Nota informativa referida a la vaccinació antigripal durant l’embaràs.
Campanya de vaccinació antigripal 2021-2022.
La vaccinació combinada amb els vaccins contra el GRIP i la COVID-19 ha suposat canvis organitzatius en
la campanya de vaccinació antigripal respecte al que era habitual en campanyes passades, amb la
finalitat d’aconseguir la màxima eficiència, entre d’altres posposar l’inici de la vaccinació a alguns grups
de població amb condicions d’inclusió (vegeu la taula resum al final).
La vaccinació d’embarassades té una doble finalitat, la protecció de la dona en un moment fisiològic de
risc augmentat per a infeccions respiratòries i la protecció passiva del nadó, que està en un moment de
màxima vulnerabilitat i que no pot ser protegit de cap altra manera.

Aquesta indicació coincideix amb la de la tos ferina, cosa per la qual, i com cada any, es recomana també
que s’administrin simultàniament els dos vaccins i, sempre que sigui possible, abans de la setmana 37.
Població






Institucionalitzada
Combinada COVID-19 + GRIP
Embarassades setmana 27 i més
Resta de grups amb condicions de risc

Inici vaccinació GRIP
4 novembre
8 novembre
8 novembre
22 novembre

Més informació disponible a http://vacunes.caib.es
Palma, en la data de la signatura electrònica
Antònia Galmés Truyols
Cap de Servei de Prevenció de la Malaltia

https://vd.caib.es/1636118418082-357972311-6737047851075572658

Per tant, per evitar que els infants que neixin en les pròximes setmanes passin la temporada
d’activitat gripal sense protecció, es fa una excepció a la norma general i les dones embarassades
en el 3er trimestre de gestació (a partir de la setmana 27) es poden vacunar a partir de dia 8 de
novembre.
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