CONSIDERACIONS DEL CBC SOBRE LA PANDÈMIA DE GRIP
El brot pandèmic de grip nova ha suscitat en la ciutadania alguna reacció d’alarma i
suspicàcia davant les mesures proposades per les autoritats sanitàries. La Comissió
permanent del Comitè de Bioètica de Catalunya responent a una sol·licitud del
Departament de Salut, considera adient per a les actuals circumstàncies els
posicionaments continguts als documents Consideracions ètiques i socials sobre el
calendari de vacunacions i Valoració del risc i priorització de les polítiques de salut
pública, ambdós de 2008, amb especial atenció a la crida a la racionalitat que en elles
s’hi feia.
Temps hi haurà per analitzar les causes i conseqüències de l’alarma social que s’ha
generat a propòsit de la grip nova. Mentrestant, considera oportú fer les següents
consideracions:
•

Les autoritats sanitàries actuen assessorades per pandemiòlegs acreditats i,
per tant, les seves recomanacions es recolzen en les dades científiques de les
quals disposen en cada moment. Fins ara, les recomanacions que han fet les
autoritats sanitàries estan guiades per la prudència. Convé però que continuïn
informant sobre els problemes que preocupen amb transparència.

•

Fem una crida als mitjans de comunicació perquè procurin un tractament de la
informació ponderat i rigorós, evitant aquells plantejaments sensacionalistes i
d’impacte emocional que poguessin crear alarma injustificada.

•

Les estratègies de vacunació han estat claus per al benestar de la nostra
societat. Fora una frivolitat dubtar-ne en aquest cas amb argumentacions
basades en rumors o en supòsits no ben establerts científicament. Crear
desconfiança no contribueix a reduir l’impacte que la grip pot tenir, i és un
precedent greu.

•

Donada l’evolució que està tenint la pandèmia de grip nova, convé normalitzar
al màxim la seva gestió clínica:
-

-

-

Com és habitual en les campanyes de vacunació de la grip estacional,
també ara convé seguir les recomanacions d’immunització de les
poblacions de risc establertes pel Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut.
Convé que cada professional faci una valoració el més personalitzada
possible per a l’adequació de les mesures a adoptar segons les
circumstàncies de cada pacient.
I recordem que la recomanació de vacunació dels professionals
sanitaris es deu a què poden ser agents transmissors per als malalts
que atenen.
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