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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

VACCINACIÓ 2ª DOSI COSSOS DE SEGURETAT 

 

Després de la noticia d’ahir als mitjans de Comunicació (a falta rebre el Comunicat Oficial del 
Departament de Salut) en que informen que segons l'Estudi de Carlos III, fet a unes 600 
persones, el Ministerio de Salud recomana posar el Vaccí Pfizer com a segona dosi en comptes de 
l'AstraZeneca i en un comunicat de premsa posterior diu que qui ho desitgi es podrà posar 
l'AstraZeneca, avui des del SEGCAT ens hem avançat i tornat a posar en contacte amb el Dr. Oriol 
Mitjà, expert en la matèria, per tal de rebre la seva opinió i poder informar a les nostres 
Afiliades/ats.  
 

Email Dr. Oriol Mitjà: 
 
La meva recomanació seria utilitzar la 2a dosis AstraZeneca. L'evidència que tenim és que la 
combinació  AstraZeneca i Pfizer pot ser més eficaç, però té més efectes adversos lleus i 
desconeixem totalment dades sobre efectes adversos greus. Els detalls: 
 
1) L'EFICÀCIA (Estudi en Fase 2 de l'ISCIII): 
Es va mesurar en base a la quantitat d'anticossos. La vacunació combinada amb segona dosi de 
Pfizer augmenta els anticossos neutralitzants 7 vegades, i amb la segona 
AstraZeneca augmentava 3 vegades. Per tant la combinació podria ser més eficaç. 
 
2) Els EFECTES ADVERSOS LLEUS (Estudis en Fase 3): 
The Lancet va publicar les dades preliminars de la prova de combinació AstraZeneca i Pfizer i que 
indiquen un augment en la freqüència de reaccions adverses lleus i moderades. La 
combinació incrementa el risc d' efectos adversos lleus (mal de cap, febre, dolors) dell 10% a 
l'40%. 
 
3) Els EFECTES ADVERSOS GREUS (Estudis en Fase 4): 
-  És molt segur posar la segona AstraZeneca a persones que no han tingut trombes amb la 
primera, segons dades en 8 milions de britànics (la freqüència de trombes va ser de 1 entre 1 
milió, comparat amb 11 per milió amb la primera) 
- En canvi NO hi ha dades sobre la seguretat en fase 4 de la combinació amb pfizer. Alemanya i 
França que fan servir la pauta combinada, encara no han publicat la seva experiència sobre els 
efectes adversos greus. 
 
Amb afecte 
Oriol 
 
Des del SEGCAT volem agrair al Dr. Oriol Mitjà la ràpida i aclaridora resposta, que esperem que 
pugui tranquil·litzar a part del Col·lectiu i ajudi a prendre la decisió final, donat que la resposta de 
l'Administració ja la sabem... "La Vaccinació depèn de Salut". 


