
 

Cada cop hi ha més bacteris
resistents als antibiòtics
 

Un bacteri pot mutar i fer-se resistent a un
antibiòtic. Quan això passa, el medicament no fa efecte.

L’ús abusiu i no controlat d’aquests medicaments fa que augmenti
el nombre de bacteris resistents. Per tant, augmenta la probabilitat 
que una persona pugui infectar-se amb un tipus de bacteri per al qual
no hi ha tractament.

El Programa d’Optimització 
d’Antimicrobians (PROA) compta 
amb un equip multidisciplinari
i territorial que inclou 
especialistes en microbiologia, 
medicina interna, medicina 
intensiva, urgències, 
atenció primària, pediatria, 
geriatria i cirurgia.

Cuida la teva salut…  i fes un ús prudent
dels antibiòtics

Evita el contacte amb 
persones malaltes

Estigues al dia 
amb les vacunes

Renta’t les mans 
amb freqüència

També és molt important prevenir les infeccions

Pren-los només 
sota prescripció 

mèdica

Respecta la dosi 
i la durada del 

tractament

No utilitzis els que han 
sobrat d’altres vegades 

ni els comparteixis

Sabies que... el 36% 
dels espanyols creu que 
els antibiòtics curen els 
refredats?  
Som un dels països 
europeus que més 
antibiòtics consumeix

42% 
ha pres 

antibiòtics 
l’últim any

5% 
ho ha fet sense 

prescripció 
mèdica

1

Falsos mites
sobre els antibiòtics 

No són 
efectius en 
les infeccions 
causades per 
virus, com els 
refredats

No hi ha de més 
forts que d’altres, 
cada infecció s’ha 
de tractar amb 
el més adequat

Són els bacteris 
que es tornen 
resistents als 
antibiòtics, no 
les persones

Hi ha molts 
processos febrils 
que no tenen 
origen bacterià

La durada 
depèn del tipus 
d’infecció. Allargar 
el tractament no 
és més efectiu 
si no cal

En casos 
d’infecció lleu 
és aconsellable 
deixar treballar 
el propi sistema 
de defensa

Curen totes 
les infeccions

Com més 
fort millor

Només qui 
abusa es fa 

resistent

Cal tractar la 
febre sempre 

amb antibiòtics

Els 
tractaments 

llargs són 
més efectius

S’han de 
prendre 

sempre amb 
urgència

3.000 persones moren 
cada any a Espanya per 

infeccions causades
per bacteris resistents. 

Si no es prenen mesures 
urgents, l’any 2050 es 

convertirà en la primera 
causa de mort del planeta

1.700 professionals | 13 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat
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