
Xarampió
Ajuda’ns a

eliminar-lo
Preguntes i respostes 
al voltant del xarampió
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Què és el xarampió?
El xarampió és una malaltia causada per un virus que
ocasiona un quadre clínic caracteritzat per tos, febre,
conjuntivitis i l'aparició d'una erupció cutània que és molt
típica. Malgrat que tothom creu que és una malaltia
benigna, pot causar pneumònia, otitis, encefalitis
(inflamació del cervell) i altres complicacions, per això
hem d'evitar que els nostres fills la pateixin.
Com al seu dia va passar amb la verola, el xarampió és de
les poques malalties que reuneix les condicions perquè la
puguem eliminar d'un país i fins i tot eradicar-la del món.

Es pot eliminar,
el xarampió?

La vacuna és tan eficaç que, si la majoria de la població
d'un país està correctament vacunada, es pot interrompre
la transmissió de la malaltia en aquell país.
L'any 1988, el Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el
Programa d'eliminació del xarampió per a l'any 2000. 
En els darrers deu anys s'ha produït un descens important
en el nombre de casos a Catalunya. Fixeu-vos-hi: de
1.896 casos declarats l'any 1988 s'ha passat a només 62
l'any 1997.
El baix nombre de casos d'aquesta malaltia a casa nostra
ens permet afirmar que, si som capaços entre tots
d'aconseguir que els nostres nens i nenes estiguin
correctament vacunats amb dues dosis de vacuna,
aquesta malaltia quedarà eliminada a Catalunya.

Què farem
per eliminar-lo?

S'ha d'aconseguir que tots els nens i nenes en edat
escolar de Catalunya hagin rebut dues dosis de vacuna
triple vírica l'any 2000.
• Per això s'ha avançat la segona dosi de vacuna triple 

vírica als 4 anys en comptes dels 11. A partir d'ara els
nens hauran de rebre la segona dosi en complir 4 anys.
La vacuna se'ls administrarà al centre d'atenció
primària (CAP) o a la consulta privada del pediatre.

• També per això, durant els anys 1999 i 2000 es
vacunarà a les escoles els nens que compleixin 11 anys.

• Així mateix, els nens que hagin nascut els anys 1990,
1991, 1992 i 1993 també hauran d'haver rebut la
segona dosi abans de l'any 2000. Per rebre la vacuna
podran anar al centre d'atenció primària o a la consulta
privada del pediatre.

Què us demanem,
als pares?

Si el vostre fill o filla té entre 4 i 9 anys, cal que us
adreceu al vostre centre d'atenció primària (CAP) o
pediatre per tal de rebre la segona dosi de la vacuna triple
vírica. Seguint aquestes recomanacions assolirem aquest
objectiu que ens beneficia a tots.
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