
 

 

 

 

 

Webs d’interès:  

http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/i
nformacio-i-consells/ 

http://www.msssi.gob.es/sanidad/portada/ho
me.htm 

http://www.santpau.cat/ 

http://www.hscor.com/ 

http://www.hospitalclinic.org/ 

https://www.parcdesalutmar.cat/ 

http://www.farmaceuticonline.com/ca/el-
medicament/633-antibioticos-uso-

adecuado?showall=1 

 

Telèfons d’interès: 

 CatSalut respon: 061 (24h/365dies) Ofereix 

informació sanitària telefònica i consell de salut. 

 Telèfon d’emergències: 112 

 Servei d’informació de toxicologia (24h/365dies): 

+34 915 620 420 
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ELS 

ANTIBIÒTICS, 

NOMÉS SI SÓN 

NECESSARIS 

Els antibiòtics són una excel·lent arma 

terapèutica però, mal utilitzats, comporten 

conseqüències negatives, tant per a la salut 

individual com per a la salut pública. Fer-ne 

un bon ús és responsabilitat de tots. 

http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/
http://www.msssi.gob.es/sanidad/portada/home.htm
http://www.msssi.gob.es/sanidad/portada/home.htm
http://www.santpau.cat/
http://www.hscor.com/
http://www.hospitalclinic.org/
https://www.parcdesalutmar.cat/
http://www.farmaceuticonline.com/ca/el-medicament/633-antibioticos-uso-adecuado?showall=1
http://www.farmaceuticonline.com/ca/el-medicament/633-antibioticos-uso-adecuado?showall=1
http://www.farmaceuticonline.com/ca/el-medicament/633-antibioticos-uso-adecuado?showall=1


 

Què són?  
 

Els antibiòtics són 

medicaments de gran 

valor terapèutic i són 

efectius per combatre 

infeccions BACTERIANES 

(pneumònia, infecció 

urinària,...).  

No són efectius en infeccions que requereixen altres 

tractaments:  

- Víriques (grip, refredat, herpes,...)  

 ANTIVÍRIC 

- Fúngiques (candidiasi, peu d’atleta, tinya,...) 

 ANTIFÚNGIC 

- Parasitàries (polls, malària, anisakiosi,...)   

 ANTIPARASITARI 

Prendre antibiòtics quan no és necessari, fa que 

els bacteris es tornin resistents a ells i per tant 

no es curarà la infecció.  

 

 

 

Si els prens quan no toca, no et faran 

efecte quan els necessitis 

Preguntes freqüents 
 

Puc prendre alcohol? 

Eviti el consum d’alcohol durant el tractament 

amb antibiòtics.  

He de seguir una dieta especial?  

No cal seguir cap tipus de dieta especial. 

Provoquen diarrea? 

Alguns antibiòtics poden provocar diarrea. En 

aquest cas, una dieta astringent seria la solució 

més adequada. Per prevenir aquest possible 

efecte advers, es poden utilitzar probiòtics per 

recuperar la flora intestinal.  

Interaccionen amb altres 

medicaments? 

Poden disminuir l’efecte dels anticonceptius 

orals. També poden interaccionar amb 

antiàcids i anticoagulants orals.   

Idees claus  

 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.  

o Si li prescriuen una dosi cada 8 hores, 

comenci a les 8h del matí, prengui la següent 

dosi a les 16h i la última a les 24h.  

o Si només necessita una dosi, prengui-la 

sempre a la mateixa hora.  

Paper del farmacèutic  
 Respondre tots els dubtes que els pacients 

puguin tenir sobre aquests medicaments.  

 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. 

 Un cop acabat el tractament, si us 

sobra medicació no la guardeu, porteu-

la a la farmàcia per a una correcta 

destrucció (punt SIGRE).  

ANTIBIÒTICS 


