
 

 
 

14 de novembre de 2008 
 
El document comparteix l’esperit del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels 
Antibiòtics (18 novembre) de promoure un ús racional d’aquests medicaments  
 
UNA GUIA DE BUTXACA AJUDA EL METGE DE FAMÍLIA A TRIAR EL MILLOR 
TRACTAMENT PER A CADA MALALTIA INFECCIOSA 
 
La guia ha estat elaborada per la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) amb la col·laboració de Bayer HealthCare 
 
 
El Grup d'Estudi i Recomanacions sobre Malalties Infeccioses en Atenció Primària 
(GERMIAP), de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), ha editat 
recentment una Guia de referència per al tractament de les Malalties Infeccioses. 
Aquest treball –elaborat amb el patrocini de la Fundació d'Atenció Primària i la 
col·laboració de Bayer HealthCare –pretén ser, en paraules del Dr. Josep María Cots, 
coordinador del GERMIAP, “un manual de butxaca, de fàcil maneig, que el metge 
pugui consultar ràpidament quan li sorgeixi algun dubte sobre el tractament 
d’una infecció”.  
 
La guia recull algunes de les malalties d’origen infecciós més habituals 
(faringoamigdalitis, otitis, infeccions urinàries, cutànies...), està estructurada per patologies 
i aparells, i inclou informació esquemàtica sobre els antibiòtics i la posologia més adequats 
per a cada infecció. Aquesta iniciativa se situa en la línia de campanyes com el Dia 
Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre), que pretenen 
promoure un ús adequat i racional dels antibiòtics. El document es distribuirà als 
metges de família dels centres d’atenció primària de tota Espanya.  
 
Com explica el Dr. Cots, “aquest és un dels problemes amb què ens trobem actualment. 
Tenim molts antibiòtics al nostre abast, i és freqüent usar-los quan no són 
necessaris, o usar algun poc adequat per a la nostra infecció. El primer que cal tenir 
clar és quan cal usar un antibiòtic, en quines situacions és necessari i en quines situacions 
no ho és”. I afegeix, “cada aparell té un tractament molt específic, per això aquest tipus de 
guies de consulta ràpida són molt útils”.  
 
En el cas concret de les infeccions respiratòries, l’enfocament és diferent segons siguin de 
vies altes o vies baixes. En les infeccions de vies altes, els processos més freqüents 
són vírics, i per tant autolimitats, per la qual cosa no s’haurien de prescriure 
antibiòtics en aquests casos. Les infeccions de les vies baixes, en concret exacerbacions 
agudes de la bronquitis crònica i pneumònia, són més serioses i, per al Dr. Cots “és en 
aquests casos quan cal saber utilitzar correctament els tractaments d’elecció, ja que el 
nombre de fracassos en el tractament de les exacerbacions agudes de la 
bronquitis crònica arriba a el 25%. Per això, l’elecció de l’antibiòtic adequat és 
determinant a l’hora de reduir el nombre de fracassos”.  
 
Altre aspecte fonamental per al bon ús dels antibiòtics és la importància de conèixer els 
patrons de resistència locals. “Per a fer un bon ús de l’antibiòtic cal conèixer, sobretot, 
quin és el germen més freqüent a nivell local, així com quina és la resistència d’aquest 
germen als antibiòtics més usats. Si no es coneixen les resistències locals no se sabrà 
mai si l’antibiòtic que es dóna d’elecció és l’adequat o no”, va concloure Josep 
María Cots. 
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