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Introducció

• Bacterianes (pneumònia, infecció urinària,...) → ANTIBIÒTIC

• Víriques (grip, refredat, herpes,...) → ANTIVÍRIC

• Fúngiques (candidiasi, peu d’atleta, !nya,...) → ANTIFÚNGIC

• Parasitàries (polls, malària, anisakiosi,...) →ANTIPARASITARI



Tot i que són una excel·lent arma terapèutica, 

si s’utilitzen erròniament comportaran conseqüències negatives

tant per la salut individual com per a la salut pública. 

Fer-ne un bon ús és responsabilitat de tots.



VIRUS vs BACTERIS

• Forma de vida: el virus necessita estar dintre d’una cèl·lula de l’hoste per 

poder viure i reproduir-se

• Mida i forma: les bactèries són molt més grans que els virus però tot i això 

no són visibles a l’ull humà.

• Infeccions víriques: Grip, Refredat, Herpes, Varicel·la, Xarampió, SIDA, 

Mononucleosis, Berrugues

• Infeccions bacterianes: Diarrea, Infeccions d’orina, Faringitis, Tuberculosis, 

Pneumònia...



Importància de la prescripció

DIAGNOSTICA ANTIBIÒTIC 
ADEQUAT

Segons infecció 
Segons altres medicaments 
Segons al·lèrgies



L'ús inadequat

Sobre –
utilització

Infrautilització

Utilització 
errònia

Prescripció excessiva

Incompliment del tractament prescrit 

per:

-Oblit de dosis.

-Reducció voluntària de la durada

En processos en què 

no serien necessaris





Conclusions del Vídeo

• Els microorganismes generen resistències.

• Aquestes resistències s’estan convertint en un 
problema de salut mundial.

• Tenir antibiòtics a la nostra disposició és un privilegi.

• Fer un mal ús dels antibiòtics afecta a TOTA la 
societat.



El Trivial 
dels 

ANTIBIÒTICS



Tríptic



Conclusions

• Utilitzi els antibiòtics només quan un professional de la salut li recepti. 

• Prengui sempre el tractament complert, encara que es trobi millor.

• Mai utilitzi els antibiòtics que li sobrin ni els comparteixi amb els altres.

• Respecti la pauta horària, la dosi i la durada del tractament establertes pel metge 
o odontòleg. 


