La Societat Catalana de Pediatria desitja manifestar, en relació amb la nota
informativa sobre la vacuna de la varicel·la de la Direcció General
d’Ordenació i Regulació Sanitàries de febrer de 2015, els següents punts:

1. El seu total desacord i indignació amb la limitació a la disponibilitat d'algunes
vacunes que ha decidit l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes
Sanitaris (AEMPS) en classificar-les de «Ús hospitalari», sense consultar ni
escoltar a les societats científiques implicades en la vacunació i mancada
d'arguments científics. Espanya és l'únic país d’Europa en que les dues
vacunes existents enfront de la varicel·la i la vacuna enfront de la malaltia
meningocòccica pel serogrup B, autoritzades per l'Agència Europea de
Medicaments (EMA), no estan disponibles en les farmàcies de la comunitat.
Aquest fet vulnera la lliure prescripció per part del pediatre i d'altres
professionals sanitaris, i està generant alarma social entre la població.
2. Les evidències científiques disponibles recomanen la vacunació de la
varicel·la amb dues dosis, la primera als 12-15 mesos i la segona als 2-3 anys
o 3-6 anys d'edat, tal com ha tornat a publicar recentment el European Centre
for Disease Prevention and Control (ECDC) en el document ECDC GUIDANCE.
Varicella vaccination in the European Union (gener de 2015), amb gran
quantitat d'arguments de la medicina basada en l'evidència. A més, cal
assenyalar que a Espanya la vacuna de la varicel·la forma part del calendari
“oficial” de Navarra, on s'ha observat una efectivitat vacunal propera al 100%.
3. La vacuna enfront de la malaltia meningocòccica pel serogrup B, si bé
només forma part, de moment, del calendari de vacunacions sistemàtiques
finançades d'alguns països, a falta d’estudis d'eficiència que s'estan realitzant,
és una vacuna que té un perfil de seguretat i d’immunogenicitat com per ser
inclosa al calendari de vacunacions sistemàtiques. Mentrestant hauria d'estar
disponible en totes les farmàcies per a la seva lliure prescripció per part del
pediatre i d'altres professionals sanitaris, doncs és una vacuna aprovada per la
EMA i disponible en les farmàcies de tots els països d’Europa.
4. La Societat Catalana de Pediatria entén les raons de l'advertiment de la
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries davant la normativa legal
vigent que limita la vacuna de la varicel·la a «Ús hospitalari» segons les
recomanacions oficials, però adverteix que genera un problema ètic als
professionals de la pediatria, metges i infermeres: com negar-se a administrar

una vacuna, com la de la varicel·la, que representa un benefici inqüestionable
per a la persona i que sens dubte és clarament recomanable, quan els pares
sol·liciten la seva administració als seus fills i estan disposats a finançar-la?
5. La Societat Catalana de Pediatria s'ofereix a col·laborar amb les autoritats
sanitàries per buscar fórmules que permetin donar una sortida justa, ètica i que
respecti els drets a la salut que tenen totes les persones, davant una situació
absolutament incòmoda i incomprensible per als professionals de la salut i per
a la població.
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