
S'entén per AUTOMEDICACIÓ l’ús de      

medicaments per decisió 

pròpia. 

Quins problemes         

comporta? 

1. Toxicitat 

2. Interaccions amb altres fàrmacs,     

menjar o alcohol 

3. Alteració de l’efecte 

4. Pot ocultar símptomes greus 

5. Aparició de resistències  a antibiòtics  

Automedicació responsable: consisteix 

en l'ús autònom de 

medicaments que no 

requereixen recepta 

(a l’envàs s’hi troba 

la inscripció “ medi-

cament sense recepta mèdica”) per a trac-

tar símptomes menors:  

 Dolor 

 Febre 

 Acidesa d'estómac 

 Refredats 

  

Només durant un 

temps limitat!! 

AUTOMEDICACIÓ   
Sabem com i amb què ens   

podem medicar?  

RECORDA: Abans de prendre un 

medicament, demana consell al 

farmacèutic! 
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WEBS D’INTERÈS: 

Departament de salut de la Generalitat: http://

www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://

www.msssi.gob.es/sanidad/portada/home.htm 

Hospital de Bellvitge: http://www.bellvitgehospital.cat/ 

Hospital Sant Joan de Deu: http://www.hsjdbcn.org/ 

Consorci Sanitari de l’Anoia: http://www.csa.cat/ 

Tots hem sentit alguna vegada la frase: doncs                 

pren-te això que a mi m’ha anat molt bé. Però, som 

conscients del risc al que ens exposem? 



 

Permeten curar infeccions bacterianes 

                                                                     

No serveixen en tots els tipus d'infeccions 

Es produeixen resistències 

Treuen el dolor 

Disminueixen la inflamació  

Baixen la febre 

Poden provocar lesions a l’estómac i al 

ronyó 

Eviten l’embaràs 

Regulen el cicle menstrual 

Alleugereixen les menstruacions molt      

doloroses 

Tenen molts efectes secundaris 

Es pot prendre antibiòtics si es té una      

infecció produïda per un virus? 

Quin problema hi pot haver quan es barre-

gen antibiòtics amb anticonceptius?  

Després d’haver consumit alcohol és          

recomanable prendre paracetamol?            

És recomanable barrejar Aspirina amb 

Ibuprofè? 

ANTIBIÒTICS ANTIINFLAMATORIS ANTICONCEPTIUS 

Prendre anticonceptives protegeix de les 

malalties de transmissió sexual com VIH, 

gonorrea, hepatitis B o sífilis? 

Vols anar de vacances i creus que et        

vindrà la regla aquella setmana. Pots     

prendre més anticonceptives per decidir 

quan vols tenir la menstruació? 


