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ELS ANTIBIÒTICS NO SÓN SEMPRE LA SOLUCIÓ 
 
 

Hem llegit un article a Internet dels "Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades" d'Atlanta, USA. 

 

 

 
Ens ha cridat l'atenció el títol "Els antibiòtics no són sempre la solució!" i 
també el text que el segueix: 

      

  

La resistència als antibiòtics és una de les amenaces de salut pública més urgents al 
món.  

 
Els antibiòtics són l'eina més poderosa que tenim per combatre les malalties mortals 
d'origen bacterià, però l'ús dels antibiòtics també pot produir efectes secundaris. 

 
L'ús d'antibiòtics pot augmentar els gèrmens resistents als medicaments i augmenta els 
riscos dels pacients. 

 
Els pacients, els proveïdors d'atenció mèdica, els administradors hospitalaris i els 
responsables de formular polítiques han de col·laborar mútuament per a utilitzar 
estratègies eficaces i segures que aconsegueixin millorar l'ús dels antibiòtics i, en 
última instància, salvar vides. 

 
Els refredats i moltes altres infeccions de les vies respiratòries superiors, igual que 
algunes infeccions d'oïda, són causats per virus, no per bacteris. Si fem servir els 
antibiòtics amb molta freqüència per tractar afeccions que no poden curar (com 
refredats o altres infeccions virals), poden deixar de ser eficaços contra els bacteris, 
que és quan vostè o els seus fills realment els necessiten. 

 
Els esforços dels centres de salut han aconseguit que menys nens rebin antibiòtics 
innecessaris en els anys recents, però el seu ús inadequat segueix sent un problema.  

  

      

   

 Per què creieu que els antibiòtics no són sempre la solució? Per què 
diuen que cal millorar l'ús dels antibiòtics? 

 
Aquesta és la pregunta que heu de respondre de forma fonamentada. Formeu 
grups de treball, cerqueu la informació que necessiteu per respondre i 
escriviu un text argumentant el vostre parer. 

Antibioticos 
CDC 

 

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/antibioticos/


 
                                                                           Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

 2 

 
A continuació llegiu els pòsters següents, investigueu si la seva informació és 
del tot coherent amb les explicacions científiques i en cas que hi trobeu algun 
aspecte a matisar, escriviu una "carta" en la que exposeu amb fonaments el 
vostre parer. 
 
Aquests pòsters els trobareu al web:  

   

 

 

 

 

Font: http://familydoctor.org/familydoctor/es/drugs-procedures-devices/prescription- 
medicines/antibiotics-when-they-can-and-cant-help.printerview.all.html 

 

 

 

 

Font: http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/germenes_spa.pdf 

Antibioticos 
nlm.nih.gov 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/antibiotics.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/antibiotics.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/antibiotics.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/antibiotics.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/antibiotics.html
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