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Conclusions (I).   
  

• La faringoamigdalitis és el grup diagnòstic mes freqüent (35,6%), seguit pels de la cistitis (29,1%),  
   l’otitis (13,7%), la sinusitis (12,6%) i la pneumònia (9%)  

• Respecte a l’any 2021, durant el primers set mesos del 2022 s’ha observat una petita pujada 
   del percentatge de prescripcions (↑3,28%) per faringoamigdalitis, un descens molt discret 
   en cistitis (↓1,88%), i una pràctica estabilitat (↓<1%) en otitis, sinusitis i pneumònia  

• La freqüència dels grups diagnòstics varia entre els diferents proveïdors, per raons demogràfiques 
   òbvies en algun cas (hospital pediàtric i otitis) i possiblement per referència de malalts amb  
   determinades patologies en algun altre (hospital d’adults i pneumònia). La incorporació de dades 
   demogràfiques i de comorbilitat podria ajudar a interpretar aquestes diferències 

• L’antibiòtic més prescrit durant 2022 ha estat l’amoxicil·lina (25%), seguit de l’amoxicil·lina- 
   clavulànic (20%), la fosfomicina (14%), l’azitromicina (9%), la cefuroxima (5%), la levofloxacina (4,8%),  
   la penicil·lina oral (4,7%), la cefixima (3,7%), la ciprofloxacina (4,7%) i la nitrofurantoïna (2,4%).  
   Respecte al 2021, s’observa un petit augment de la prescripció d’amoxicil·lina i de penicil·lina oral  
   (↑3,5%) equivalent a la reducció d’amoxicil·lina-clavulànic i de cefixima  
 
  
 



Conclusions (II).   
  

• A la cistitis, l’antibiòtic més prescrit és la fosfomicina (48,7%). Respecte al 2021, la prescripció de  
   fosfomicina ha pujat un 4,8%, la de cefixima ha baixat però encara és del 10% i la de cefuroxima  
   no ha variat (12%). Les quinolones s`han reduït un 1,9%, però encara estan per sobre del 10%. 
   Tres dels vuit proveïdors (Clinic, Poble Sec, Sagrat Cor) tenen taxes de prescripció de fosfomicina <40% 

• A la faringoamigdalitis, l’ús conjunt d’amoxicil·lina (36,4%) i de fenoximetilpenicil·lina (13,2%) 
   suposa el 49,6% de les prescripcions, encara que la suma d’amoxicil·lina-clavulànic (23,6%) i macròlids  
   (18%) constitueix el 41,2% de les indicacions. Respecte a l’any 2021, l’ús conjunt de l’amoxicil·lina  
   i la fenoximetilpenicil·lina han pujat un 5%.  Els dos hospitals d’adults (Clínic i Sagrat Cor) són  
   l’excepció a l’AGA amb una prescripció predominant (>40%) d’amoxicil·lina-clavulànic  

• A l’otitis, l’amoxicil·lina és l’antibiòtic més prescrit (41%), seguit de prop per l’amoxicil·lina-clavulànic 
   (36,4%). Respecto a l’any 2021, l’amoxicil·lina ha pujat un 3,4%, en detriment de l’amoxicil·lina- 
   clavulànic. Sant Joan de Deu lidera la prescripció d’amoxicil·lina (70%), contràriament als hospitals  
   d’adults (Clínic, Sagrat Cor) on no hi ha cap prescripció. L’amoxicil·lina-clavulànic predomina en cinc  
   de vuit proveïdors i és particularment dominant als hospitals d’adults (59%-80%) 
  
  
 



Conclusions (III).   
  

• A la sinusitis, l’amoxicil·lina (34%) i l’amoxicil·lina-clavulànic (33%) és prescriuen amb una 
   freqüència similar, seguides a distància pels macròlids (16,5%),  fluoroquinolones (9,5%) i 
   cefalosporines de 2ª o 3ª generació (5,7%). Respecte al 2021, s’observa un descens de l’amoxicil·lina- 
   clavulànic (3,6%) que compensa una discreta pujada de l’amoxicil·lina i de l’azitromicina.  
   Tres proveïdors prescriuen preferentment amoxicil·lina (Sarrià, ICS i Vallplasa) i quatre amoxicil·lina- 
   clavulànic (CAPSBE, Poble Sec, H Clínic, H Sagrat Cor). Els hospitals d’adults son prescriptors molt  
   preferents d’amoxicil·lina-clavulànic (>45%) 

• A la pneumònia, l’antibiòtic prescrit més freqüentment es la levofloxacina (36%), seguit de  
   l’amoxicil·lina-clavulànic (20%), l’amoxicil·lina (18%) i l’azitromicina (14,4%). Respecte a l’any 2021,  
   l’ús de la levofloxacina i de l’amoxicil·lina han augmentat un 3,8% i un 4,3%, respectivament.  
   Exceptuant Sant Joan de Deu, la levofloxacina predomina en quatre de sis proveïdors (CAPSBE, 
   Clínic, ICS, Vallplasa) amb més d’una prescripció registrada 

• Potser fora bo clarificar els criteris de prescripció de beta-lactàmics, macròlids i quinolones a les 
   principals entitats clíniques de l’àmbit comunitari per tal d’harmonitzar l’ús d’antibiòtics entre els  
   diferents proveïdors d’acord a la millor evidència disponible 
  
  


