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Actualitat

Es posa en marxa una nova campanya contra la grip

Divendres 10 d'octubre de 2003
Seguint les disposicions del Departament de Sanitat, des de l'1 d'octubre i fins el 30
de novembre, el Centre d'Atenció Primària (CAP) de Castellar administrarà la
vacuna contra la grip a tothom qui ho vulgui. La grip és una malaltia infecciosa
aguda que afecta les vies respiratòries i produeix febre, esgarrifances, mal de cap,
dolors musculars i tos persistent. Qualsevol persona pot ser víctima potencial de la
grip. Tot i això, Sanitat recomana molt especialment l'aplicació de la vacuna a la
població de risc, que precisament aquest any s'ha incrementat, ja que s'aconsella
vacunar-se a partir dels 60 anys i no dels 65, com en anys anteriors. Solen tenir més
possibilitats de contraure la grip totes aquelles persones que treballen en contacte
amb grans aglomeracions de gent. I és que el virus es transmet habitualment de
persona a persona per l'aire, mitjançant gotetes molt petites que es formen en parlar,
tossir o esternudar. El virus apareix amb l'arribada del fred, entra per via
respiratòria, es fixa i penetra en les cèl·lules del pulmó fins destruir-les. La gran
variabilitat que presenta el virus de la grip fa que cada any s'hagi de fabricar una
nova vacuna. Per aquest motiu, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa un
seguiment dels virus que s'aïllen arreu del món, i cada any fa la recomanació de
components de l'antigripal. La campanya contra la grip es portarà a terme aquest
any entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre. Altres anys, la campanya a Castellar
començava més tard, el 15 d'octubre. Aquest any s'ha avançat per la rapidesa amb
què ha arribat el fred, i tot fa preveure que seran moltes les persones que
s'administraran l'antigripal. El CAP administra la vacuna contra la grip,
gratuïtament, de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9.00 a 10.00 h, de 13.00 a
14.00 h, i en horari de tarda, de 16.00 a 17.00 h i de 19.00 a 20.00 h.
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