ferina  □Grip  □Parotiditis  □HIB (Haemophilus Influenzae tipo B)  

□Diftèria □Hepatitis B □Meningococ C □Varicel.la  

□Tètanus  □Hepatitis A □Pneumococ  

2. CONEIXEMENTS SOBRE EL CALENDARI VACUNAL: 
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7.Coneix el calendari de vacunació infantil? 

□ Si □ No □ NS/NC 

8. Sap quina es la pròxima vacuna que li toca al seu fill? 

□ Si □ No □ NS/NC  

3. ACTITUDS EN VERS LA VACUNACIÓ: 

9. S'ha plantejat alguna vegada no vacunar al seu fill? Senya-li  el motiu. 

□ Por als efectes secundaris  

□ Por a provocar-li una malaltia  

□ No vol córrer cap risc 

□ Ineficàcia de les vacunes  

□ Additius de les vacunes 

□ Relació de les vacunes amb l'autisme 

□ Altres: ___________  

□ No m'he plantejat no vacunar 

10. Ha patit el seu fill/a algun efecte secundari de la vacunació? Senyali quin/ns. 

□ Malestar/Irritabilitat  

□ Febre lleu  

□ Inflamació/dolor en el lloc de la punció 

□ Altres: ___________  

□ No ha  tingut efectes secundaris 

11. Segons la seva opinió les vacunes del calendari vacunal han de ser obligatòries? 

□ Si □ No □ NS/NC 

12. Creu que un nen/a no vacunat suposa un risc per el seu fill/a? 

□ Si □ No □ NS/NC 

4. FONTS D'INFORMACIÓ SOBRE VACUNES 
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13. Quina es la principal font d'informació sobre les vacunes? ( es poden escollir 

vàries) 

□ Família/Amics 

□  Mitjans de comunicació 

(premsa, radio, TV) 

□  Internet 

□  Centre de Salut 

□  Infermera del Centre de Salut 

□ Farmàcia 

□  Homeòpates o altres professionals naturistes 

□  No m'han donat informació 

□  Altres : __________ 

14. Creu que ha obtingut suficient informació per part del professional sanitari 

abans de vacunar el seu fill/a? 

□ Si □ No □ NS/NC 

15. Li han donat informació sobre els possibles efectes secundaris? 

□ Si □ No □ NS/NC 

16. En cas que es presentin els efectes secundaris, l'han informat sobre que ha de 

fer? 

□ Si □ No □ NS/NC 
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CONSENTIMENT INFORMAT 
 
La realització d'aquesta enquesta té com a objectiu la recollida de dades amb la finalitat 

de dur a terme una investigació per conèixer l'opinió i els coneixements que tenen els 

pares sobre les vacunes a  la ciutat de Tarragona. 

Amb els resultats que s'obtinguin es pretén elaborar futurs projectes educatius  que 

serveixin per millorar l'atenció sanitària i millorar la satisfacció dels usuaris i alhora 

reforçar la cobertura vacunal. 

Les dades que es recullin en aquesta enquesta seran totalment anònimes confidencials 

i aquest document ho certifica seguint les directrius del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DEL 27 D'ABRIL DE 2016 

Jo 

després de rebre la present informació dono el meu consentiment per participar en 

aquest estudi i declaro que la meva participació es totalment voluntària. 

 

Jo  

després de rebre la present informació NO dono el meu consentiment per participar en 

aquest estudi 

 
 
 
 
 
 Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona a de 2021 
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