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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Què és un antibiòtic?  

Els antibiòtics són substàncies químiques produïdes per un microorganisme, o per compostos 

sintètics o semisintètics que poden matar o impedir el creixement dels bacteris i serveixen per 

a curar les infeccions. Únicament combaten les infeccions bacterianes (pneumònies, infeccions 

urinàries, meningitis...) i no les víriques (refredat comú, grip, herpes...). Existeixen més de 15 

grups d’antibiòtics i no tots són igual d’efectius. 

Els antibiòtics s’utilitzen tan en medicina humana com en veterinària per al tractament i 

prevenció de les malalties que són produïdes per bacteris.  Han esdevingut molt populars 

degut a la seva eficàcia i seguretat. Això fa que, durant molt de temps, s’hagin estat utilitzant 

d’una forma indiscriminada. 

Tot i que són una excel·lent arma terapèutica, si s’utilitzen erròniament comportaran 

conseqüències negatives tan per la salut individual com per a la salut pública. Fer-ne un bon ús 

és responsabilitat de tots. 

1.2 Quines són les diferències entre els virus i els bacteris? 

Tenen en comú que tots dos són formes de vida invisibles a l’ull humà que provoquen 

malalties, però hi ha molts punts en què difereixen: 

- Forma de vida: El virus necessita estar dintre d’una cèl·lula de l’hoste per poder viure i 

reproduir-se, i en canvi el bacteri no ho necessita. De fet, el bacteri podria viure 

perfectament sobre una superfície inerta. 

- Mida i forma: Les bactèries són molt més grans que els virus però tot i això no són 

visibles a l’ull humà. 

- Provoquen malalties diferents, algunes de les més freqüents són: 

o Víriques:Grip, Refredat, Herpes, Varicel·la, Xarampió, SIDA, Mononucleosis o 

malaltia del petó, Berrugues, 

o Bacterianes: Diarrea, Faringitis, Tuberculosis, Pneumònia... 

1.3 Quines indicacions tenen els antibiòtics? 

- Profilaxis d’una infecció: Un exemple seria el dentista. 

- Tractament d’una infecció. 

La prescripció del metge dependrà del diagnòstic: Per fer això, s’haurà basat en el 

reconeixement de la zona infectada, la severitat de la infecció, dels símptomes del pacient, de 

la seva edat i estat general, de proves de laboratori com l’anàlisi de la femta, la orina o d’altres 

fluids corporals... 
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Amb totes aquestes proves establirà un diagnòstic, i a partir d’aquest prescriurà l’antibiòtic 

que consideri més adequat, tan pel què fa al component actiu com a la dosi que s’ha de donar. 

La majoria d’infeccions són causades per virus:  

- Refredat, faringitis i grip. 

Són sempre causades per virus. Begui molts líquids. Pot prendre algun medicament 

per al malestar general, la febre, la tos o la mucositat.  

- Mal de coll.  

La majoria són causades per virus. En alguns casos són bacteris,i donen mal de coll 

amb febre alta sense tos ni moc, llavors el metge li donarà un antibiòtic.  

- Bronquitis o tos.  

Són gairebé sempre causades per virus. Prengui algun medicament per alleujar la tos. 

Si la febre persisteix més de cinc dies, aleshores ha de consultar el seu metge. Si pateix 

de bronquitis crònica ja és diferencial que consulti el metge desde l’inici.  

- Diarrea.  

Són gairebé sempre causades per virus. No prengui medicaments per tallar la diarrea 

ni antibiòtics. El més important és prendre líquids que compensin la diarrea així i fer 

una dieta.  

- Infecció d’orina.  

Cal prendre antibiòtics, consulti sempre el seu metge de família. 

 

1.4 Importància de la prescripció 

Mitjançant l’adequació de la prescripció per part del metge, ens podem assegurar que 

l’antibiòtic que prendrà el pacient és l’adequat, tan pel què fa a la infecció que pateix com pel 

què fa a la dosi i la posologia que més necessita. 

Si no és correcta, es podrien arribar a produir efectes adversos i a més podrien aparèixer 

resistències. Si això passes, es creen bacteris que no són sensibles als antibiòtics i que per tant 

són molt més difícils de curar 

 

1.5 Automedicació i ús inadequat d’antibiòtics:  

L'ús inadequat dels antibiòtics es produeix, bàsicament, en tres situacions: la sobre – 

utilització, la mala utilització i la infrautilització. Totes tres situacions es poden produir quan les 

persones s’automediquen.  



7 

 

-Sobre – utilització:Quan els antibiòtics es prescriuen en excés i no s'utilitzen amb prudència. 

Es considera que, aproximadament, la tercera part de les prescripcions d’antibiòtics són 

innecessàries. A més, els pacients solen fer una pressió excessiva sobre els metges per tal que 

els prescriguin antibiòtics i, sobre els farmacèutics d’oficina de farmàcia per aconseguir-los 

sense recepta.  

-Utilització errònia:Algunes de les principals causes d'aquesta situació són l'elecció inadequada 

de l'antibiòtic prescrit o la utilització d'antibiòtics en processos infecciosos vírics.  

-Infrautilització: quan el pacient incompleix el tractament prescrit, ja sigui per oblit de dosis, 

perquè escurça la durada del tractament o perquè el pren inadequadament en combinació 

amb determinats aliments que en redueixen l'absorció intestinal (per exemple tetraciclines 

amb aliments rics en Ca2+ com la llet). 

Les principals raons que els pacients argumenten defensant l’automedicació d’antibiòtics són: 

- Familiaritat amb el tractament deguda a una prescripció mèdica anterior (50%). 

- Impossibilitat o incomoditat d’acudir al metge (22%). 

- Conducta apresa (16%). 

 

2. OBJECTIUS 
 

L’objectiu que ens hem macat amb aquest treball és conscienciar a la població sobre l’ús 

racional dels antibiòtics i dels problemes que poden sorgir de no fer-ne un correcte ús. Això ho 

assolirem amb els següents punts: 

- Explicar al ciutadà què és un bacteri i les diferències amb un virus i com combatre’ls  

- Educar al ciutadà com ha d’actuar davant una sospita d’infecció 

- Reforçar el paper del farmacèutic com a professional sanitari en:  

o Detecció de la infecció bacteriana 

o Consell farmacèutic 

o Derivació i control del tractament 
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3. CONTINGUTS 
 

3.1 Què és la resistència als antibiòtics? 

Es diu que un bacteri ha desenvolupat resistència quan un antibiòtic concret perd la seva 

capacitat per a matar el bacteri o aturar el seu creixement. Els mecanismes pels quals els 

bacteris adquireixen aquestes resistències són diversos, des de mutacions en les, formació 

d’enzims capaços de destruir els fàrmacs.... Els bacteris resistents sobreviuen en presencia dels 

antibiòtics i segueixen multiplicant-se, perllongant la malaltia o fins i tot causant la mort. Les 

infeccions provocades per bacteris resistents requereixen majors cuidats així com l’ús dels 

antibiòtics alternatius i més cars i que, en la majoria de casos, tenen efectes secundaris més 

greus. 

Són les responsables de més de 400 morts/any a Espanya. (explicar mort a EEUU per 

resistència a tots els antibiòtics coneguts?) 

L’aparició creixent de bacteris resistents als antibiòtics més habitualment utilitzats, i el fet que 

en els darrers anys s’hagin descobert pocs antibiòtics nous suposa una amenaça per a la salut 

pública. Sense antibiòtics efectius, molts procediments i tractaments mèdics actuals deixarien 

de ser possibles, i les infeccions bacterianes s’agreujarien, es propagarien i no es podrien curar. 

 

3.2 Què és el compliment terapèutic? 

El compliment (adherence en anglès) és un concepte ampli que es refereix al grau amb què el 

pacient segueix el compromís o pacte fet amb els professionals de la salut (metges, infermers, 

farmacèutics...) que l’atenen, pel que fa als medicaments que ha de prendre, al seguiment 

d’una dieta o als canvis en l’estil de vida en general. 

Des de fa molts anys, el compliment terapèutic és una preocupació creixent en l’àmbit de la 

salut pública, ja que els estudis demostren que el grau de compliment entre la població no es 

pot considerar prou bo. En general, està demostrat que prop de la meitat dels pacients no 

segueixen les recomanacions dels professionals de la salut, la qual cosa acostuma a traduir-se 

en un mal control de la malaltia. 

A més a més, s’ha descrit una relació directe entre el consum inadequat d’antibiòtics en el 

medi ambulatori i l’aparició de resistències a aquests. És per això que és molt important fer-ne 

un ús adequat i seguint les recomanacions proporcionades pels professionals sanitaris.   
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3.3 Coses que no hem de fer amb els antibiòtics:  

- Comprar-lo sense recepta: Els antibiòtics necessiten recepta mèdica per ser 

dispensats. No totes les infeccions poden ser tractades amb antibiòtics. 

- Augmentar o disminuir la dosi pautada, així com interrompre o allargar el tractament 

per iniciativa pròpia. S’ha de respectar la dosi i la durada del tractament prescrit. 

- Llançar la medicació sobrant a les escombraries: Les farmàcies disposen del punt SIGRE 

per el reciclatge dels medicaments que ja no s’utilitzen o s’han caducat.  

 

3.4 Quin és el paper dels professionals de la salut? 

- Receptar antibiòtics únicament quan sigui necessari, d’acord amb l’evidència científica. 

- Respondre tots els dubtes que els pacients puguin tenir sobre aquests medicaments, 

així com pel què fa a la posologia del tractament, als efectes adversos que puguin 

aparèixer i al seu maneig. 

- Explicar als pacients perquè és important fer un ús responsable d’aquests 

medicaments. 

- Fer ús de totes les estratègies disponibles per reduir la prescripció inapropiada dels 

antibiòtics. 

 

3.5 Preguntes freqüents relacionades amb l’ús d’antibiòtics i recomanacions: 

 

- Puc prendre alcohol si estic en un tractament amb antibiòtics?  

L’alcohol no afecta la majoria dels antibiòtics que són prescrits amb més freqüència. 

Les excepcions serien la eritromicina, el metronidazol i algunes cefalosporines. De 

totes formes, quan li prescriguin un antibiòtic pot preguntar-ho a qualsevol 

professional sanitari si té algun dubte. 

Alguns dels medicaments més freqüents amb els quals no s’hauria de barrejar alcohol 

són alguns antiinflamatoris i analgèsics com el Paracetamol i l’Ibuprofè. 

- He de seguir algun tipus de dieta especial si estic en tractament amb antibiòtics? 

No és necessari seguir cap tipus de dieta especial durant el tractament amb els 

antibiòtics que es prescriuen de forma més freqüent. 

Tot i això, hi ha alguns antibiòtics que podrien provocar l’aparició d’alguns símptomes 

digestius, com podria ser la diarrea. En aquest cas, una dieta astringent seria la solució 

més adequada. 
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A part, és important no prendre’n alguns com els del grup de les quinolones amb 

aliments risc en calci o bé amb alguns antiàcids com Almax ® ja que disminueixen 

l’absorció de l’antibiòtic i per tant el seu efecte. 

- És veritat que alguns antibiòtics provoquen diarrea?  

En alguns tipus d’antibiòtics com podrien ser la combinació d’amoxicil·lina + àcid 

clavulànic, és freqüent l’aparició de simptomatologia digestiva com podrien ser les 

diarrees.  

En aquest cas, és molt important mantenir el pacient el més hidratat possible, i a més 

a més, una bona recomanació seria la de seguir una dieta astringent (arròs, pastanaga, 

patates, pa torrat, pollastre sense pell, peix blanc bullit o a la planxa...). Els aliments 

que s’haurien d’evitar són els que contenen molta fibra vegetal, els làctics, els guisats 

greixosos, els picants, el cafè, el te i la xocolata. 

A més a més, per prevenir l’aparició d’aquestes molèsties o bé per tractar-les quan ja 

han aparegut, es poden utilitzar preparats probiòtics que trobarem a la nostra 

farmàcia més propera, i que ens ajudaran a recuperar la flora normal del nostre 

sistema digestiu.  

Ara bé, si la diarrea és molt abundant i impedeix el desenvolupament de les activitats 

diàries i / o dura més de 3 dies, o bé està acompanyada de febre és important que 

anem al metge. 

- Antibiòtics i anticoncepció. 

Alguns tipus d’antibiòtics poden afectar el metabolisme d’alguns anticonceptius i per 

tant disminuir-ne l’efecte. Això podria produir l’aparició d’embarassos no desitjats. 

És per això que és molt important consultar a qualsevol professional sanitari si ens han 

prescrit antibiòtics i a més a més estem utilitzant mètodes d’anticoncepció que no són 

els de barrera.  

En aquest cas, els professionals sanitaris també ens poden donar recomanacions sobre 

quins mètodes són els més adequats en cada cas mentre duri el tractament. 

- Interaccions: 

o Quinolones amb aliments rics en calci i també amb antiàcids que contenen 

magnesi i alumini (ALMAX ®): No s’absorbeixen. 

o Alguns amb els anticonceptius orals 

o Alguns amb anticoagulants. 

És per això que és molt important dir-li al metge tota la medicació que prenem tan de 

forma crònica com puntual (quan tenim dolor, acidesa...) ja que d’aquesta forma ens 

podrà prescriure l’antibiòtic més adequat a les nostres necessitats i tractament. 
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- Blísters sobrants que queden a casa  

És important no guardar la medicació que ha sobrat després d’acabar el tractament en 

el cas dels antibiòtics perquè el més segur és que no serà la mateixa que haurem de 

prendre la pròxima vegada que tinguem una infecció. 

El què s’ha de fer és dur-la al punt SIGRE de la nostra farmàcia més propera, ja 

d’aquesta forma es podrà processar de forma correcte i sense danyar el medi ambient. 

4. ACTIVITAT EDUCATIVA 
 

4.1 Introducció a la sessió 

 

La xerrada s’impartirà a la Biblioteca Pública Sagrada Família. Es donarà la benvinguda als 

assistents, se’ls hi presentarà el tema i  s’enumerarà les parts de les que constarà. A mesura 

que es vagi desenvolupant l’activitat s’anirà explicant els materials que s’utilitzaran per 

dinamitzar-la. Ens ajudarem d’un PowerPoint per explicar aquesta part.  

A continuació es farà una breu introducció amb un suport tipus PowerPoint dels continguts 

bàsics per entre posteriorment les activitats que es duran a terme. 

 

4.2 Vídeo 

Ens servirem d’aquest suport per explicar els diferents punts: 

 Diferència virus/bacteri 

 Que és un antibiòtic i com actua. 

 Pot ser que un antibiòtic deixi de fer efecte? 

En el vídeo apareix a la oficina de farmàcia un client preocupat per una notícia que ha llegit al 

diari sobre una mort produïda per la multiresistència a antibiòtics. El farmacèutic li resol els 

dubtes que té i li dóna informació addicional sobre el tema.  

 

4.3 Joc 

Posterior al vídeo utilitzarem un joc amb l’ordinador per acabar de reforçar les idees 

exposades al vídeo i a més educar al ciutadà sobre la actuació que ha de seguir quan sospita 

sobre una infecció. A més a més durant el joc resoldrem els possibles dubtes que els hi puguin 

sorgir als oients.  
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Es tracta d’un joc interactiu on es planteja una situació (per exemple de refredat greu/grip, 

sospita d’infecció d’orina...), on els suposats pacients (oients de la sessió) han de decidir quina 

és la resposta correcta (A, B o C) a les preguntes plantejades, posteriorment es justificaran 

cadascuna de les respostes. 

Per tal de dinamitzar l’activitat, es demanarà als oients quina creuen que és la resposta 

correcta. La resposta més votada serà la que s’agafi com a resposta general i llavors es donarà 

la solució.  

 

4.4 Tríptic 

Amb aquesta activitat final remarcarem els punts claus que ens interessen transmetre, a més a 

més els hi donarem informació escrita a través d’aquest tríptic que podran consultar de forma 

posterior a la sessió. Serà una redacció amena de fàcil comprensió amb la informació 

imprescindible necessària en el dia a dia del pacient.  

Abans de finalitzar la xerrada es farà una ronda de preguntes per tal que els assistents puguin 

resoldre possibles dubtes que es plantegin i després se’ls repartirà el tríptic. 
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5. CONCLUSIONS 
 

Actualment l’ús inadequat dels antibiòtics forma part de la vida diària de les persones i és una 

pràctica molt estesa en la societat. No obstant, en determinades ocasions pot suposar un risc 

per la salut individual i col·lectiva degut a l’aparició de resistències i és per això que la 

realització del treball d’educació farmacèutica al ciutadà ha permès conscienciar als assistents 

a la sessió.  

Les principals idees que s’han transmès són: 

- L’ús racional dels antibiòtics 

- Aparició de resistències 

- Importància en la prescripció 

- Paper del farmacèutic 
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7. ANNEX 
 

Tríptic: 
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Preguntes joc i cartolines: 
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Desenvolupament de la sessió: 

Sessió dimecres 8 de març del 2017 de 19-20h a la Biblioteca Sagrada Família de Barcelona 

 Es deixa a sobre de  cada cadira tres cartolines (a, b i c) i un tríptic  

 Presentació xerrada als assistents més introducció antibiòtics (5 min) Miriam L. 

 Explicació ús inadequat més importància prescripció (5 min) Míriam F. 

 Vídeo més conclusions vídeo (10 min) Adriàn D. 

 Joc trivial dels antibiòtics (20 min) Helena A. i Alicia de B. 

 Explicació tríptic (5 min). Marta S. 

 Conclusions (5 min). Míriam F. 

 Preguntes i debat (15 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Fotografies del desenvolupament de la sessió:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 


