
El Trivial 
dels 

ANTIBIÒTICS



1- SI EM COMENÇO A TROBAR MALAMENT, 

TINC MOLTS MOCS, MAL DE COLL I FEBRE:

a) Prenc el que tinc a casa i espero a l’endemà per 

veure com estic.

b) Vaig a la farmàcia a comprar antibiòtic, ja que 

possiblement tinc una infecció.

c) Vaig al metge perquè em pugui dir què tinc i 

què m’he de prendre.

És millor evitar l’automedicació, sobretot si es

tracta de medicaments de prescripció mèdica, com

són els antibiòtics. El metge sempre serà el

professional que avaluarà millor al pacient i

receptarà allò que cregui convenient.



2- HE ANAT A LA FARMÀCIA I ELS HE

COMENTAT QUE EM TROBO BASTANT

MALAMENT; TINC UN REFREDAT MOLT

INTENS AMB MALESTAR GENERAL I FEBRE:

a)Els antibiòtics són el millor tractament pel refredat i la grip, però 

em faran anar al metge perquè necessitaré la recepta.

b)Haurien de vendre’m un antibiòtic, ja que tinc febre i no puc 

seguir el meu dia a dia.

c)Haurien de derivar-me al metge perquè m’avalués i em receptés 

un tractament adequat. 

Les farmàcies custodien els antibiòtics, però no es poden vendre

sense recepta, ja que és possible que no sigui necessari cap

antibiòtic o que es dispensi un que no sigui el més adequat, fet

que pot donar problemes de salut.



3- VAIG ANAR AL METGE I EM VAN RECEPTAR 7 

DIES DE TRACTAMENT AMB UN ANTIBIÒTIC. 

HAN PASSAT 5 DIES I JA EM TROBO PROU BÉ:

a)Segueixo el tractament fins a la data que em va dir el metge.

b)Deixo el tractament i així no em sobremedico

innecessàriament.

c)Deixo el tractament i guardo els comprimits que em sobren 

per usar-los si em poso un altre cop malalt.

S’han de complir les pautes dictades pel metge, ja que són 

estudiades per reduir al màxim la malaltia i la població 

bacteriana, i no afavorir l’aparició  de resistències.



4- QUINA DE LES SEGÜENTS AFIRMACIONS ÉS 

CERTA?

a) L’antibiòtic més fort és el millor.

b) Els antibiòtics no baixen les defenses.

c) La resistència a l’antibiòtic la té només la 

persona que n’abusa.

Els antibiòtics no influeixen en el sistema immunitari 

de la persona. 



5- QUINA DE LES SEGÜENTS AFIRMACIONS ÉS 

CERTA?

a) Sempre s’ha de prendre un protector 

d’estómac quan es pren antibiòtic.

b) És millor prendre els antibiòtics amb el menjar.

c) Les infeccions vaginals per fongs poden ser un 

efecte secundari dels antibiòtics.

La disminució de les poblacions bacterianes vaginals

promouen el creixement oportunista dels fongs que

conviuen amb la flora vaginal.



6- DES D’AHIR QUE EM FA MAL A L’ORINAR I SENTO 

COÏSSOR. CREC QUE PUC TENIR INFECCIÓ D’ORINA:

a) Com que no ho sé segur, passaré per la farmàcia 

a preguntar que hauria de fer.

b) Em començaré a prendre l’antibiòtic com més 

aviat millor i així la cosa no anirà a més.

c) Una amiga meva sempre em recomana els sobres 

de Fosfomicina, aquest cop li faré cas.
Tot hi que la fosfomicina és la pauta d’infecció

d’orina, un mal l’orinar pot tenir diferents

diagnòstics segons la situació de la persona. Més

val no refiar-se i consultar a un professional.



7- EM VAN DONAR UNA CREMA PER UNA FERIDA QUE

SE’M VA INFECTAR I EM VA ANAR PROU BÉ, ERA

MUPIROCINA; ÚLTIMAMENT EM PICA BASTANT ELS

GENITALS I POT SER UNA INFECCIÓ, EM PODRIA POSAR

AQUESTA CREMA, JA QUE EM VA DONAR BONS RESULTATS:

a) Me la poso

b) No me la poso

c) Consulto amb el 

farmacèutic o un 

altre professional 

Una infecció als genitals pot tenir

origen fúngic, víric, bacterià o ser

una MTS. Per tant, pot no ser

tractable amb la crema i causar

molts problemes de salut.


