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Per què i per què comunitari? 
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>50% de l’ús  

d’antimicrobians  

és inadequat* 

Dellit TH et al. Clin Infect Dis. 2007; 44: 159-77 
Zimmerman S et al. J Am Geriatr Soc 2014;62:907-12. 

*Aquests percentatges poden arribar fins al 

75% en Residències  Geriàtriques 

CONSEQÜÈNCIES? 



Conseqüències 

Ineficàcia 

• No millora evolució 

 

Efectes adversos 

• Al·lèrgies, 
contraindicacions, 
símptomes secundaris  

Mortalitat 
Morbiditat 

Augmenta cost 
procés  

Freqüentació 
Resistències 

antimicrobianes 



Les infeccions causades per 
bacteris resistents a antibiòtics 
ja són les  causants de 33.000 
morts a l'any a Europa i, de no 

canviar aquesta  tendència, 
s'estima que l'any 2050 mori 
més gent d'infecció que de 

càncer. 

Resistències antimicrobianes (RAM) 



RAM: quan apareixen? 



 

Correlació entre el 
consum de 
diferents 
antibiòtics i grau 
de resistència del 
conjunt d’espècies 
bacterianes 
examinades.  

RAM: correlació amb consum d’antibiòtics 



RAM: Espanya en l’escenari de consum 
d’antibiòtic i RAM 

Consum d’antibiotics d’ús sistèmic  
(grup ATC J01) a EU/EEA en el 2018 

Resistències d’Escherichia coli a les fluoroquinolones a  
Europa, 2019 (publicat desembre de 2020) 



 

Eurobaròmetre: Consum d’antibiòtic des de la 
perspectiva dels pacients 



Flu 

Bronchitis 

Cold 

Sore throat 

UTI Fever 

Rhinitis 

Skin inf. 

Cough 

Headache Others 

Eurobarometer 2018. What was the reason for last taking the 
antibiotics that you used? Respondents who have taken antibiotics 
(n=8,416) 
 

Eurobaròmetre: Consum d’antibiòtic des de la 
perspectiva dels pacients 



Eurobaròmetre: Consum d’antibiòtic des de la 
perspectiva dels pacients 

2018 



Millorar ús de consum d’antibiòtic: PROA 
OBJECTIUS GENERALS: 
-   Assolir la implementació del PROA 

-   Millorar el maneig i tractament de les malalties 

infeccioses 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
- Limitar l’ús innecessari i inadequat d’antibiòtics en AP 

- Millorar l’adequació d’ús d’antibiòtics 

- Millorar l’adequació d’ús de proves diagnòstiques 

- Controlar l’aparició de resistències entre els patògens 

més freqüents 

- Implementar el document amb GPC 

Desenvolupar un programa de formación sobre l’ús 

adequat d’antibiòtics. 
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Atenció Continuada i 
Urgent (CUAP i PAC) 

Residències geriàtriques (RG) que  
reben suport assistencial dels EAP  
de l’AP 

ASSIR 

Atenció a la salut sexual i  
reproductiva (ASSIR) 

Equips d’atenció 
primària (EAP) 

Atenció continuada  
domiciliària(ACD) 

PROA 
d’APBCN 
adults 

Àmbit d’actuació 

Oficinas de Farmacia  



 



 



 



2029? 



2029? 

Moltes gràcies!!! 


