DOCUMENT DE POSICIÓ COL·LEGIAL DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL DE
LA VACUNACIÓ CONTRA LA VARICEL·LA

La controvèrsia actual generada pel Ministerio de Sanidad en relació amb la
vacuna de la varicel·la, ha generat un seguit de dubtes entre la població i els
professionals.

La vacuna de la varicel·la és efectiva i segura, fet ben demostrat per
nombrosos estudis científics des de fa més de 20 anys.

Al juliol de 2013, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) va decidir restringir l’ús de la vacuna de la varicel·la a les
recomanacions incloses en els calendaris de vacunacions del sistema públic de
salut i, de forma inusual, va bloquejar la distribució i dispensació de la vacuna a
les oficines de Farmàcia (llevat de Navarra, Ceuta i Melilla) sense, a hores
d’ara, donar una informació sòlida i recolzada per les millors evidències
científiques que pugui justificar aquesta decisió. L’Estat espanyol és ara l’únic
país d’Europa on la vacuna de la varicel·la no es pot prescriure lliurement.

No existeix una única estratègia de vacunació. La vacunació a partir de
l’adolescència pot ser més eficient sota una perspectiva poblacional, ja que va
adreçada a prevenir la malaltia entre els grups d’edat on el risc de
complicacions de la varicel·la és més elevat. Per aquest motiu, l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, recomana la vacunació la a partir dels 12 anys
d’edat, i que dóna base a l’ús actual de la vacuna dins del sistema públic de
salut.

Sota una perspectiva individual, defensada per metges pediatres i societats
científiques, la vacunació a partir dels 12 mesos de vida és també una
estratègia que evita el major nombre de casos, incloent hospitalitzacions, per
varicel·la.

L’absència de raons científiques degudament contrastades que permetin
justificar la decisió de l’AEMPS de bloquejar la distribució de la vacuna a les
Farmàcies ha contribuït a generar inquietud i desconfiança entre la població i
entre els professionals.

La presa de decisions en Salut Pública s’ha de fer sempre de forma
transparent, basant-se en les millors evidències científiques disponibles i en
estreta col·laboració entre les parts implicades, autoritats sanitàries, societats
científiques, metges i metgesses, i altres professionals de la salut. No escoltar
les opinions i recomanacions de tots ells suposa una falta de responsabilitat, un
menysteniment cap als professionals i pot, a la llarga, anar en detriment d’un
sistema de salut de qualitat com el que tenim i volem mantenir en el nostre
país.

Seria molt desitjable que el Ministerio de Sanidad i l’AEMPS reflexionessin
sobre aquests fets i es poguessin reconduir de la manera
raonable.
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