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LA GRIP A (H1N1)
L’opinió sobre la informació rebuda de la GRIP A per part de la institució
on treballen els metges és suficient o bona pel 75%. Per contra, el 80%
dels professionals opinen que la informació que rep la ciutadania per
part de les autoritats sanitàries és regular o dolenta. La difusió i tracte
per part dels mitjans de comunicació sobre aquest tema es considera
dolent per part del 70% dels enquestats.
El 70% de col·legiats ha rebut la informació a través de la pàgina web
del COMB referent a la grip A i la majoria la consideren correcta,
mesurada, real i amb sentit comú.
Sobre el grau de coneixement d’aquesta patologia, la seva clínica,
tractament i complicacions els metges consideren que és
majoritàriament alt o suficient. Per part de la població en general el
grau de coneixement sobre aquesta patologia es considera insuficient.
El 65% dels professionals afirma que no es vacunarà i el 52% no
recomanarà la vacuna i les raons que en dona són: no hi ha suficient
evidència de la seva efectivitat, no hi ha suficients dades de seguretat,
no és necessària al tractar-se d’una malaltia lleu, no es vacunen a
l’espera dels efectes de la vacunació massiva als Estats Units, o a
conèixer l’evolució de la malaltia.
El 70% dels enquestats estaria d’acord a revaluar les DPO’s en l’AP en
relació a la possible sobrecàrrega assistencial que es pugui donar per la
grip A. En canvi, l’acord pres entre la BMA i el Dpt of Health a
Anglaterra, publicat al BMJ, que preveu l’abonament als GP’s per a la
vacunació en AP es valora negativament pel 60% dels membres de
l’Observatori.
Tots coincideixen amb l’encert del COMB en el seu posicionament públic
apel·lant a la prudència, si bé un 25% creuen que hauria d’endegar
altres accions com ara: actes divulgatius, més presència als mitjans de
comunicació fent recomanacions i demanant un bon ús dels recursos
per part de la població i de les autoritats sanitàries. A aquestes
darreres, els metges els sol·liciten evitar el dramatisme, transmetre
tranquil·litat, escoltar els professionals, ajustar les recomanacions a la

realitat dels coneixements i aprofitar aquesta ocasió per promoure
l'autocura.
Respecte a les declaracions de la Dra. Teresa Forcades, metgessa en
Salut Pública, el 70% dels metges es mostren d’acord amb el seu punt
de vista sobre la grip A.
En resum, aprovat per la informació rebuda per part d’institucions,
mala nota per la informació a la ciutadania i el tracte de la infecció per
part de les autoritats sanitàries i pel tracte dels mitjans de comunicació.
Bones notes per la informació del COMB i per la percepció del
coneixement propi de la grip A. Suspès pels coneixements de la
població.
Respecte a la vacunació: 65% dels metges no es vacunarà i el 52% no
recomanarà la vacuna.
Acord total amb el posicionament públic del COMB i acord majoritari
amb el vídeo de la Dra. Teresa Forcades.
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