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Índex d’abreviatures  
 

OMS: Organització mundial de la salut.  

VVI: vacunes de virus inactivats.  
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VAG: vacuna antigripal.  

MeSH: Medical Subject Headings. 

EpS: educació per la Salut.  
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OA: objectius d’acció.  
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CEIC: comitè ètic d’investigació clínica. 

ECAP: estació clínica d’atenció primària.   



 
 

1. Resum  

Introducció  

La grip és un virus de la família dels Ortomyxovirus, de tipus respiratori i afecta entre un 10-

20% de la població mundial anualment. La clínica més comuna inclou febre, miàlgia, cefalea, 

tos seca, astènia etc. La millor eina de prevenció en aquesta patologia és la vacunació, ja que 

no solament prevé l’aparició sinó que també limita les complicacions. Dins dels grups de risc 

en els quals es recomana la vacunació anual s’inclou el personal sanitari. L’objectiu de 

vacunació és del 75%, però només ho fa un 15-28%, sent el personal d’infermeria el que 

menys es vacuna.  

Objectiu  

Augmentar la cobertura vacunal en infermers/eres a partir del programa InformaVAG 

mitjançant les xarxes socials durant la campanya 2020-2021 a Lleida.  

Metodologia  

El present projecte és un programa d’educació per la salut. Aquest s’ha realitzat mitjançant 

una recerca bibliogràfica a través de bases de dades com a font primària per a conèixer les 

necessitats de la població. Aquest programa ha seguit els passos del “Intervention Mapping” 

i consta de 6 activitats, aquestes es faran online mitjançant xarxes socials per a facilitar 

l’adherència en la situació actual de pandèmia. La participació serà totalment voluntària i és 

seguiran totes les normes d’ètica i confidencialitat. 

Conclusions  

En el cas que el  nostre programa d’intervenció per la salut es portés a la pràctica es 

consideraria efectiu si en l’anàlisi dels resultats hi hagués un increment dels coneixements 

de la grip i la vacuna antigripal, també seria un programa exitós en el cas que els  

participants mostressin un canvi favorable sobre les percepcions envers a la vacuna i el tant 

per cent de professionals d’infermeria vacunats augmentes.  

Paraules clau  

Influença, grip, vacuna de la grip, personal sanitari, infermers. 



 
 

2. Abstract  

Introduction  

The flu is a virus from the Ortomyxovirus family; this is a respiratory disease that affects 

around 10-20% of the world population every year. The most common symptoms are: fever, 

myalgia, headache, dry cough, asthenia etc. The key to the best prevention of this virus is 

vaccination because it prevents the illness and controls the possible complications. In the 

different risk groups where vaccination is recommended we can find healthcare workers. 

The goal numbers in vaccination are 75% of healthcare workers, annually, but only 15-28% 

of them gets vaccinated, nurses being the group that get vaccinated the least.   

Objective  

 Increase the vaccination coverage in nurses through the program “informaVAG” using social 

media during 2020-2021 camping in Lleida.  

Methods  

This present project is a health education program. It has been achieved with bibliographic 

research trough different databases as the primary tool to know the needs within the 

population. This program followed the Intervention Mapping steps, it has 6 different 

activities, and the first one is going to be online through social media, in order to make the 

adherence easier in this pandemic situation. Participation in this project is totally voluntary, 

and it will follow all ethics and confidentially rules.  

Conclusions  

If our health education program was put into real practice we would consider it a success if 

the results showed a rise in knowledge about the flue and its vaccine and if the perception 

about them was better. We would also consider it a success if the percentage of vaccinated 

nurses increased 

Key Words  

Influenza, flu, flu vaccine, healthcare worker, nurse 
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3. Introduccio  

3.1 Marc teòric  

3.1.1 Carrega i impacte de la grip  

La grip o influença és un virus respiratori transmissible que afecta entre un 10 i 20% de la 

població mundial a l’any. Actualment és la malaltia inmunoprevisible més habitual en els 

països desenvolupats. S’estima que a Europa la mortalitat de la grip oscil·la entre 8 per cada 

100.000 habitants i en epidèmia estacional por arribat fins a 44 cada 100.000(1–4).  

Segons el Sistema de Vigilància de la grip durant la temporada 2018-2019 a Espanya el 61% 

dels pacients greus ingressats a l’hospital tenien més de 64 anys, el 23% van ser d’entre 45 a 

64 anys. De tots els pacients que van patir la grip el 74% dels pacients ingressats van 

desenvolupar pneumònia i un 23% va ingressar a la unitat de cures intensives. Al final de la 

temporada la letalitat va ser del 17.5% on un 83% eren majors a 64 anys i el 13% eren 

d’entre 45 a 64 anys(5).  

Durant la temporada del 2011/2012  una mitja del 70% de les hospitalitzacions degudes a la 

grip van ser per pneumònies que venien seguides per bronquitis crònica. S’ha estimat que 

les defuncions per grip i pneumònia són de 1.043 anualment, el que suposa una taxa mitjana 

de 3.37 per 100.000 habitants per les temporades on va circular el virus A (H3N2) i de 1.61 

cada 100.000 quan va circular el virus A (H1N1). El 89.4% de les defuncions van ser en majors 

a 64 anys(4).  

La  duració de l’epidèmia de la grip a Espanya dura al voltant de 4 meses, tot i això el pic 

dura entre 1 i 2 mesos. Aquest virus manté la seva virulència en la població humana 

mitjançant el seu poder d’evolució i la seva variabilitat antigènica(3,6). 

3.1.2 Fisiopatologia de la grip  

La grip  o influença és causada per un virus que es va aïllar l’any 1933, és un RNA de la 

família dels Ortomyxovirus. Aquest és un virus envoltat amb 5 proteïnes no glicosilades a 

l’interior: matriu, nucleoproteïna (NP) i tres polimerases. A l’exterior presenta 2 proteïnes 

glicosilades: l’hemaglutinina (HA) i la neuroaminidasa (NA)(7,8).  
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També presenta tres tipus d’antígens: la nucleoproteïna (antigen S) és específica i estable en 

les soques del mateix tipus ens permet diferenciar els tipus de virus, l’hemaglutinina 

(antigen H) hi ha tres variants H1,H2 i H3 i la neuraminidasa (antigen N) que és un subtipus 

específic(8). 

Hi ha tres tipus de virus d’influença: A, B i C(8):  

El virus A és el que dona lloc a les epidèmies i pandèmies, aquest tipus és l’únic que pot 

realitzar els denominats “salts antigènics”, el B origina de forma esporàdica petites 

epidèmies i el C és el que té menys rellevància a escala epidemiològic(3,6,8) 

El virus A es  pot subclassificar en tres subtipus H que serien el H₁, H₂ i H₃ i dos subtipus N 

que serien el N₁ i N₂. Els anticossos específics contra aquests antígens són el que determina 

la immunitat davant de cada un dels subtipus. El virus B també conté H i N, però no hi ha 

subtipus(8). 

La transmissió d’aquest virus és mitjançant aerosols que es generen amb la tos o esternut. És 

molt estable en condicions de baixa humitat i temperatura el que  afavoreix les activitats a 

l’interior i contacte estret entre persones, aquest fet augmenta la transmissió(2,4) 

3.1.3 Mecanisme de transmissió  

La principal via de transmissió de la grip és mitjançant gotetes de Pfügge, és a dir, de menys 

de 5 micres. Aquestes gotetes s’originen per part de la persona afectada al parlar, tossir i 

esternudar mitjançant aquestes gotes arriba a la mucosa oral, nasal o conjuntival del nou 

hoste. Una característica de les gotes és que no es queden suspeses a l’aire sinó que cauen 

pel que la transmissió es produirà si l’altre individu es troba en una distància inferior a 1 

metre. Un altre mecanisme de transmissió lligat a les gotes és la transmissió aèria, ja que 

segons el Dr. Yan et al. els individus infectats alliberen partícules infeccioses sense tossir ni 

esternudar que poden ser transmeses per l’aire(9,10). 

Un altre mecanisme de transmissió directa seria per contacte directe de les mucoses de 

l’individu amb les secrecions respiratòries de l’hoste o de forma indirecta mitjançant les 

mans o objectes que han estat contaminats recentment(9).  
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Per últim la transmissió també es pot produir mitjançant aerosols, és a dir nuclis goticulars 

de Wells (menys de 5 micres), aquest cas té una implicació menor, ja que sol ser 

transmissible en ambients amb mala ventilació(9).  

3.1.4 Curs clínic de la patologia  

La clínica més habitual és: febre (38º-40º), miàlgia sobretot dorsolumbar i a les cames, 

cefalea intensa, tos seca, astènia, odinofàgia i malestar general(11). 

La grip apareix de forma brusca i la seva evolució és autolimitant, al voltant de les 48-96 

hores després de l’inici dels símptomes la febre comença a remetre, la simptomatologia es 

torna més lleu i en el cas que no presentin complicacions es resol en uns 7 dies (11).  

La infecció natural de la grip fa que la persona adquireixi immunitat de la variant 

responsable. Després de la infecció natural apareixen anticossos protectors davant de NA, 

HA. També es creen anticossos específics de tipus però no estrictament protectors de la 

nucleoproteïna del virus i de la proteïna M. La IgA és una defensa important davant de la 

infecció a nivell mucós. La protecció de la resposta humoral anti-HA és de llarga durada, però 

les variacions del virus limiten la duració entre 1-5 anys. (3).  

En el cas que apareguin complicacions les més típiques són: la bronquitis i la pneumònia. 

Aquestes complicacions en grups de risc poden portar a pronòstics dolents i fins i tot la 

mort(11).  

3.1.5 Vacunació  

Per a prevenir l’aparició de la grip i limitar les complicacions tenim la vacunació. La vacuna 

antigripal és la forma més eficaç per a prevenir la malaltia i les seves conseqüències, també 

és una de les eines més efectives amb relació al seu cost. En les dècades anteriors els 

esforços es van centrar a controlar la patologia sobretot en població de risc: població amb 

patologies cròniques, majors de 50 anys, embarassades, persones amb contacte amb 

població de risc (personal sanitari i cuidadors)(3,6).  

La resposta immune enfront de la vacunació és diferent de la infecció natural. Els anticossos 

que es produeixen van dirigits contra HA, el que dona en general una resposta inferior als 

altres elements del virus(3).  
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Al febrer de cada any l’OMS decideix quines soques han de formar part de la vacuna que 

s’administrarà en els següents 8 mesos, és a dir, el pròxim hivern(3,5). 

3.1.6 Grups de risc  

Es recomana la vacuna als grups amb un risc major d’adquirir la patologia, transmetre-la o 

tenir complicacions greus. Aquests grups són(4):  

- Majors de 65 anys.  

- Nens de més de 6 mesos amb patologies cròniques o amb tractament de llarga 

durada amb àcid acetilsalicílic (hi ha possibilitat de patir síndrome de reyes després 

de la grip).  

- Persones amb patologies cròniques cardiovasculars, pulmonars,(displàsia bronco-

pulmonar, asma i fibrosi quística), metabòliques (diabetis, obesitat mòrbida...) 

insuficiència renal, hemoglobinopaties, malalties neuromusculars o disfunció 

cognitiva (síndrome de down, demències...) 

- Immune deprimits tan originades per la infecció del VIH, fàrmacs o trasplantaments. 

- Embarassades.  

- Personal sanitari.  

3.1.7 Tipus de vacunes  

Trobem 2 tipus de vacunes principalment:  

- (VVI) vacunes de virus inactivats.  

- (VVA) vacunes de virus atenuats.  

Excepte a Rússia, Regne Unit i Alemanya, s’utilitza la VVI a Europa.  

 Les vacunes de virus inactivats es poden classificar en diferents categories segons la 

composició antigènica i del sistema de preparació que s’ha fet anar. La valoració 

farmacològica d’aquestes vacunes es fa indicant la quantitat de micrograms d’HA del virus, la 

majoria contenen 15 μg d’HA de cada soca que contingui la vacuna(3).  

Hi ha diferents tipus de vacunes de virus inactivats. Les vacunes adjuvants sorgeixen per a 

incrementar la resposta immune tant en la vacuna de la grip com en altres. Als antígens 

gripals que hi ha en la vacuna s’afegeix una substància que incrementa la resposta 
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immunitària, el més segur i estudiat actualment es el MF59. Aquesta vacuna indueix una 

resposta immune de llarga durada de les cèl·lules memòria i major immunització creuada(3).  

Les vacunes virosomals permeten imitar l’estructura i disposició de virus sencers mitjançant 

un compost fosfolipídic. Aquesta imitació aconsegueix modificar la via de processament de 

l’antigen i provoca una immunogenicitat reforçada(3). 

La vacuna intradèrmica és especialment útil per a població amb por o rebuig a les agulles, ja 

que té una mico agulla intradèrmica de 1.5mm de llargada. Aquesta permet entrar en 

contacte amb les cèl·lules dendrítiques i de Langerhans que provoca una immunogenicitat 

reforçada en el processament i presentació d’Ag(3).  

La vacuna tetravalent inclou 2 soques del tipus B (una de cada llinatge) perquè la 

immunització d’una de les soques no produeix prou resposta davant de l’altra soca. Es difícil 

establir la dominància d’un dels llinatges del virus B, hi ha anys que circulen els dues en el 

mateix moment. Incloure les dos incrementa la protecció i resol el problema. Actualment hi 

ha estudis que mostren que aquesta vacuna podria incrementar entre un 18%-19% la 

protecció avant la grip B(3).  

Les vacunes de virus atenuats és un altre grup de vacunes. Tenen uns mecanismes 

d’atenuació que responen a tres característiques fenotípiques(3,12):  

1. Virus capaços de multiplicar-se a 25ºC de temperatura restrictiva per al creixement 

de virus.  

2. Capacitat restringida de créixer als 38-39ºC  

3. Atenuació: replicació restringida en el tracte respiratori inferior dels animals 

d’experimentació.  

Els virus que s’obtenen s’administren via nasal, es multipliquen activament en el tracte 

respiratori superior, aquest fet indueix una bona resposta immune sense la possibilitat de 

disseminar-se a la resta de l’organisme(3).  

Aquesta vacuna està autoritzada a Europa i Espanya. Els avantatges que presenta són: 

inducció d’una resposta immune a escala de les mucoses semblant a una infecció natural, 

administració intranasal (és menys agressiva que una vacuna intramuscular), reducció de la 

disseminació del virus, ja que s’impedeix la multiplicació mucosa del virus(3).  
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Durant la campanya del 2020-2021 la vacuna trivalent haurà d’estar composta per: la soca 

anàloga A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1n1)pdm09, la soca anàloga a/Hong 

Knog/45/2019(H3N2) i la soca anàloga B/Washington/02/2019(linaje B/Victoria). En el cas de 

les vacunes tetravalents s’haurà d’afegir la soca anàloga 

B/Phuket/3073/2013(linajeB/Yamagata/16/88) (13).  

3.1.8 Seguretat i eficàcia vacunal  

En l’àmbit de l’efectivitat la vacuna antigripal varia cada temporada, ja que es crea una 

vacuna nova, per aquest fet cada any hi ha una incertesa en termes d’efectivitat i eficàcia(3).  

Les proves d’eficàcia es realitzen mitjançant assajos clínics amb 200 subjectes sans. Amb 

aquests estudis es mesura la resposta immune humoral enfront de les soques, d’aquesta 

forma es comprova que compleixen els requeriments de l’Agència Europea del Medicament 

(EMA). L’efectivitat de la vacuna antigripal té una alta variabilitat en funció de diferents 

aspectes de la vacuna i amb aspectes no relacionats amb la vacuna(3,5).  

Els relacionats amb la vacuna són(3,5):  

- Similitud de soques vacunals i les circulants salvatges. 

- Tipus de vacuna administrada. 

- Presència d’adjuvants. 

- Via d’administració.  

Els aspectes fonamentals no relacionats directament amb la vacuna són(3,5):  

- El virus: transmissibilitat, virulència i comportament epidemiològic.  

- L’individu: edat, comorbiditats i risc d’exposició.     

- L’objectiu de prevenció: diagnòstic confirmat, malaltia clínica, complicacions o mort.  

Segons Gras Valentí et al. A la temporada 2018-2019 el 63.8% dels casos greu de la grip es va 

donar en el grup de majors de 65 anys i el 66.7% tenien almenys una altra patologia. El 

79.7% dels casos greus van ser persones no vacunades. En l’estudi de factors associats amb 

el desenvolupament de la grip greu, la vacunació  va ser un factor protector independent. 

L’efectivitat per a prevenir la grip va ser d’un 54% i l’efectivitat ajustada per grup d’edat i 

presència de comorbiditat va ser d’un 60,7%(5).  
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Segons el “Centro para el control y la prevención de enfermedades” la VAG redueix el risc de 

patir la grip entre un 40-60% en la població, generalment les vacunes que trobem al mercat 

en l’actualitat ofereixen més protecció en el tipus B i el A, específicament el A(H1N1) i en la 

que la protecció és menor és la A(H3N2)(14). 

L’informe anual del “Sistema de Vigilancia de la gripe en España” es mostra que l’efectivitat 

davant de la grip del tipus A va ser del 58% en tota la població i del 56% en grups de risc. 

Davant de la grip tipus B l’efectivitat va ser d’un 40%. També mostra que en majors de 64 

anys la vacuna va prevenir un 26% de les hospitalitzacions (15).   

3.1.9 Efectes adversos 

La majoria dels efectes secundaris són locals, el dolor en la zona d’administració afecta d’un 

10% a un 64%, dura menys de 48 hores i disminueix amb les dosis posteriors(4). 

Alguns dels efectes secundaris molt freqüents són: mal de cap, miàlgia, fatiga  en el lloc de la 

injecció: dolor i sensibilitat(16,17).  

Alguns efectes secundaris comuns són: nàusees, diarrea, vòmits, sudoració, artràlgia, febre, 

malestar i reacció local: envermelliment, inflor, equimosis i  induració(16,17).  

Està contraindicada l’administració si l’usuari presenta hipersensibilitat als principis actius, 

hipersensibilitat a l’ou o a les seves proteïnes, als excipients o qualsevol component de la 

vacuna, si presenta antecedents de reacció anafilàctica a la vacuna en una administració 

anterior i  pacients amb la síndrome de Guillain-Barré en les 6 setmanes posteriors a una 

dosi prèvia de vacuna(4,16,17).  

Una contraindicació relativa és l’administració en pacients amb infecció aguda i/o febre, un 

cop resolt el quadre infecciós es poden vacunar(16,17).  

3.1.10 Vacunació en personal sanitari  

Actualment la vacuna antigripal està recomanada per al personal sanitari així i tot és un dels 

grups amb menys adherència. La cobertura en sanitaris se situa entre el 15%-28% una xifra 

bastant més baixa  al 75% que recomana l’OMS(18).  

La vacuna està molt recomanada en personal sanitari per a minimitzar l’absentisme a la 

feina, ser vectors de transmissió a pacients vulnerables i evitar sobrecarregar el sistema 
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sanitari. També està recomanada a causa de tres arguments fonamentals: l’argument de 

necessitat, autoprotecció d’un col·lectiu molt exposat a la patologia, l’argument d’ètica, tenir 

la consciència de ser una possible font de transmissió a grups de risc i l’argument 

d’exemplaritat, aporta confiança a la població, ja que si els professionals confien en la 

vacuna, poden millorar la cobertura vacunal (4,19).  

Segons Torner et  al. la cobertura vacunal va ser del 46.6% a atenció primària a Catalunya 

l’any 2016.  En aquest estudi es mostra que el 56.6% tenien coneixements insuficients sobre 

la grip, ja que responien erròniament  el període d’incubació de la grip. Tot i que el 93.1% 

considerava important que el personal sanitari es vacunés només el 46.6% va rebre la 

vacuna. Les característiques dels professionals que es van vacunar van ser les següents: 

50.3% el grup de 45 a 54 anys i el 59.6% el grup de majors de 55 anys. El 57.1% dels vacunats 

van ser homes i la categoria professional que més es va vacunar va ser pediatria amb un 

68.8%. El personal que viu amb persones majors a 65 anys es va vacunar més amb un 63.3% i 

els sanitaris amb patologia crònica es van vacunar amb un 62.7%(1).  

Si mirem  pel que fa a actituds i coneixements el percentatge de vacunats va ser superior en 

els professionals amb por a infectar-se a la seva feina amb un 71.5%, també en els que 

consideren que és important que els sanitaris es vacunin amb un 56.4%, un 48.7% dels 

vacunats opina que vacunar-se protegeix als grups de risc i un 55.4% considera que la 

vacunació és la millor eina preventiva(1). 

En l’àmbit de categoria professional els pediatres van ser els professionals que més es van 

vacunar amb un 68.8%, seguits dels metges de família amb un 46.9% i infermeria van ser els 

professionals menys vacunats amb un 43.2%(1).  

Segons Queipo-Herías et al. tan sols el 29.53% dels professionals que van participar en 

l’estudi es van vacunar. Les raons per a vacunar-se van ser: per la seva eficàcia(43.33%) i 

sentir-se en l’obligació per ser personal sanitari (41.05%). Els motius per la no vacunació: 

desinterès(35.57%), no considerar-se un transmissor per sobre de la resta de la població i 

dubtes de la seguretat de la vacuna (10.7%)(18).  
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A escala de categoria professional el grup que menys es va vacunar va ser infermeria. El 

74.47% de les infermeres entrevistades no es van vacunar enfront del 30% de metges que no 

es van vacunar. En un altre estudi es va veure que el personal de medicina es vacuna 5.48 

més que el d’infermeria(4,18).  

Hi ha evidència que segons les característiques del sanitari hi ha més probabilitats que es 

vacuni. Els majors de 40 anys tenen un 2.65 més de probabilitats, el personal amb afeccions 

cròniques un 3.37, els homes un 2.08, el personal del torn de matí un 2.18 i el personal amb 

més de 20 anys treballats un 1.54(4).  

Algunes de les raons per a no vacunar-se van ser: por als efectes adversos, dubtes sobre 

l’eficàcia, no considerar-se personal de risc i falta de temps(4).  

Segons Castiñeira et al. tan sols el 18% dels treballadors és van vacunar la temporada 

anterior a l’estudi (2015) a un hospital de Vigo. Algunes de les raons que els diferents 

professionals van donar per a no vacunar-se van ser: creença que no és necessària (28%), 

que no es efectiva (27%), por als efectes secundaris (26%). El 71% dels vacunats van dir que 

la principal raó va ser per autoprotecció(20).  

3.1.11 Campanyes vacunals  

Des del sistema nacional de salut tenen l’objectiu d’aconseguir el 75% o superar-lo en la  

cobertura vacunal en gent gran i en personal sanitari. En el cas de les embarassades i 

persones de risc l’objectiu és del 60%. Aquestes xifres les volen aconseguir mitjançant el 

compromís de les organitzacions del personal sanitari, sindicats,  col·legis professionals i 

societats científiques. Es demana a les institucions que facin arribar el missatge amb les 

recomanacions de vacunació per responsabilitat ètica amb la gent de risc a la que 

atenen(13).  

Cada any es realitzen campanyes per a augmentar la vacunació antigripal per a les persones 

que està recomanada. La campanya ha començat aquest any el 15 d’octubre. En personal 

sanitari les campanyes que trobem són poques. Durant aquesta campanya 2020-2021 s’han 

realitzat fulls informatius dirigits als professionals de la salut per a augmentar la vacunació. 

Perquè els professionals sanitaris es vacunin poden acudir al seu centre d’atenció primària o 

també trobem l’opció que es vacunin en el mateix centre on treballen(21).  
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A nivell Europeu trobem la “European Center for Disease prevention and Control”  dins 

d’aquesta hi ha diversos recursos de la Unió Europea per a la vacunació de la grip amb 

actualitzacions setmanals de com s’està desenvolupant la temporada de grip als països 

europeus, material com pòsters, diverses campanyes i  també tenen perfils a les xarxes 

socials on comparteixen informació sobre la cobertura vacunal i els casos d’influença.  

Una de les campanyes que tenen és la setmana de la conscienciació de la grip (“flu 

awareness week”), va ser entre el 5 i el 9 d’octubre del 2020 per a conscienciar i donar 

importància a la vacunació de la grip(22).  

3.1.12 Vacunació de la grip en situació de pandèmia  

Amb la pandèmia actual la importància de la vacunació antigripal ha augmentat. El SARS-

CoV-2 és una patologia que comparteix diversos trets característics amb la grip: el canal de 

transmissió és el mateix i poden portar greus complicacions i fins i tot la mort al col·lectiu 

vulnerable. Actualment es coneix molt poc sobre la interacció de la influença i la covid-19. 

Els hospitals amb la crisi del coronavirus ja es troben molt afectats si a aquest els hi afegim 

els casos de grip es pot tornar a viure una situació de col·lapse als hospitals(23).  

L’OMS aquest any recomana especialment la vacunació contra la grip per a assegurar la 

millor protecció possible en grups de risc, ja que tenen risc de patir el Sars-Cov-2 amb 

possibilitats d’hospitalització i mort, disminuir el mínim els pacients que necessitin atenció 

sanitària per la influença per a limitar la pressió assistencial, reduir la possible exposició dels  

pacients a la COVID-19 quan van a centres sanitaris per a tractar-se de la grip i per a reduir la 

possibilitat que el personal sanitari és contagi de la grip perquè són essencials per a la 

resposta assistencial davant del coronavirus(19).  

La transmissió del SARS-CoV-2 és sobretot per gotes provinents del tracte respiratori. La 

presentació més típica d’aquesta patologia en pacients amb simptomatologia és per una 

pneumònia i presentaran: febre, fatiga, tos seca, dispnea i  infiltració pulmonar. Altres 

símptomes que s’han manifestat són: odinofàgia, nàusees, diarrea, miàlgia, confusió, 

anòsmia i disgèusia.  

Sobre el 14% dels pacients desenvoluparan simptomatologia més severa com la hipòxia o la 

dispnea i tan sols el 5% evolucionaran a xocs sèptics i error multiorgànic(24).  
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Segons diversos estudis actuals hi ha evidència que la vacunació de la grip no afecta el risc de 

patir altres patologies respiratòries. La vacunació està relacionada a una reducció de la 

mortalitat per covid-19 en gent gran i a menys probabilitats de tenir conseqüències greus de 

la malaltia. A Italià la correlació entre la cobertura vacunal i la mortalitat per SARS-CoV-2 és 

negativa (24–27). 

La vacuna de la grip és efectiva a l’hora de reduir el número d’ingressos hospitalaris, els 

casos de pneumònia i morts en pacients crònics, altres estudis demostren que una bona 

vacunació de la població d’entre 18-64 anys redueix la transmissió comunitària el que resulta 

en menys casos en gent gran. Reduint el risc de comorbiditats respiratòries tant agudes com 

cròniques en pacients de risc pots ajudar a reduir les morts i complicacions assocades al 

SARS-CoV-2. Segons Zanettini et al. podríem fer la hipòtesi de “la vacunació rutinària pot ser 

associada amb menys morbiditat i mortalitat per COVID-19 perquè els individus immunitzats 

tindran una ràtio de complicacions de la grip inferiors, aquest fet farà que hi haguí una millor 

condició de salut per a lluitar contra el SARS-CoV-2”(24).  

3.1.13 Importància de les xarxes socials com a eina per a la salut  

En la societat actual l’ús de xarxes socials ha augmentat exponencialment en els últims anys. 

Avui en dia internet és l’eina de recerca que fem anar en tots els àmbits i un d’ells en el de la 

salut. Segons l’informe “we are social digital 2019” hi ha 42.96 milions d’usuaris d’internet a 

Espanya, d’aquests 28 milions són actius en xarxes socials. També s’observa un creixement 

del 3,7% de les xarxes socials anualment. Les xarxes més utilitzades a España són: youtube 

amb un 89%, Whatsapp amb un 87%, Facebook amb un 82%, Instagram amb un 54% i 

Twitter amb un 49%(28,29).  

Cada cop hi ha un ús major de les xarxes socials per part d’infermeria i estudiants 

d’infermeria tant a escala professional com personal. L’ús que es sol fer en l’àmbit 

professional és mitjançant comptes per a compartir informació i promocionar la salut, tant 

per a educar a la població com a altres professionals. Fer un bon ús de les xarxes socials en 

infermeria afavoreix les relacions professionals i també les relacions amb els pacients. Es pot 

veure l’impacte positiu de fer ús d’aquestes, ja que són un bon instrument tant a nivell 

acadèmic i professional, ja que ajuda a la comunicació i col·laboració entre professionals, 

com a facilitar l’accés a la informació i facilitar la divulgació(30,31)  



20 
 

3.2 Model per a l’elaboració del programa  

El model emprat per la intervenció serà el model de planificació d’intervencions o model 

Intervention Mapping (IM). L’elecció d’aquest model es basa en el fet que aquest descriu un 

procés d’un camí iteratiu que va des de la identificació del problema per acabar en la solució 

o mitigació d’aquest. Consta de 6 passos els quals tenen diverses tasques que integren la 

teoria i l’evidència científica, completar cada tasca crea un producte que s la guia per al 

següent pas(32).  

Aquest model consta dels següents passos(32):  

1. Avaluació de necessitats: en aquest punt es farà una anàlisi del problema i 

s’identificaran les necessitats i que s’ha de canviar.  

2. Creació de matrius d’objectius de canvi: es combinaran els comportaments de grup i 

de l’entorn i s’identificaran quines creences seran objectius de la intervenció.  

3. Selecció de la teoria basada en mètodes i estratègies: aquests coincidiran amb els 

determinants i es traduiran a aplicacions pràctiques.  

4. Organitzar els mètodes i estratègies per a crear un programa d’intervenció.  

5. Planificar per adoptar, executar i sostenir el programa en una situació real.  

6. Generar un pla d’avaluació per a veure l’efecte de la intervenció i el procés 

d’avaluació.  
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4. Me todes  

4.1 Metodologia de recerca  

El primer pas per a crear una intervenció en educació per la salut (EpS) és realitzar una cerca 

bibliogràfica.  Per a elaborar l’anàlisi de la realitat s’han fet anar fonts secundàries, 

mitjançant una recerca bibliogràfica, per a conèixer la situació actual sobre l’estat de 

vacunació antigripal a Espanya i sobretot a Catalunya.  

S’han fet anar diverses bases de dades per a extreure la informació: Scpous, google 

acadèmics i pubmed des d’octubre del 2020 fins a maig de 2021. També s’ha recollit  

informació d’articles de revista, bases de dades estadístiques i webs d’entitats oficials. Es va 

fer recerca a pàgines web d’associacions científiques com l’OMS o l’Agència Espanyola de 

Medicaments i productes sanitaris. També es va extreure informació i dades de documents 

del Ministeri de Sanitat i l’Institut Nacional d’Estadística. 

Per fer la recerca  a pubmed s’han inclòs diferents mètodes de recerca com la inclusió 

d’operadors booleans AND i OR, fent ús dels termes MeSH (Medical Subject Heading) 

corresponents.  

Alguns dels termes MeSH utilitzats han estat: influenza, human influenza, human flu, 

influenza vaccines, flu vaccine, healthcare workers, healthcare providers , nurse i Spain.  

Algunes de les cerques que es van realitzar van ser:  

 Flu vaccine AND healthcare workers AND Spain  

 Human flu OR inlfuenza vaccine AND nurses AND Spain  

Criteris d’inclusió:  

- Articles realitzats a Espanya.  

- Articles d’entre 2010-2020.  

- Articles on la població diana sigui el personal sanitari.  

- Articles en català, castellà i angles.  

- Articles gratuïts o amb accés des del portal de la Universitat de Lleida.  
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Criteris d’exclusió:  

- Articles realitzats a països diferents a Espanya.  

- Articles en altres idiomes.  

- Articles incomplets.  

- Articles que no compleixin els criteris d’inclusió.  

Els resultats que es van trobar van ser els següents:  

Pàgina Web  Estratègia  

Pubmed  Estratègia 1:Flu vaccine AND healthcare 

workers AND Spain  

 Filtre 10 anys  

 Articles gratuïts o accés proxy UDL 

Resultat: 53 articles 

Adequats al nostre programa: 12 articles. 

Estratègia 2: Human flu OR inlfuenza vaccine 

AND nurses AND Spain  

 Filtre 10 anys  

 Articles gratuïts o accés proxy UDL 

Resultats: 12 articles.  

Adequats al nostre programa: 3 articles  

En comú amb la recerca anterior 1 article  

Scopus  Estratègia 1:Flu vaccine AND healthcare 

workers AND Spain  

 Filtre 10 anys  

 Articles gratuïts o accés proxy UDL 

Resultat: 5 articles  

Adequats al nostre programa: 2 articles. 

En comú amb la cerca a pubmed: 2 articles.  

 Estratègia 2: Human flu OR inlfuenza 

vaccine AND nurses AND Spain  

 Filtre 10 anys  
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 Articles gratuïts o accés proxy UDL 

Resultats: 3 articles.  

Adequats al nostre programa: 2 articles  

En comú amb la recerca anterior 2 articles 

Tabla 1: Mètode de recerca biblogràfica 

En el cas de fer una anàlisi de la realitat mitjançant fonts primàries es realitzaria una 

enquesta tancada (de sí o no) per conèixer la quantitat d’infermers/eres que es vacunen de 

la grip. En aquesta enquesta es preguntaria si s’han vacunat en la campanya anterior 2019-

2020 i si es plantegen vacunar-se en la del 2020-2021. També s’extraurien les xifres de 

infermers/eres vacunades de l’ICS.   

Aquest programa d’educació per la salut es farà seguint els passos del Intervention Mapping, 

aquest consta de sis passos per a desenvolupar una intervenció on els participants presentin 

canvis de comportament(33). 
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5. Disseny del programa  

5.1 Anàlisi de la realitat  

La baixa cobertura vacunal de la grip en personal sanitari és un problema en l’actualitat, ja 

que no s’arriba a complir l’objectiu marcat. Segons el govern d’Espanya la cobertura vacunal 

durant la campanya del 2018-2019  va ser d’un 35% a Espanya i un 28% a Catalunya. 

L’objectiu de vacunació en personal sanitari és del 75%(13,34).  

Dins del personal sanitari que menys es vacuna es pot trobar que infermeria és la professió 

sanitària amb un percentatge més baix en diversos estudis. També s’observa una relació 

amb l’edat i la cobertura vacunal, en els menors de 40 anys és inferior. Els motius per a no 

vacunar-se varien molt, però sobretot es troben: dubtes de l’eficàcia vacunal, por als 

possibles efectes secundaris, creure que els hi falta informació, no considerar-se personal de 

risc i considerar que no és necessària (1,18,35). 

És important portar a terme una intervenció centrada en la vacunació del personal sanitari, 

ja que augmentant el tant per cent del personal vacunat es pot ajudar a l’autoprotecció 

d’aquests sanitaris, a reduir l’absentisme laboral, evitar que el personal transmeti la grip a 

col·lectius de risc i donar exemple a la població. També és primordial informar amb dades 

actuals sobre l’efectivitat vacunal, per a augmentar la confiança en la vacuna(4).  

Per altra banda és important realitzar la intervenció centrada en infermeria, ja que és el 

personal encarregat de realitzar l’educació per a la salut als seus pacients i administrar les 

vacunes per el que és de gran importància que aquest col·lectiu tingui la millor formació 

possible.  

En el cas de poder extreure dades de la realitat es realitzaria mitjançant dos recursos. En 

primer lloc s’extraurien les dades de les bases de dades de l’ICS sobre el personal 

d’infermeria vacunat en la campanya anterior en la ciutat de Lleida. En segon lloc s’env iaria 

una enquesta amb la pregunta “et vas vacunar de la grip durant la campanya anterior” a tot 

el personal d’infermeria que treballa a Lleida. Es realitzaria d’aquestes dues maneres, ja que 

pot ser que part de les infermeres es vacunin en un centre privat i la informació no consti en 

la base de dades de l’ICS.  
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Per aquestes raons es crearà un programa d’intervenció centrat a augmentar la vacunació en 

infermeria, ja que és un dels grups sanitaris que menys es vacunen. La intervenció es basarà 

en motivar i augmentar els coneixements d’aquest grup, ja hi ha estudis com el de Torner et 

al. que ens mostren que el 56% dels sanitaris d’atenció primària de Catalunya presenten 

coneixements insuficients sobre la grip. En un estudi de Domínguez et al. també es pot 

extreure una conclusió semblant, ja que el 55% de les infermeres no coneixien el període 

d’incubació de la grip. La segona part de la intervenció serà per transmetre un missatge 

motivador per animar als professionals d’infermeria a vacunar-se, ja que hi ha evidència que 

alguns dels motius pels quals no es vacunen són: dubtes sobre l’eficàcia, por als efectes 

adversos, creure que no és necessària o creença de no ser un factor de transmissió. Per 

aquesta raó és de gran importància que es reforcin les actituds a favor de la 

vacunació(1,4,18,20,36).  

La població d’estudi seran els infermers/eres que treballin com a infermers i infermeres en la 

ciutat de Lleida durant la campanya de vacunació de la grip 2020-2021. La decisió d’acotar la 

població d’estudi a Lleida és perquè realitzar la intervenció amb un grup més reduït 

d’individus ens permetrà elaborar una anàlisi millor de la nostra mostra i poder veure si la 

intervenció és efectiva. En el cas  que aquesta tingui resultats positius una possible línia de 

futur seria portar-la a terme en l’àmbit de Catalunya on la mostra serà major.  

Gràcies a aquesta mostra es podran comparar les xifres de vacunació de sanitat pública i 

privada. També es podrà veure la cobertura vacunal en els diferents serveis de la xarxa de 

salut de la ciutat de Lleida. Finalment es podran comparar els resultats pre i post intervenció 

mitjançant una enquesta que es realitzarà als participants.  
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5.2 Objectius del estudi  

Objectiu principal: 

- Augmentar fins a un 40% la  cobertura de la vacuna antigripal en infermeres de Lleida  

durant la campanya de vacunació de la grip 2020-21 mitjançant una intervenció 

d’educació sobre la salut “InformaVAG”.   

Objectius específics  

- Augmentar fins a  40% la vacunació en infermeres de Lleida  menors a 40 anys durant 

la campanya de vacunació de la grip 2020-2021 mitjançant el programa informaVAG 

- Millorar la cobertura vacunal en personal sanitari a Lleida en un 40%  durant la 

campanya de vacunació de la grip 2020-21 mitjançant el programa InformaVAG.   

- Millorar els coneixements d’infermeria sobre la importància de la vacunació 

antigripal  i corregir concepcions errònies en la campanya de la grip 2020-2021 

mitjançant el programa informaVAG 

5.3 Població d’estudi  

La població diana del projecte seran infermeres i infermers que treballin en la ciutat de 

Lleida. Després de fer l’anàlisi de la realitat es va poder concretar que infermeria és el 

personal que menys es vacuna dins dels professionals sanitaris pel que es va decidir enfocar 

la intervenció en aquests. Per altra banda es va decidir portar a terme la intervenció en la 

regió de Lleida, ja que és prou gran per tenir una mostra que ens permeti conèixer si 

l’efectivitat d’aquesta és alta i els possibles aspectes de millora.  

Els criteris d’inclusió són:  

- Diplomades o graduades en infermeria. 

- Exercint en l’actualitat com a infermer/a.  

- Treballant actualment a la ciutat de Lleida.  

- Que tinguin firmat el consentiment informat(annex 1).  
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Els criteris d’exclusió són:  

- Estudiants d’infermeria.  

- Personal sanitari no infermer.  

- Personal d’infermeria que resideix a Lleida, però no hi treballa.  

Els beneficiares del programa es poden dividir en dos grups: Els beneficiaris directes seran 

els professionals infermers. Com a beneficiaris indirectes hi haurà tota la població a la qual 

podran influir positivament a l’hora d’informar sobre la vacuna, l’efectivitat i els seus efectes 

secundaris.  

5.4 Tipus d’intervenció  

5.4.1 Mapa lògic del problema  

Seguint el model IM el primer pas abans de començar a crear la pròpia intervenció és 

realitzar una avaluació del problema de salut, aquest es troba relacionat amb el 

comportament i l’ambient. Aquesta relació es farà mitjançant un mapa lògic del problema 

que dona l’oportunitat d'observar de manera gràfica les relacions causals(33).  

En aquest programa es troba com el problema de salut es que el personal d’infermeria no és 

vacuna de la grip anualment, ja que el percentatge de personal sanitari vacunat és inferior 

als objectius establerts per l’OMS, dins dels diferents grups de personal sanitari el personal 

d’infermeria es un dels col·lectius que es vacuna menys.  

 

Tabla 2: Mapa lògic del problema 



28 
 

5.4.2 Mapa lògic del canvi   

El segon pas és crear un mapa lògic del canvi, aquest permet buscar les conductes que 

porten a la salut partint de les diferents conductes de risc que té la nostra població, 

d’aquesta forma se seleccionen els determinants per a produir canvis en l’entorn i en el 

comportament(33).  

El mapa lògic del canvi és el següent: 

 

Tabla 3: Mapa lògic del canvi 

5.4.3 Matrius de canvi  

Un cop establert el nou canvi d’orientació sobre el IM serà necessari determinar uns 

objectius d’acció que ens portaran als resultats conductuals que volem.  

Objectius d’acció(OA):  

- Tenir coneixements sobre l’etiologia de la grip.  

- Considerar important la vacunació en personal sanitari.  

- Conèixer les contraindicacions de la VAG 

- Conèixer els efectes secundaris de la VAG.  

 

 



29 
 

Resultats conductuals(RC):  

- Informar-se en fonts fiables sobre la grip i la vacuna.  

- Conèixer els riscos i la seva incidència.  

- Considerar-se un possible transmissor.  

- Vacunar-se de la grip.  

- Grups socials que animin a vacunar-se.  

Un cop determinats els objectius d’acció i els resultats conductuals es decidiran els 

determinats que influeixen en els objectius d’acció i es crearan les matrius de canvi. Les 

matrius són unes taules per a poder relacionar els diferents conceptes. A la primera fila 

s’escriurà el RC  i en la segona els determinants a  relacionar.  

RESULTAT CONDUCTUAL: Informar-se en fonts fiables sobre la grip i la vacuna.  

OBJECTIUS 
D’ACCIÓ  

DETERMINANTS CONEIXEMENTS  CREENCES ACTITUDS  RESULTATS 
ESPERATS  

OA1. Tenir coneixements 
sobre l’etiologia de la grip  

C1. Recordar quina 
es l’etiologia de la 
grip  

CR2. Creure en 
els riscos de 
contreure la grip  

A1. Voler 
buscar 
informació 
amb evidència 
científica  

R1. 
Informar a 
la població 
sobre 
l’etiologia 
de la grip. 

OA2. Considerar important 
la vacunació en personal 
sanitari  

C2. Definir 
l’impacte que pot 
tenir la no 
vacunació en 
personal sanitari.  

CR2. Creure que 
vacunar-se es 
necessari.  

A2. Voler 
compartir 
informació 
veraç sobre la 
vacuna.  

R2. 
Informar el 
personal 
sanitari de 
l’impacte 
de la no 
vacunació.  

OA3. Conèixer les 
contraindicacions de la 
VAG  

C3. Enumerar quin 
es el perfil de 
pacients on no 
esta recomanada 
la vacuna.  

 A3. Interessar-
se per les 
contraindicaci
ons.  

R3. 
Informar a 
la població 
sobre les 
contraindic
acions  

OA4. Conèixer els efectes 
secundaris de la VAG  

C4. Enumerar 
quins són els 
possibles efectes 
secundaris i la 
seva incidència.   

 A4. Interessar-
se per 
conèixer els 
efectes 
secundaris 

R4. 
Informar a 
la població 
sobre els 
efectes 
secundaris 

Tabla 4: Informar-se en fonts fiables sobre la grip i la vacuna  
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RESULTAT CONDUCTUAL: conèixer els riscos i la seva incidència   

OBJECTIUS 
D’ACCIÓ  

DETERMINANTS CONEIXEMENTS  CREENCES ACTITUDS  RESULTATS 
ESPERATS  

OA1. Tenir coneixements 
sobre l’etiologia de la grip  

C1. Enumerar 
els efectes 
secundaris i la 
incidència.  

CR1. 
Concloure 
que la VAG té 
uns efectes 
secundaris 
amb poca 
incidència i 
baixa 
gravetat.  

A1. 
Interessar-
se per 
conèixer els 
riscos i la 
incidència 
de la grip  

R1. Informar 
aelpersonal si 
tenen criteris per 
a no vacunar-se.  

OA3. Conèixer les 
contraindicacions de la 
VAG  

C3. Enumerar 
en quins casos 
la VAG no es 
recomanable.  

   R3. Fer una 
anamnesi 
correcta per 
descartar 
contraindicacions. 

OA4. Conèixer els efectes 
secundaris de la VAG  

C4. Enumerar 
els possibles 
efectes 
secundaris.  

 A4. 
Interessar-
se pels 
riscos i 
efectes 
secundaris.  

R4. Explicar els 
possibles efectes 
secundaris a la 
persona abans de 
rebre la vacuna.  

Tabla 5:Conèixer els riscos i la seva incidència 

RESULTAT CONDUCTUAL: Considerar-se un possible transmissor.   

OBJECTIUS 
D’ACCIÓ  

DETERMINANTS CONEIXEMEN
TS  

CREENCES ACTITUDS  RESULTATS 
ESPERATS  

OA1. Tenir coneixements 
sobre l’etiologia de la grip  

C1. Saber les 
possibles 
complicacions 
de patir la 
grip en 
pacients 
fràgils.   

CR1. Creure 
que es 
important 
evitar ser un 
transmissor  

A1. Voler informar-
se sobre la grip per 
evitar ser un 
transmissor.  

R1. Posar 
mesures per 
evitar ser un 
transmissor   

OA2. Considerar important 
la vacunació en personal 
sanitari  

C2. Saber les 
raons i la 
importància 
de vacunar-se  

CR2.  
Pensar que la 
VAG es una 
mesura 
efectiva contra 
la transmissió 
de la grip.  

A2. Comprometre-
se’n a evitar la 
transmissió de la 
grip dins de 
l’hospital.     

R2. Informar el 
personal 
sanitari sobre 
la importància 
de la 
vacunació.  

Tabla 6:Considerar-se un possible transmissor. 
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RESULTAT CONDUCTUAL: Vacunar-se de la grip  

OBJECTIUS 
D’ACCIÓ  

DETERMINANTS CONEIXEMEN
TS  

CREENCES ACTITUDS  RESULTATS 
ESPERATS  

OA1. Tenir coneixements 
sobre l’etiologia de la grip  

C1. Definir  
com es 
transmet la 
grip i quin es 
el curs clínic 
habitual  

CR1. Creure 
que la grip te 
riscos i 
complicacions 
que s’han 
d’evitar 
mitjançant la 
vacuna.  

A1. Voler buscar 
informació sobre 
la grip   

R1. Aprendre 
informació nova 
de la grip  

OA2. Considerar important 
la vacunació en personal 
sanitari  

C2. Conèixer 
els beneficis 
de la 
vacunació en 
personal 
sanitari. 

CR2. 
Concloure que 
la vacunació 
es una mesura 
efectiva per 
evitar la 
propagació de 
la grip i evitar 
el contagi  

A2. Voler 
recomanar la 
vacunació de la 
grip al personal 
sanitari.  

R2. Voler-se 
vacunar en la 
pròxima 
campanya.  

OA3. Conèixer les 
contraindicacions de la 
VAG  

C3. Definir  
per quins 
motius no es 
pot vacunar 
una persona 

  R3. Saber si 
l’individu 
presenta 
contraindicacio
ns.  

OA4. Conèixer els efectes 
secundaris de la VAG  

C4. Definir 
quins efectes 
pot tenir la 
vacuna i 
diferenciar 
quins són 
potencialmen
t perillosos  

  R4. Saber els 
senyals 
d’alarma post 
vacunació.  

Tabla 7:Vacunar-se de la grip 

 

RESULTAT CONDUCTUAL: Grups socials que animin a vacunar-se.   

OBJECTIUS 
D’ACCIÓ  

DETERMINANTS CONEIXEMEN
TS  

CREENCES EXPECTATI
VES 

ACTITUD
S  

RESULTATS 
ESPERATS  

OA1. Tenir coneixements 
sobre l’etiologia de la grip  

C1. Conèixer 
la informació 
rellevant i 
amb 
evidència 
científica 
sobre la VAG.  

  A1. Voler 
informar 
sobre 
l’etiologi
a de la 
grip al 
personal 
sanitari.  

R1. 
Informar 
sobre la 
grip i la 
VAG als 
companys 
de feina.  
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OA2. Considerar important 
la vacunació en personal 
sanitari  

 CR2. Pensar 
que la VAG es 
una mesura 
efectiva per 
frenar 
l’epidèmia 
gripal.  

E2. Esperar 
que la resta 
de personal 
es vulgui 
vacunar.  

A2. 
Veure 
positiva
ment la 
campany
a de la 
grip per 
al 
personal 
sanitari.  

R2. Influir 
positivame
nt en el 
grup per a 
afavorir la 
vacunació  

Tabla 8: Grups socials que animin a vacunar-se. 

5.5 Organització del programa  

Amb els objectius d’acció i els resultats conductuals determinats s’han realitzat les matrius 

de canvi per a conèixer els passos a seguir per a realitzar la intervenció. El següent pas serà 

dissenyar el programa d’educació per la salut, en aquest punt es començaran a crear els 

temes de les activitats, la seva seqüència i quins mètodes es portaran a terme(33).  

El programa s’estructurarà en 6 activitats que permetran. Per una banda augmentar els 

coneixements sobre la grip i la vacuna als professionals sanitaris i per l’altra animar i motivar 

a la vacunació. Totes les activitats seran en línia el que donarà l’oportunitat que els 

professionals d’infermeria les realitzin en el moment que sigui més adequat per a ells i elles, 

el que permetrà una quantitat major de respostes front una activitat presencial. Per altra 

banda en el context actual de pandèmia les activitats més segures són les realitzades online, 

ja que no hi ha contacte estret amb ningú.  

La població diana seran infermers i infermeres que treballin en la ciutat de Lleida tant en 

institucions públiques com privades. Es contactarà amb ells via correu electrònic amb les 

dades que ens proporcioni el col·legi d’infermeria i l’ICS.  

Es duran a terme activitats mitjançant diverses xarxes socials i recursos electrònics. En 

primer lloc es farà ús del google formularis per a poder realitzar l’enquesta. Aquesta 

plataforma  permet crear un qüestionari que es podrà compartir mitjançant un enllaç i que 

les respostes quedin registrades en un full de càlcul el que ens donarà l’opció de tenir un 

major control sobre les dades. L’enquesta serà anònima per a mantenir la confidencialitat de 

dades.  
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En segon lloc es farà ús de la plataforma youtube per a realitzar un vídeo amb informació 

rellevant i de qualitat. Segons Hernández-García i Tarnacón-Cebrián falten vídeos que 

continguin informació completa  i fiable sobre la vacuna. També s’observa el poc nombre de 

vídeos que recomanen la vacunació en personal sanitari i embarassades tot i ser dos grups 

en els quals la vacunació es considera prioritària(37).  

En tercer lloc es farà ús de la xarxa social instagram, en aquesta crearem un usuari i es 

realitzaran diversos posts on es parlarà de mites que hi ha envers la vacuna. Instagram és 

una de les xarxes més utilitzades avui en dia i aquesta permet conèixer les estadístiques dels 

posts que  es publiquen. D’aquesta forma podrem saber quanta gent ha visualitzat el post i 

quant s’interactua amb aquests(28,29).  

Totes les activitats emprades seguiran la normativa de protecció de dades i es demanarà que 

se signi un consentiment informat sobre la participació en l’activitat (en el primer correu que 

enviarem constarà la informació).  

5.6 Producció del programa: activitats i recursos  

El quart pas del IM és produir el programa, en aquest apartat es prepararà  l’estructura i 

l’organització de les diferents activitats. Aquesta intervenció es portarà a terme a la ciutat de 

Lleida on s’enviarà un correu a tots els infermers/eres que estiguin treballant a Lleida, 

mitjançant el correu institucional que proporcioni el col·legi d’infermeria i l’ICS.   

En aquest correu s’inclourà una enquesta dissenyada per l’equip sobre els coneixements 

envers la grip i opinions sobre la VAG per als usuaris que vulguin participar, l’enquesta serà 

anònima. En aquest correu també es parlarà del programa on s’explicaran les activitats que 

es realitzaran, adjuntarem el perfil d’instagram perquè el  puguin trobar i s’insistirà amb la 

impotència que interactuïn amb el perfil i ofereixin feedback de la intervenció. També 

s’adjuntarà el consentiment informat perquè el reenviïn signat. Al final de la intervenció es 

tornarà a passar una enquesta per a veure si hi ha hagut un canvi envers les seves actituds i 

sobre les opinions de l’activitat.  
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5.6.1 Activitat 1: La VAG, tu que hi penses?  

Objectiu: Conèixer les actituds i els coneixements dels infermers/eres davant la grip i la 

vacuna antigripal.  

Recursos necessaris: Tenir accés a internet, tenir un aparell electrònic amb accés a internet 

(telèfon, ordinador...).  

Estructura: Per a aconseguir la informació necessària es realitzarà una enquesta (annex 2) 

que es dividirà en dues parts. La primera se centrarà en saber el nivell de coneixements que 

tenen els professionals d’infermeria sobre la fisiopatologia de la grip i la VAG. La segona part 

estarà centrat en les actituds de l’individu sobre la vacuna, saber les raons personals per 

vacunar-se o no. L’enquesta serà totalment anònima, l’única informació personal que es 

preguntarà serà l’edat, el sexe i el tipus de centre on treballa. El test tindrà un temps de 

resposta d’entre 5-10 min. Les respostes correctes no es diran als participants.  

Avaluació: Per avaluar aquesta activitat es coneixerà  el tant per cent d’error que cometen 

els participants. L’enquesta també permet conèixer les actituds vacunals segons l’edat, el 

sexe o el tipus de centre on treballa.  

5.6.2 Activitat 2: informaVAG 

Objectiu: Proporcionar informació actualitzada i amb evidència científica sobre la grip.  

Recursos necessaris: tenir accés a internet, tenir un aparell electrònic amb accés a internet 

(telèfon, ordinador...).  

Estructura: Després d’analitzar el nivell de coneixements que té la població diana es 

realitzarà un vídeo i un document informatiu sobre la grip la seva fisiopatologia. Com que no 

es tenen resultats propis es treballarà amb els resultats de l’estudi de Torner, Godoy et al. 

on la seva mostra tenia coneixements insuficients sobre la grip. Perquè els professionals 

retinguin la informació es farà un full de tipus interactiu (annex 3) que els hi permetrà posar 

a prova els coneixements que tenen de la grip, així com conèixer el perquè la resposta 

seleccionada és correcta o incorrecta(1,37).   

Per altra banda segons alguns articles hi ha falta de vídeos per part de sanitaris sobre la VAG 

a la plataforma youtube, per aquesta raó es realitzarà un. El vídeo serà realitzat pel personal 

d’infermeria que participa en el projecte i editat per un editor audiovisual. Aquest durarà 
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uns 10 minuts perquè si aquest és massa llarg perdrem l’atenció de l’usuari. Es dividirà en 

dues parts, una centrada en la grip on es parlarà de la seva etiologia, l’impacte d’aquesta en 

la població, la transmissió, la clínica i les complicacions. En la segona part se centrarà en la 

vacuna, es parlarà sobre la seguretat vacunal, les complicacions, les contraindicacions i els 

arguments pels quals el personal sanitari s’hauria de vacunar(1,37). 

Avaluació: Es coneixerà l’efectivitat de l’activitat mitjançant dos canals. A partir de 

l’enquesta post-intervenció es comprovarà el nombre de preguntes que els individus han 

encertat i també les seves opinions envers l’activitat. Per altra banda mitjançant el perfil 

d’instagram es preguntarà als participials quines han estat les seves opinions i si creuen que 

és útil, gràcies a les eines d’instagram sabrem l’impacte de l’activitat, la gent que l’ha vist o 

que l’ha guardat. El vídeo també s’avaluarà segons les visites, els comentaris i el número de 

m’agrada qui tingui.  

L’avaluació es realitzarà des de dos canals, ja que mitjançant instagram es poden conèixer 

les opinions prèviament a dur a terme totes les activitats i dona la capacitat de conèixer les 

opinions abans de l’avaluació dels resultats finals. També és una bona eina per a  reconèixer 

i arreglar qualsevol error o resoldre dubtes durant la realització del programa.  

5.6.3 Activitat 3: mite VS realitat 

Objectiu: Desmentir mites i rumors sobre la grip i la VAG.  

Recursos necessaris: Tenir accés a internet, tenir un aparell electrònic amb accés a internet 

(telèfon, ordinador...).  

Estructura: Mitjançant l’aplicació mòbil instagram es realitzaran diverses publicacions amb 

mites sobre la grip i la vacuna, es deixarà que els participants comentin sobre el mite i si és 

veritat o fals i per què. En la següent publicació s’explicarà si el mite era real o fals i perquè 

amb informació actualitzada i amb evidència científica(annex 4).  També es farà un recull 

d’articles sobre la vacunació, aquests es trobaran enllaçats al perfil perquè siguin de fàcil 

accés.  
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Els mites més que nosaltres abordarem seran:  

- La vacuna de la grip causa grip: Fals. L’objectiu d’una vacuna es crear immunitat 

sense desenvolupar la malaltia pel que no desenvoluparàs la grip per vacunar-

te(annex 4)(38).   

- És millor passar la malaltia que vacunar-se: Fals, tenir qualsevol infecció pot 

presentar riscos i complicacions, per aquesta raó vacunar-se és una opció més segura 

que el risc a emmalaltir(39).   

- El personal sanitari no s’ha de vacunar perquè el seu sistema immune és fort: Fals, 

qualsevol personal sanitari es pot infectar de la grip, contagiar-se té riscos i pot 

comportant complicacions, també pot contagiar a persones vulnerables(38).  

- Soc personal sanitari, però no atenc directament a pacients, no m’he de vacunar: 

Fals, se segueix recomanant la VAG, ja que igualment es pot contagiar i contagiar a 

personal que si atén a usuaris(39).  

Avaluació: Es coneixerà si la intervenció és efectiva mitjançant les respostes correctes i 

incorrectes sota la publicació del mite, també observarem si han corregit l’opinió sota la 

publicació de la resposta en el cas que s’equivoquessin i s’avaluarà l’impacte de cada 

publicació mitjançant les eines d’instagram. També coneixerem la utilitat de la intervenció i 

el grau de satisfacció mitjançant l’enquesta.   

5.6.4 Activitat 4: assegurat amb la VAG  

Objectiu: Donar a conèixer els efectes secundaris, les contraindicacions i la seguretat 

vacunal.  

Recursos: Tenir accés a internet, tenir un aparell electrònic amb accés a internet (telèfon, 

ordinador...).  

Estructura: Mitjançant l’aplicació mòbil instagram es realitzaran publicacions on es parlarà 

sobre la seguretat i efectivitat vacunal de la campanya anterior i a l’hemisferi sud, també es 

parlarà de les contraindicacions per a rebre la vacuna i s’especificarà en quins dels casos 

aquestes contraindicacions són absolutes o relatives, també es realitzarà una publicació 

sobre quins són els efectes secundaris més comuns en la vacuna d’aquesta campanya(annex 

5). A la descripció de la publicació es preguntarà als usuaris si coneixien les dades que es 

mostren  i les opinions envers aquestes per incentivar la participació.  
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Avaluació: Mitjançant els comentaris dels usuaris podrem conèixer si la publicació els hi ha 

semblat útil o si han après, també coneixerem l’impacte de les publicacions mitjançant les 

eines d’instagram. Per altra banda amb l’enquesta final es podran conèixer les opinions 

envers l’activitat.  

5.6.5 Activitat 5: les infermeres ens vacunem de la grip  

Objectius: Informar el personal d’infermeria de la importància que té rebre la vacuna 

antigripal.  

Recursos: Tenir accés a internet, tenir un aparell electrònic amb accés a internet (telèfon, 

ordinador...).  

Estructura: Mitjançant l’aplicació mòbil instagram es realitzarà una publicació on es tractarà 

sobre la importància que el professional sanitari, fent especial èmfasi en infermeria es 

vacunin contra la grip. Es parlarà dels beneficis per a l’individu i també els beneficis a nivell 

de col·lectiu i èticament(annex 6). També mitjançant el nostre perfil s’animarà que els 

professionals d’infermeria pengin fotografies seves vacunant-se per incentivar a la 

vacunació.  

Avaluació: Mitjançant els comentaris dels usuaris es podrà conèixer si la publicació els hi ha 

semblat útil o si han après, també mitjançant les eines d’instagram es coneixerà l’impacte. 

Per altra banda amb l’enquesta final preguntarem sobri si els hi ha semblat útil, coneixerem 

si l’activitat els hi ha semblat útil.  

5.6.6 Activitat 6: la VAG tu que hi penses? 

Objectius: Conèixer les actituds i els coneixements dels infermers/eres davant la grip i la 

vacuna antigripal.  

Estructura: A partir de l’enquesta realitzada a la primera activitat s’afegiran preguntes sobre 

les opinions  envers les activitats executades i es tornarà a enviar (annex 7). L’enquesta serà 

la mateixa amb un apartat afegit per poder comparar pre i post intervenció. Aquesta serà 

totalment anònima, amb un temps de resposta d’uns 5-10 min i no es compartiran les 

respostes correctes als participants.  

Recursos: Tenir accés a internet, tenir un aparell electrònic amb accés a internet (telèfon, 

ordinador...).  
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Avaluació: Per avaluar aquesta activitat s’observarà  el tant per cent d’error que cometen els 

participants. L’enquesta també permetrà conèixer les actituds vacunals segons l’edat, el sexe 

o el tipus de centre on treballa i si les diferents activitats han sigut eficients i útils.  

5.7 Implementació  

La implementació és el cinquè pas del model IM. En aquest punt de la intervenció s’ha 

aconseguit conèixer la població i crear una intervenció que pugui ser efectiva mitjançant la 

integració de la teoria i la pràctica. Aquest estil d’intervenció permet realitzar una 

aproximació ecològica per a assistir en els problemes de salut i animar a la participació de la 

comunitat(32). 

Pel que fa a l’organització, al ser una activitat online no s’ha de dependre de ninguna 

institució o centre que cedeixi un espai. Un altre avantatge és el fet de que no hi ha uns 

horaris establers el que pot facilitar la implicació dels participants, ja que poden fer l’activitat 

quan els hi sigui més còmode. L’únic material que necessitaran els participants serà un 

dispositiu electrònic on dur a terme les activitats i connexió a internet. En total hi haurà sis 

activitats a través de diferents xarxes socials que permetran aconseguir l’objectiu establert.  

En l’àmbit dels recursos materials tant el personal que organitzi i gestioni el programa com 

els individus que participin necessitaran un dispositiu electrònic (ordinador de taula, portàtil, 

tableta...) que els hi permeti acomplir les activitats i una connexió a internet.  

En l’àmbit d’infraestructura no serà necessària cap, ja que els participants poden dur a terme 

les activitats des de casa. En el cas de fer reunions per part del personal que participa en 

l’organització del programa es podran portar a terme mitjançant plataformes online, com 

per exemple google meet.  

A nivell de recursos humans seran necessàries infermeres per elaborar el programa, un 

informàtic que s’encarregarà de realitzar els càlculs estadístics per a avaluar els resultats del 

programa i un editor audiovisual que editarà el vídeo i col·laborarà amb l’edició de les 

diferents publicacions a les nostres xarxes socials.  
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5.8 Avaluació  

L’avaluació és una part fonamental en un programa d’educació per la salut perquè  permetrà 

conèixer si l’activitat ha resultat exitosa o pel contrari ha fracassat. Aquest és el pas 6 del IM 

i  avaluarà si s’han complert els objectius dels passos 2 i 5 respectivament. Es realitzaran tres 

avaluacions diferents: la formativa, la del procés i la sumativa (33,40).  

L’avaluació formativa es basa en conèixer les necessitats de la població mitjançant una 

recerca de la bibliografia i evidencia científica disponible. En el present projecte es realitzà 

aquesta primera avaluació a l’inici, d’aquesta manera es poden conèixer les necessitats de la 

població en l’actualitat per a poder crear un programa basat en les necessitats 

d’aquesta(40).  

L’avaluació del procés avalua les activitats del programa de forma individual sense observar 

el resultat final. En cada activitat del programa està descrita la forma d’avaluació individual 

de cadascuna de les activitats(40).  

Per últim l’avaluació sumativa se centra a conèixer si s’han aconseguit els objectius 

plantejats. En el present projecte es farà mitjançant una comparativa dels testos pre-

intervenció i post-intervenció plantejats a l’activitat 1 i 6 respectivament. S’avaluarà si els 

coneixements han augmentat respecte a abans de la intervenció, si hi ha hagut algun canvi a 

escala d’opinions personals, si han canviat la idea de vacunar-se en aquesta campanya i si les 

activitats dutes a terme han semblat útils(40).  

També es farà una anàlisi sobre quin perfil de professional es vacuna més i quin menys abans 

i després de la intervenció. Es compararan diversos grups: edat, sexe, activitat assistencial 

que realitza, centre on treballa i si viu o forma part d’algun grup de risc. Per a poder fer tot 

aquest anàlisi estadístic es contractarà a un informàtic que s’encarregarà de totes les dades i 

que compleixin totes les normes d’ètica i confidencialitat.  
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5.9 Pressupost  

Per a poder dur a terme el projecte necessitarem una sèrie de recursos. En el cas de recursos 

materials les despeses seran poques, ja que les diferents activitats seran en línia.  

Recursos materials  Preu  

Ordinador (propi) 0€ 

Connexió a internet 

(pròpia) 

0€ 

Tabla 9: Recursos materials 

Els recursos humans que es necessitaran seran els següents:  

Recursos humans  Preu 

(€/hora) 

Infermeres (voluntàries) 0€ 

Informàtic  25€/h 

Editor audiovisual  25€/h  

Tabla 10: Recursos humans 

En aquest programa no seran necessàries instal·lacions, ja que totes les activitats que es 

portaran a terme seran online i cada participant podrà realitzar-les en l’espai que prefereixi. 

Pel que fa a les reunions per part dels organitzadors del programa tampoc seran necessàries 

instal·lacions, ja que es realitzaran online mitjançant plataformes gratuïtes com meet o 

zoom.  

5.10 Cronograma  

La intervenció tindrà una llargada de 6 mesos. Es realitzarà previ a l’inici de la campanya de 

la grip.  

La fase de preparació tindrà una durada de 3 mesos. En els dos primers es realitzarà una 

cerca sobre les necessitats de la població a estudi així com s’iniciarà la redacció del marc 

teòric del projecte, en l’últim mes de la preparació es crearà tot el material informatiu per a 

les sessions (tríptics, post d’instagram, compte d’instagram...).  

La fase d’execució tindrà una durada d’1 mes i una setmana i començarà l’última setmana 

abans que finalitzi la fase de preparació, ja que durant aquesta primera setmana s’informarà 
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la població diana sobre el projecte. S’enviarà un correu a tot el personal d’infermeria que 

treballa en la regió de Lleida amb l’explicació del projecte, l’enquesta i el consentiment 

informat així com el temps que tenen per participar en les activitats, es a dir, un mes.  

Durant el següent mes es farà públic tot el material preparat i es gestionaran els perfils de 

youtube i instagram per a poder resoldre dubtes i moderar les discussions sobre les diferents 

activitats.  

La fase d’avaluació durarà 2 mesos. Durant el primer mes d’aquesta fase s’iniciarà la 

recollida i avaluació de les dades pròpies que s’han recollit, també es començarà a redactar 

la part pràctica del projecte. En la primera setmana de desembre finalitza la campanya de 

vacunació per el que durant el segon mes s’extrauran les dades oficials de l’índex de 

vacunació i s’avaluarà l’efectivitat del nostre projecte, també es finalitzarà la redacció 

d’aquest per a la publicació d’aquest.  

ACTIVITATS Juliol  Agost  Setembre   Octubre  Novembre  Desembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 
prepar
ació  

Recerca sobre 
la comunitat 

                        

Preparació del 
material i les 
sessions  

                        

Fase 
execu
ció  

Informar als 
possibles 
participants 
sobre l’activitat 

                        

Fer públic el 
material per a 
que es pugui 
realitzar 

                        

Fase 
avalua
ció  

Recollida 
avaluació de 
dades i 
redacció del 
projecte. 

                        

Tabla 11: Calendari 

5.11 Consideracions legals  i ètiques  

Abans de portar a terme qualsevol intervenció és necessari aconseguir els permisos legals i 

seguir uns principis ètics. En aquest cas en ser un projecte adreçat tant a infermeres 

d’atenció primària com infermeres de l’àrea hospitalària s’hauran de demanar diversos 

permisos.  
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En ser un programa d’educació per a la salut en el que consultarem en les bases de dades 

dels participants aquest haurà de ser aprovar per l’ICS. Per portar a terme aquest procés 

s’haurà de demanar un permís a l’àrea de desenvolupaments professional, de qualitat i 

seguretat del pacient de sistemes d’informació i ECAP. S’explicarà la intervenció que es vol 

portar a terme. Un cop aprovat se signarà un document que ens donarà accés a les dades. 

Per altra banda al nostre consentiment informat també ho inclourem perquè els participants 

tinguin coneixement d’aquest fet.  

El projecte es presentarà davant del comitè ètic d’investigació clínica (CEIC) de l’hospital 

Arnau de Vilanova, ja que la seva aprovació és obligatòria per a la investigació amb pacients. 

En el projecte s’hauran de gestionar dades personals del pacient per el qual seguirem la Llei 

orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 

orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Per altra banda la Constitució 1978 a l’article 43 parla del “dret a la protecció de la 

salut” en aquest moment s’introdueix el consentiment informat. En la llei general de sanitat 

14/1986, article 10, es manifesta “tots tenen dret a què se’ls hi doni informació completa i 

continuada en termes comprensibles sobre el seu procés i la lliure elecció entre opcions 

diferents, sent precís el previ consentiment informat escrit”. El consentiment informat és 

una decisió que ha d’estar per escrit, firmat i amb la data corresponent, ja que aquesta és 

l’acceptació voluntària de participar en un assaig clínic després d’haver estat degudament 

informat. El consentiment es contempla en el real decret 223/2004, del 6 de febrer, on es 

regulen els assajos clínics amb medicament, conforme a la directriu 2001/20/CE del 

Parlament Europeu. Els individus que vulguin participar en la intervenció ho faran de forma 

totalment voluntària i amb el consentiment informat signat(41–44).  

Abans d’iniciar un projecte és important estudiar la conveniència i la correcció dels objectius 

i les mesures que portarà a terme per aconseguir-los. Treballarem amb la declaració de 

Helsinki que estableix els principis ètics en éssers humans. Èticament trobem tres principis  

universals a seguir en investigació: respecte a la persona, beneficència i justícia(43,45).  
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- El respecte a la persona defensa que el tracte a les persones com un ser autònom. 

Per aquesta raó poden prendre les seves decisions, és important una especial 

protecció en persones amb autonomia disminuïda(43).  

- La beneficència manifesta el tracte als individus respectant les decisions d’aquests, 

protegint dels danys i assegurant el benestar d’aquestes(43).  

- El principi de justícia: els resultats de la investigació no s’aplicaran en una única classe 

(la més afavorida) sinó que s’aplicarà en tots els grups socials susceptibles a tenir un 

benefici amb aquests resultats(43).  

El codi deontològic d’infermeria a Espanya fa referència a la investigació infermera en el 

capítol XI, articles 69-75, parla sobre l’obligació del personal d’infermeria en l’educació 

contínua, investigar de forma sistemàtica valorant tan individualment com col·lectivament 

les necessitats pròpies d’aprenentatge(43). 
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6. Limitacions  

En qualsevol intervenció en la comunitat podem trobar limitacions, en el cas del present 

projecte són les següents. 

Una de les limitacions és que en ser una activitat que es contacta als individus mitjançant el 

correu corporatiu, es poden trobar dificultats a l’hora d’arribar a tots els professionals 

d’infermeria, ja que no tothom mira el correu de forma constant pel que és possible que hi 

haguí una dificultat en  arribar a tot el personal de infermeria de Lleida.  

Una altra limitació és que en ser una activitat online i mitjançant xarxes socials, és possible 

que el personal que no es maneja bé en elles perdi ràpidament l’interès en l’activitat, a part, 

si no te compta a instagram és possible que no es faci un amb l’únic motiu de realitzar la 

intervenció.  

També  podem trobar el fet que no tots els participants interactuïn amb les publicacions a 

l’instagram, és possible que estiguin d’acord o en desacord amb alguna de les publicacions, 

però no ho transmetin. Per aquesta raó a les descripcions de les publicacions sempre 

s’incentivarà a què interactuïn i mitjançant l’enquesta podrem conèixer la seva opinió tot i 

no haver interactuat amb les publicacions.  

Finalment és possible que el personal d’infermeria que no te interès a aprendre sobre la 

vacuna i no es vol vacunar ja no acompleixi l’activitat, ja que creuen que no canviaran 

d’opinió per el que perdrem part de la població diana.  
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7. Reflexio  d’aprenentatge  

En l’actualitat tenim la gran sort de poder comptar amb grans avanços en l’àmbit sanitari 

que ens permeten allargar la nostra esperança i qualitat de vida, una d’aquestes eines és la 

vacunació. Gràcies a les vacunes hem pogut erradicar patologies com la diftèria o disminuir 

les possibles complicacions i simptomatologia d’altres com amb la grip.   

El present programa es basa en els passos del Intervention Mapping i busca principalment 

conscienciar al personal d’infermeria sobre la gran importància de la vacunació per a 

aconseguir augmentar la cobertura vacunal d’aquests, ja que la societat ens té com a 

exemple i si observem com els professionals de la salut tenen cobertures vacunals més altes 

ajudem a motivar a aquells pacients que formen part dels diferents grups de risc. Una 

competència important que te infermeria és l’educació per a la salut, per aquesta raó és de 

gran importància que el col·lectiu d’infermeria tingui a l’abast sempre la millor evidencia 

científica i tingui coneixements sobre  les contraindicacions, efectes secundaris i indicacions 

de la vacuna antigripal així com la importància de la vacunació en el personal sanitari. Aquest 

conte sis activitats didàctiques mitjançant xarxes socials que permeten als usuaris donar la 

seva opinió sobre tot el procés, també ens permet que l’activitat s’adapti als professionals i 

no els professionals a l’activitat, el que ens ajudarà a incentivar la participació.  

Considero que es una intervenció que pot ser beneficiosa per al col·lectiu infermer, ja que n 

hi ha un gran nombre de campanyes vacunals centrades en el personal sanitari i mitjançant 

aquesta podem incidir sobre la importància de vacunar-se anualment. 

Penso que haver fet el meu treball d’aquest tema m’ha permès conèixer més profundament 

la gran importància que té vacunar-se, no solament l’impacte positiu i els beneficis que 

presenta envers a nosaltres mateixos sinó també a qui ens rodeja. 

D’altra banda fer un projecte d’educació per la salut m’ha permès conèixer com es realitza 

aquest pas a pas i m’ha permès comprendre la dificultat i feina que hi ha darrere de cada 

projecte que es porta a terme en la realitat, ja que normalment només veiem el producte 

final, però hi ha molta preparació en una intervenció tant abans de realitzar-la com durant i 

després d’aquesta.  
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8. Conclusions  

La grip és una patologia respiratòria amb una càrrega important al sistema sanitari. La 

vacunació en personal sanitari és bàsica per a disminuir la incidència d’aquesta, a part de 

donar bon exemple a la població i motivar-los a vacunar-se.   

Després de realitzar una recerca bibliogràfica s’ha vist com el personal sanitari es considerat 

grup de risc i es recomana la vacuna antigripal de forma anual però es un dels grups amb 

menys vacunats, dins d’aquests professionals el personal d’infermeria es troba amb un dels 

percentatge mes baixos en quant a cobertura vacunal. Per altra banda la recerca 

bibliogràfica mostra que els personal d’infermeria presenta falta de coneixements envers la 

grip i la vacuna antigripal. Per aquesta raó es va decidir realitzar un programa destinat 

específicament a infermers/eres per augmentar la seva adherència vacunal i els seus 

coneixements.  

El projecte beneficia al personal d’infermeria directament, per una banda aporta 

coneixements sobre la grip i la vacuna, per altra banda dona un missatge motivador sobre la 

importància de la vacunació. També se’n beneficia la població de forma indirecta perquè 

augmentant els coneixements i la cobertura vacunal dels infermeres donem la possibilitat 

que millori la qualitat assistencial quan els pacients tinguin dubtes. La VAG també ens 

permet protegir-nos a nosaltres mateixos i als nostres pacients.  

Fer una activitat online permet millorar l’adherència, ja que el personal d’infermeria fa torns 

molt diversos al llarg del dia i que no hi hagi un horari preestablert per fer les activitats 

permetrà que més personal els vulgui fer, per altra banda en una situació de pandèmia 

poder fer l’activitat via internet ens permet evitar possibles contagis i poder seguir les 

mesures sanitàries actuals.  

Aquest projecte te rellevància ja que es necessari augmentar la cobertura vacunal en el 

personal sanitari, mitjançant un projecte d’educació sanitària es podrà aconseguir aquest 

objectiu.  
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10. Annexos  

10.1 Annex 1: Consentiment informat  
 

InformaVAG: una intervenció per millorar  l’adherència vacunal en infermeria  

Jo________________ amb DNI__________________ 

He llegit la fulla d’informació que se m’ha proporcionat del present programa d’educació per 

la salut. 

He pogut realitzar preguntes sobre el present programa.  

He rebut prou informació del present programa.  

Comprenc que la meva participació en el programa es totalment voluntària.  

Jo puc retirar-me del estudi quan vulgui sense la necessitat de donar explicacions i sense 

repercussió en les meves cures mèdiques.  

Dono permís per a consultar la meva informació al programa ECAP.  

Amb tota aquesta informació presto lliurement la meva conformitat per a participar en el 

programa.  

Data______________ 

Firma______________   
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10.2 Annex 2:enquesta pre intervenció 
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10.3 Annex 3: InformaVAG  pòster 
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10.4 Annex 4: mite Vs realitat, post d’instagram  

 

 

10.5 Annex 5: seguretat vacunal  
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10.6 Annex 6: informaVAG en personal sanitari  
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10.7 Annex 7: enquesta post intervenció  
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