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PREGUNTAS 
 

1.   Els antibiòtics ja utilitzats s’han de guardar per utilitzar-los en el futur. 
2.   Prendre antibiòtics debilita el nostre sistema immunitari 
3.   No hauries de compartir els antibiòtics 
4.   L’ús massiu d’antibiòtics en animals causa la majoria de resistència a antibiòtics. 
5.   Si estem malalts el primer que hem de fer és prendre’ns qualsevol medicament que 

tinguem a casa i, després, visitar el metge 
6.   Si continuem abusant dels antibiòtics, al final, una pneumònia podria ser mortal 
7.   Els  refredats,  els  constipats  i  les  grips  són  causades  per  virus,  per  tant, 

l’administració d’antibiòtics millora i s’evita el seu contagi amb l’administració 
d’antibiòtics. 

8.   Una vegada m’han desaparegut els símptomes de la malaltia (tos, febre, etc) puc 
deixar de prendre l’antibiòtic. 

9.   Només existeix un tractament contra els bacteris 
10. El tipus de bacteri que existeix en la flora d’un individu influeix a l’hora de tenir 

obesitat. 
11. Segons com sigui el part (cesària o part natural) els nens adquiriran el mateix tipus 

de bacteris de la mare 
12. Existeixen 30 milions d'afectats per febre tifoide cada any. 
13. .Els bacteris només poden créixer a temperatura ambient 
14. Seria preferible que es donessin les dosis fixes d’antibiòtics, ja que s’ha comprovat 

que sinó es donen més casos d’automedicació 
15. Un  possible  tractament  per  a  la  infecció  intestinal  per  un  bacteri  és  el 

transplantament de femta 
16. L’any 2050, els bacteris multirresistents causaran més morts que el càncer i els 

accidents vials junts 
17. La gran majoria de mals de coll estan causats per: 

a.   Virus 
b.   Bacteris 
c.   Fongs 
d.   Tots 

18. Quina d’aquestes afirmacions no ha contribuït a l’aparició de resistències: 
a.   L’ús d’antibiòtics per l’engreixament d’animals. 
b.   Rentar-se les mans 
c.   L’ús massiu d’antibiòtics 
d.   Mutacions al material genètic 

 
 

19. Quin  és  el  nombre  de  persones  que  mor  cada  any  com  a  conseqüència  de 
resistències bacterianes a Europa? 
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a.   250000 
b.   25000000 
c.   25000 
d.   250
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20.Qui va ser el descobridor del primer antibiòtic (penicil!lina) al 1928? 
a.   Isaac Newton 
b.   Alexander Fleming 
c.   Thomas Edison 
d.   Albert Einstein 

 
 

21. El consum responsable dels antibiòtics recau en: 
a.   El metge 
b.   El pacient 
c.   El farmacèutic 
d.   Totes les respostes són correctes 

 
 

22.Un antibiòtic és: 
a.   Tractament contra les infeccions només per bacteris 
b.   Medicament pel refredat d’origen víric 
c.   Serveix per les dues coses 
d.   No serveix per res 

 
23. Quina és l’acció correcta davant d’una ferida per evitar una infecció: 

a.   No passa res, es curarà 
b.   Posar-se una tireta 
c.   Rentar-se amb aigua i sabó 
d.   Rentar-se amb aigua 

 
24. Determina quina de les següents preguntes són falses: 

a.   Els antibiòtics poden matar virus 
b.   Rentar-se les mans ajuda a reduir la resistència a antibiòtics 
c.   És molt important prendre’s l’antibiòtic en les hores que ho prescriu el 

metge. 
d.   L’Estat  espanyol  es  troba  entre  els  països  amb  major  automedicació 

d’antibiòtics. 
 
 

25. Quan em sento una mica baix de defenses…Indica la opció que reflecteix un 
comportament adequat: 

a.   Sempre em prenc l’antibiòtic que tinc a casa de forma preventiva, així segur que 
no acabo posant-me malalt. 

b.   Deixo passar el temps, segur que si descanso em recuperaré. 
c.   Consulto al meu metge habitual, per a què em recomani què fer. 
d.   Em prenc l’antibiòtic que em recomana la meva mare 
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26. Quina es la infecció urinària més freqüent: 
a.   Stafilococcus aureus 
b.   Escherichia coli 
c.   Helicobacter pylori
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d.   Mycobacterium tuberculosis 
 
 

27. Quina de les següents malalties no poden estar causades per bacteris: 
a.   Càries 
b.   Pneumònia 
c.   Diarrea 
d.   SIDA 

 
 

28. Una bona higiene personal: 
a.   Prevé completament qualsevol tipus d’infecció 
b.   No és un factor  tenir en compte a l’hora de prevenir infeccions 
c.   Ajuda a prevenir infeccions 
d.   A i C són vertaderes 

 
 

29. El procés pel qual un bacteri obté resistència es pot explicar mitjançant: 
a.   selecció natural 
b.   mutacions atzaroses 
c.   intercanvi de material genètic 
d.   totes són correctes 

 
 

30. Quin dels següents medicaments no és un antibiòtic? 
a.   Amoxicilina 
a.   Penicil!lina 
b.   Tetraciclina 
c.   Aspirina 

 

 
31. Quin dels següents medicaments és un antibiòtic? 

a. Ibuprofè 
b.   Sintrom 
c.   Insulina 
d.   Imipenem 

 
 

32. En quines parts del nostre organisme no hauríem de trobar bacteris? 
 
 

a.   Intestí 
b.   Pell 
c.   Sang 
d.   Dents 

 

 
33. En quines parts del nostre organisme hi trobem bacteris sense necessitat de tenir 

cap infecció? 
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a.   Líquid cefalorraquidi 
b.   Bufeta urinària 
c.   Estòmac 
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d.   Cor 
 
 

34. En quines parts del nostre organisme hi trobem bacteris: 
a.   Líquid cefaloraquidi 
b.   Bufeta urinària 
c.   Estómac 
d.   Cor 

 

 
35. Digues quines de les següents afirmacions són vertaderes: 

a.   La flora intestinal es considera un òrgan més 
b.   Totes les bacteris necessiten oxigen per viure 
c.   Una persona pot sobreviure sense flora intestinal al nostre medi 
d.   Tots tenim exactament la mateixa flora intestinal 

 

 
36. Digues quines de les següents afirmacions són falses: 

a.   La flora intestinal afecta al nostre estat d’ànim 
b.   Un nadó nascut per cesària té més probabilitats de tenir al!lèrgies que un nascut 

per part natural. 
c.   Només trobem bacteris dins de l’organisme humà 
d.   Hi ha bacteris que són beneficiosos per l’organisme. 

 
 

37. Quina de les següents substàncies no afecta la flora intestinal? 
a.   Antibiòtics 
b.   Iogurt 
c.   Estrès 
d.   Ibuprofèn 

 
 

38. Els bacteris són: 
a.   Eucariotes 
b.   Procariotes 
c.   Éssers inerts 
d.   Animals 

 
 

39. Quin és el nombre de persones que moren a l’any per malalties infeccioses? 
a.   2 mil 
b.   30 bilions 
c.   16 milions 
d.   2 milions 

 

 
40. Quin és el bacteri més utilitzat al laboratori? 
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a.   Kleibsella pneumoniae 
b.   Helicobacter pylori 
c.   Escherichia coli 
d.   Streptococcus pneumoniae 
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41. Quines d’aquestes són vies de transmissió de bacteris? 

a.   Mans i boca 
b.   Relacions sexuals 
c.   Quiròfan 
d.   Totes són certes 

 
 

42. Per què les mans són la part del cos humà amb més bacteris? 
a.   És un lloc humit 
b.   Està en contacte amb moltes coses constantment 
c.   Hi ha espais com les ungles que són idonis per a què es reproduexin 
d.   Totes són certes 

 

 
43. En Joan té 34 anys i cada hivern agafa un fort refredat. Durant els primers anys 

anava al metge però, després, se’n va  cansar i va decidir prendre cada hivern les 
mateixes pastilles, al final no li feien efecte. Què hauria de fer? 

a.   Ha de seguir així, és incurable. 
b.   Hauria d’anar al metge cada cop que li passés. 
c.   El medicament no era correcte per a la seva malaltia, per això no tenia 

efecte. 
d.   Ha adquirit resistència, ha de buscar una alternativa. 

 

 
44. La Marta és una noia de 17 anys i, des de en fa 5, pateix angines de manera 

repetitiva un parell de cops l’any. D’aquestes 4 opcions, escull en quines la Marta 
mostra un ús correcte dels antibiòtics: 

a.   “Una vegada curades les angines, guardo la caixa d’antibiòtics que ha sobrat per 
si em tornen a sortir al cap d’uns mesos i no haver de tornar a visitar el metge 
per a què me’ls recepti” 

b.   “M’han tornat a sortir les mateixes angines que vaig tenir fa 5 mesos, encara que 
dedueixo quin antibiòtic m’haig de prendre, decideixo anar al metge per a què 
m’explori les angines i decideixi quin tractament és el més adequat” 

c.   “Torno a tenir angines cada any, com que el metge sempre m’ha receptat el 
mateix antibiòtic ja no fa falta que demani visita, em prenc el mateix que tinc 
guardat” 

d.   “Porto 3 dies prenent-me l’antibiòtic i sembla que ja em trobo millor, així que 
deixo de prendre-me’l tot i que el doctor me’l va receptar per 5 dies. He pres una 
bona decisió perquè m’he curat en menys temps” 

 
45. Ets un granger amb 5000 porcs al teu càrrec. Per tal de millorar la salut del teu 

bestiar has decidit: 
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a.   Barrejar antibiòtics d’ús humà amb el pinso dels porcs amb l’objectiu que 

s’engreixin perquè així seran més forts i no cauran malalts.



#+"	  
"	  

 
 
 
 

 

 

  

 

 

b.   Només  donaré  antibiòtics  especials  per  a  bestiar  quan  els  porcs  estiguin 
malalts. 

c.   Donaré  antibiòtics  barrejats  amb  el  seu  pinso  per  evitar  que  s’infectin  de 
qualsevol bacteria. 

d.   No els donaré mai antibiòtic, ja que els animals no necessiten medicar-se mai; 
quan es posen malalts, és millor sacrificar-los. 

 
 

46. És  el  2050,  et  trenques  una  cama  i  te  l’han  d’operar.  Després  de  l’operació 
parteixes una infecció i et diuen que t’has de quedar uns dies més en observació. 
Què creus que passarà? 

 
 

a.   Serà igual que ara, em donaran un antibiòtic i em curaré. 
b.   Potser tarden en trobar l’antibiòtic per combatre la infecció o que no existeixi i 

empitjori. 
c.   No passa res, una infecció es cura sola. 
d.   a i c són correctes 

 
SOLUCIONARI 

 
1.   F) Els antibiòtics no han de guardar-se d’un ús a un altre perquè s’ha d’evitar la 

seva administració sense prescripció mèdica. 
2.   F)  L’antibiòtic  és  un  tractament  que  està  específicament  dirigit  contra  els 

bacteris, de cap de les maneres afecta el nostre sistema immunitari. 
3.   V) Els antibiòtics no s’han de compartir, són un tractament específic per a una 

infecció  bacteriana  determinada  d’un  pacient  determinat  i  en  un  moment 
concret. 

4.   F) La majoria de resistències a antibiòtics no estan causades per l’ús massiu 
d’antibiòtics en animals, sinó pel mal ús d’aquests en la pràctica clínica i a nivell 
individual. 

5.   F) Davant d’una infecció bacteriana, a l’igual que davant de qualsevol malaltia o 
malestar, hem d’anar al nostre metge de capçalera perquè ens defineixi què és el 
que ens passa i ens prescrigui el tractament més adequat. 

6.   V) Si prenem els antibiòtics de forma abusiva o incorrecta, estem fomentant que 
els bacteris presents en el nostre organisme puguin arribar a tolerar els efectes 
dels antibiòtics, gràcies a mecanismes de mutació i transmissió de material 
genètic. 

7.   F)  Els  virus  són  agents  infecciosos  submicroscòpics  que  són  incapaços  de 
créixer o reproduir-se si no és dins d’una cèl!lula hoste, és a dir, són entitats 
acel!lulars.  Hem  de  recordar  que  els  antibiòtics  actuen  de  forma  específica 
contra les bactèries (organismes cel!lulars), per tant, davant d’una refredat, 
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constipat o grip, els antibiòtics no tindran cap mena d’efecte ja que els causants 
d’aquestes malalties són virus. 

8.   F) Encara que se’ns hagin passat els símptomes de la malaltia, hem de prendre 
les dosis d’antibiòtic que ens ha pautat el metge fins al final. Si no ho fem,
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podem tornar a patir els símptomes ja que no ens hem curat de veritat i, a més a 
més, estem afavorint l’aparició de resistències per part dels bacteris que ens han 
infectat. 

9.   F) Els tractaments contra els bacteris són específics, per tant, depenent del tipus 
de bacteri que ens hagi infectat, utilitzarem un tipus de tractament antibiòtic o 
altre. 

10. V) Per tal d’extreure energia dels aliments que mengem necessitem els bacteris 
de la nostra flora. Hi ha bacteris que tenen més capacitat d’extreure energia dels 
aliments que d’altres, per tant, les persones que tinguin una microbiota formada 
per  bacteris  capaços  d’extreure  molta  energia,  tindran  més  tendència  a 
engreixar-se que no pas els que tenen uns bacteris que extreuen menys energia. 

11. F) Quan naixem ens comencem a colonitzar amb els bacteris vaginals de la 
mare, que són essencials per la supervivència del nen: per exemple li permet 
realitzar una bona digestió de la lactosa (gràcies al Lactobacillus). Els bacteris 
de la flora vaginal (part natural) no són els mateixos que hi ha a la pell (cesària). 
Per tant el nen, al néixer, no es recobrirà dels mateixos i això pot comportar 
diferències, entre les quals més al!lèrgies als nens que surten per cesària. 

12. V)  Existeixen  30  milions  d'afectats  per  febre  tifoide  cada  any.  Aquesta  és 
produïda pel bacteri Salmonella Typhi. D’aquest tipus de bacteris ja han sorgit 
soques que són resistents. 

13. F) No tots els bacteris poden créixer a temperatura ambient. Existeixen bacteris 
termòfils que creixen per sobre de 50ºC, mesòfils que solen ser la majoria (99%) 
que creixen al voltant de 37ºC i els psicròfils que creixen a menys de 5ºC 
(aquells que fan malbé els nostres aliments encara que es trobin en el frigorífic). 

14. V)   Segons   l'antibiòtic   que   prenguem,   s'haurà   d'administrar   una   dosi 
quantificada, diferent per a cada tipus d’antibiòtic i és molt important seguir-la 
al peu de la lletra, ja que sinó estem propiciant l'aparició de soques resistents i 
no es produirà un bon efecte fent que la persona continuï amb la malaltia i pot 
acabar fent una mala acció que és automedicant-se. 

15. V) El superbacteri Clostridium difficile causa una diarrea discapacitant que en 
alguns casos ni els antibiòtics més forts poden combatre. Durant la cerca d’una 
solució, experts van començar a provar un tractament basat en la utilització de 
bacteris beneficiosos per combatre els dolents mitjançant els transplantaments de 
femta.  Aquest  transplantament  consisteix  en  posar  femta  d’un  donant  sa  al 
intestí del malalt. D’aquesta manera es restableix el balanç i prevé recaigudes. 

16. V) Segons un estudi realitzat pel govern britànic està previst que al 2050 fins 10 
milions de persones al món podrien morir com a conseqüència de les soques 
multirresistents (superbugs), respecte als 8,2 milions que moren degut a un 
càncer anualment. 
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17. Encara que alguns bacteris poden causar mal de coll, com Streptoccocus, que 
causa la faringitis, són els virus els principals causants d'aquesta molèstia (9 de 
cada 10 mals de coll són causat per aquests). 

18. b) L’adquisició de resistències per part dels bacteris pot ser deguda a molts 
factors. Actualment l’ús d’antibiòtics per a engreixar als animals de granja és 
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una de les causes principals. També l’ús irresponsable d’aquest tipus de 
medicaments està contribuint notablement a l’augment de resistències 
bacterianes. Pel contrari, l’únic que fa la higiene és disminuir la possibilitat 
d’aparició de resistències. 

 
 
 

19. c) Els estudis realitzats pel Centre de Prevenció i Control de malalties Europeu 
(ECDC) sobre les morts atribuïbles a les infeccions resistents a nombroses 
fàrmacs  mostren  que,  cada  any,  aquestes  infeccions  provoquen  unes  25000 
morts en 29 països d’Europa (5,1 per cada 100.000 habitants) i 23.000 morts als 
Estats Units. 

20. b) El científic Escocès Alexander Fleming va ser el primer en observar els 
efectes antibiòtics de la penicil!lina obtinguts a partir del fong Penicillium 
chrysogenum. 

21. d)  El  metge  és  el  responsable  de  receptar  antibiòtics  només  en  els  casos 
necessaris d’infeccions bacterianes. El pacient és el responsable de seguir les 
indicacions del metge. El farmacèutic és el responsable de vendre antibiòtics 
només davant de receptes fetes per metges. 

22. a) Els antibiòtics s’utilitzen únicament per el tractament d’infeccions causades 
per bacteris; mai no s’utilitzaran per el tractament d’infeccions causades per 
virus. 

23. c) Després d’una ferida hi ha perill d’infecció. Per tal d’evitar-la, cal rentar la 
ferida amb aigua i sabó, que té una activitat antimicrobiana. 

24. a) Els antibiòtics només ataquen bacteris, no virus. b) Rentar-se les mans ajuda a 
evitar el risc d’infecció. 

25. c) La majoria de vegades no coneixem si l’origen de la nostra infecció és vírica 
o bacteriana. Per aquest motiu, cal consultar al metge que després de la visita i el 
diagnòstic decidirà què és el millor per curar-se. 

26. b) Escherichia coli. Segons la OMS, la majoria de casos actuals d’infecció 
urinària estan causats per Escherichia coli. Helicobacter pylori provoca úlceres 
d’estómac,   Mycobacterium   tuberculosis   és   la   causa   de   tuberculosi   i 
Stafilococcus aureus està relacionat amb infeccions cutànies i de mucoses, entre 
d’altres. 

27. d) SIDA. La Síndrome de la Immunodeficiència Adquirida (SIDA) està causada 
el Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH), així doncs, no està causada 
per un bacteri. La resta de malalties (càries, pneumònia, diarrea) poden tenir 
com a agent causal un bacteri. 

28. c) Ajuda a prevenir infeccions. Una bona higiene personal és un factor a tenir en 
compte a l’hora de prevenir infeccions, ja que evita la transmissió dels patògens 
d’una persona a una altra. Tot i això, no preveu completament qualsevol tipus 
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d’infecció, perquè hi ha altres factors que juguen un paper important en la 
transmissió de malalties infeccioses (tractament rebut, estat del sistema 
immunitari, etc).
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29. d) totes són correctes. L’adquisició de resistència es pot donar per mutacions en 
el genoma bacterià. Aquestes, si són favorables per la supervivència del bacteri, 
es fixaran gràcies a la selecció natural. A més, la transferència de la resistència 
entre bactèries es dóna mitjançant l’intercanvi del material genètic. 

30. c) Aspirina. L’aspirina és un fàrmac utilitzat com a antipirètic (contra la febre), 
analgèsic i antiinflamatori, per tant, no té accions antimicrobianes. La resta de 
fàrmacs (amoxicil!lina, penicil!lina i tetraciclina) pertanyen al grup dels 
antibiòtics. 

31. d) ja que del llistat l’imipenem és l’únic antibiòtic, es troba dins del grup dels 
betalactàmics. Ibuprofèn és un AINE, Sintrom és un anticoagulant (també 
anomenat acenocumarol) i la insulina és una hormona que s’utilitza per tractar la 
diabetis. 

32. c) De les 4 opcions la sang és l’única que és un medi de l’organisme que és 
estèril de qualsevol bacteri quan no existeix cap infecció. 

33. c) L’interior de l’estómac forma part del tub digestiu, un conducte que, a través 
de l’anus, i sobretot la boca, té contacte amb l’exterior, fent que sigui impossible 
no trobar bacteris en el seu interior. 

34. c) La presència de bacteris en el líquid cefaloraquidi, sang i bufeta és suggestiu 
de patologia mentre que a l'estómac formen part de la flora intestinal, 
imprescindible per a una bona digestió. 

35. a) La flora intestinal és considerada un òrgan més, ja que sense ella no podríem 
sobreviure en un medi no estèril (per això la C és falsa), a més ajuda a moltes 
funcions com són la digestió d’aliments o la funció immunològica. La B és 
incorrecte, trobem bacteris que no necessiten oxigen i, fins i tot, que només 
poden viure en medis sense oxigen. Per acabar, la nostre flora intestinal depèn 
de la nostre dieta, per tant cada persona tindrà una flora intestinal diferent (la D 
és falsa). 

36. c)  La  resposta  incorrecta  és  la  C  ja  que  trobem  bacteris  a  tots  els  medis 
possibles, no només són dins de l’organisme. La flora intestinal afecta el nostre 
estat d’ànim ja que si tenim una floral intestinal alterada, es veuen afectades les 
funcions que duen a terme i per tant l’estat d’ànim és diferent. Això fa que la D 
també sigui vertadera, trobem que la gran majoria de bacteris són beneficiosos, 
els que no ho són, s’anomenen patògens. Per acabar, els últims estudis han 
demostrat que els nadons nascuts per cesària tenen més al!lèrgies, ja que no 
tenen incorporada part de la flora vaginal de la mare a la flora intestinal. 

37. b) Iogurt. El iogurt és l’única substància que ajuda a recuperar la flora intestinal, 
no l’afecta. Les causes més comuns per les quals la flora es veu alterada són l’ús 
d’antibiòtics (la destrueix), l’estrès (al disminuir la producció de mucina facilita 
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que els microorganismes patògens s’adhereixin a la mucosa), alguns fàrmacs 
com l’ibuprofè (acidifiquen massa l’intestí), els contaminants ambientals, etc. 

38. b) Procariotes. Els bacteris són cèl!lules éssers vius unicel!lulars procariotes. A 
diferència de les cèl!lules eucariotes (animals, plantes, fongs, etc.), no tenen el 
nucli definit ni presenten, en general, orgànuls membranosos interns.
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39. c) 16 milions. Segons dades de la OMS, 16 milions de persones moren cada any 
per malalties infeccioses, moltes de les quals es podrien prevenir. Algunes de les 
més comuns són la tuberculosi, malalties respiratòries (grip, SRAG), SIDA, 
infeccions intestinals (còlera), malària, xarampió i les infeccions helmíntiques. 

40. c) Escherichia coli. E. coli ha estat el microorganisme més estudiat perquè creix 
ràpidament en cultiu i en medis simples i la majoria de les soques no produeixen 
malaltia. 

41. d) Totes són certes. Els bacteris es poden transmetre a partir de microgotes 
respiratòries (la transmissió més eficaç, entren pel nas o la boca), contacte 
corporal (microorganisme fràgils que no poden sobreviure fora del cos), per 
transmissió fecal-oral (la majoria de microorganismes que produeixen diarrea), 
contacte amb objectes infectats (els microorganismes no sobreviuen en general 
molt de temps sobre els objectes), ruta parenteral (portal d'entrada: vasos 
sanguinis, teixit intern, a partir de xeringues, transplantaments, transfusions...), 
per relacions sexuals. 

42. d) Les mans són l’extremitat del cos que més utilitzem, ens permeten agafar, 
palpar,  tocar,  etc.  els  objectes  de  la  vida  quotidiana,  a  més  d’ajudar-nos  a 
realitzar infinitat de tasques. A part d’això, presenten un ambient que propicia la 
colonització bacteriana per la humitat i els espais. 

43. b) Quan estiguem malalts, encara que ens sembli que sabem com podem tractar- 
nos, el més indicat és anar al metge, ja que l’automedicació pot acabar tenint 
conseqüències negatives per la nostra salut. A més, en aquest cas, en Joan pot 
tenir bactèries resistents que ja no responen a les pastilles que li havia receptat el 
metge, o potser, malgrat sentir els mateixos símptomes, l’agent infecciós és 
diferent i per això el medicament ja no li fa efecte. 

44. b) Sempre que ens posem malalts hem d’anar al metge encara que ja haguéssim 
patit la malaltia, en aquest cas angines. La Marta no hauria de prendre el 
antibiòtic sense recepta mèdica, d’aquesta manera participaria en l’aparició de 
resistències. 

45. b) En futur és possible que molts bacteris presentin resistències a més d’un 
antibiòtic. Per aquest motiu, pot ser que després d’una operació quirúrgica que 
s’ha complicat amb una infecció, no hi hagi medicaments efectius, fet que pot 
comportar la mort del pacient. 

46. b) Aquesta pregunta mostra el problema que volem donar a conèixer a través 
d’aquest joc. D’aquí uns anys la resistència a antibiòtics pot ser molt major i que 
succeeixi la resposta número b (la correcte). Ser operat és un factor de risc 
important a l’hora de patir una infecció i si es tracta d’una infecció per bacteris 
multirresistents es podria donar el cas de que no hi hagués antibiòtic amb que 
combatre-ho. 


