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Les persones amb discapacitat física i 

orgànica reclamen ser prioritat en l'estratègia 

de vacunació COVID-19. 

 

• COCEMFE Catalunya i COCEMFE insten el Ministeri de Sanitat a prioritzar en 

el següent grup de vacunació a les persones amb discapacitat física i orgànica, 

així com a les persones del seu entorn familiar, assistencial i sociosanitari 

 

• L'existència d'una alta situació de vulnerabilitat de les persones amb 

discapacitat per diferents circumstàncies de risc específic i altres factors 

de comorbiditat demostren la necessitat de ser prioritzades 

 

• Les persones que proporcionen cures no professionals a les persones amb 

discapacitat i els progenitors de menors amb discapacitat, no es troben entre 

els grups prioritzats en l'estratègia de vacunació i COCEMFE Catalunya 

considera imprescindible la seva incorporació 

(Barcelona, 15 de febrer de 2020) 

COCEMFE Catalunya, al costat de tot el Moviment Associatiu de les persones amb 

discapacitat física i orgànica del país, representat per la Confederació Espanyola de 

Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE), reclama al Ministeri de Sanitat i a 

les comunitats autònomes que aquest grup social i les persones vinculades al mateix siguin 

prioritzades en l'Estratègia de Vacunació enfront de la COVID-19 d'Espanya i incloses en el 

següent grup de vacunació. 

“És urgent protegir les persones amb discapacitat física i orgànica i el seu entorn familiar, 

assistencial i sociosanitari enfront dels efectes clarament adversos i potencialment 

perillosos que suposa una infecció per SARS-CoV-2”, explica el president 

de COCEMFE, Anxo Queiruga, argumentant que “l'existència d'una alta situació de 

vulnerabilitat de les persones amb discapacitat per diferents circumstàncies de risc específic 

i altres factors co-ocurrents de comorbiditat demostra la necessitat de ser prioritzades i 

recollides en l'Estratègia de Vacunació actual com a següent grup a immunitzar”. 

Alguns dels col·lectius que poden presentar un major risc de contagi, desenvolupar una 

COVID-19 greu, veure agreujada la seva condició o elevar el seu risc de mortalitat són 

persones amb immunosupressió, malalties neurològiques, ELA, malaltia renal, malalties 

metabòliques, fibrosi quística, malalties respiratòries, cardiopaties, persones amb esclerosi 

múltiple, amb malalties reumatològiques, artritis, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa 

i coagulopaties. 
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COCEMFE Catalunya i COCEMFE consideren que s'hauria d'incloure en el següent grup 

prioritari de vacunació a les persones amb discapacitat física i orgànica que la pròpia 

estratègia de vacunació reconeix el seu especial risc, com és el cas d'aquelles amb 

patologies o condicions que afecten particularment al sistema immunitari i presenten un risc 

de malaltia greu, així com les persones amb major grau de dependència reconegut, i 

professionals que els atenen. D'igual manera, s'hauria d'incloure a altres persones no 

prioritzades com són les persones amb gran dependència o amb incapacitats absolutes, que 

necessitin ajuda de 3a persona i no tenen valorat o reconegut el grau de dependència III. 

 

En aquest sentit, totes dues organitzacions consideren necessari contemplar situacions 

particulars que puguin representar un alt risc, sent d'importància total el paper dels centres 

de salut per a la gestió d'aquests casos. D'igual manera, s'haurien de tenir en compte els 

factors co-ocurrents que impacten directament en la qualitat de vida i la salut de les 

persones amb discapacitat física i orgànica en general i augmenten el risc de contagi i de 

malaltia. Aquests factors són tenir el sistema immunològic afeblit; una major exposició al 

contagi degut a freqüència de visita a hospitals i centres sociosanitaris o necessitat de suport 

de terceres persones; l'agreujament de l'estat de salut general durant la pandèmia a causa 

de l'ajornament i retard en cites, proves mèdiques i diagnòstics i a la falta de tractaments 

rehabilitadors necessaris; l'empitjorament de la salut mental i psicoemocional a raó de 

l'aïllament social i la impossibilitat de mantenir activitats terapèutiques, d'oci, així com la 

disrupció de la seva vida quotidiana i la socialització; majors dificultats per a complir les 

mesures preventives i un major risc per als professionals i cuidadors/as; i la situació de 

vulnerabilitat associada a risc de pobresa i exclusió, agreujada per l'impacte de la pandèmia, 

que genera dificultats per a adquirir mitjans de protecció adequats i és un dels principals 

determinants socials de la salut. 

D'altra banda, les persones que proporcionen cuidats no professionals a persones amb 

discapacitat no es troben entre els grups prioritzats en l'estratègia de vacunació 

i COCEMFE Catalunya considera imprescindible la seva incorporació. També hauria de 

prioritzar-se a progenitors o responsables cuidadors/as i convivents de nenes i nens amb 

discapacitat, els qui no poden vacunar-se per la seva edat i depenen de la seva cura i 

benestar. En tots dos casos, l'entitat estima que haurien de vacunar-se al mateix temps que 

les persones amb discapacitat a les quals atenen, donada la labor que realitzen i perquè el 

seu contagi suposaria un greu risc per a les persones que requereix el seu suport. 

Finalment, COCEMFE Catalunya i COCEMFE consideren que, per a evitar infeccions creuades 

en el cas de malalties cròniques greus, s'ha de considerar l'opció de vacunar en les Unitats 

de Referència de Patologia si n'hi hagués, o en els serveis de referència, en la seva absència 

en Medicina Preventiva. D'igual manera, en el cas de persones que reben tractament en 

hospitals de manera contínua i permanent, la vacunació podria realitzar-se en aquestes 

unitats, per exemple, en hospitals de dia (hemo-oncologia), centres de diàlisis, etc. 

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) és una ONG 

sense ànim de lucre constituïda en 1980. El seu objectiu és aconseguir la plena inclusió i participació 

activa de les persones amb discapacitat física i orgànica en tots els àmbits de la societat, a través de 

la promoció, defensa i reivindicació de l'exercici dels seus drets, així com de la coordinació, 

representació i impuls del seu Moviment Associatiu, contribuint així a la construcció d'una societat 

inclusiva i diversa. Està formada per 89 entitats estatals, autonòmiques i provincials que aglutinen a 

més de 1.600 associacions.  


