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A l’any 2050 moriran 

10 milions 
de persones a l’any per 

bactèries 
multiresistents

Si no fem res...  

Font: OMS



Morts atribuïbles anualment a 
bactèries multiresistents 

OMS



Què podem fer des de la consulta?





Segons el CDC, el 40% 
dels antibiòtics prescrits 
en ITU no són adequats.



4 mites a eradicar



La bacteriúria 

asimptomàtica pot 

progressar a ITU i s’ha

de tractar 

No tractar sistemàticament 

excepte embaràs i casos 

concrets 





La bacteriúria 

asimptomàtica pot 

progressar a ITU i s’ha

de tractar 

No tractar sistemàticament 

excepte embaràs i casos 

concrets 

S’han de prendre 

dos dosis de 

fosfomicina

Sempre s’ha de prendre 

una dosi única



Dosi única

- Prendre amb bufeta i estómac buit i a la nit

- Informar que els símptomes poden durar 3 dies





...quin és l’espai terapèutic dels AINEs?





La bacteriúria 

asimptomàtica pot 

progressar a ITU i s’ha

de tractar 

No tractar sistemàticament 

excepte embaràs i casos 

concrets 

S’han de prendre 

dos dosis de 

fosfomicina

Sempre s’ha de prendre 

una dosi única

Les cefalosporines són 

un tractament apropiat 

per  les ITU

S’ha d’evitar el seu 

ús per 

 E. coli BLEE



S’han observat canvis de patrons 
de sensibilitat amb un 6,7% d’ITU 

per BLEE a la comunitat



La millor estratègia davant una 
ITU per BLEE és la seva 

prevenció

CEFALOSPORINES 3a FLUOROQUINOLONES



La bacteriúria 

asimptomàtica pot 

progressar a ITU i s’ha

de tractar 

No tractar sistemàticament 

excepte embaràs i casos 

concrets 

S’han de prendre 

dos dosis de 

fosfomicina

Sempre s’ha de prendre 

una dosi única

Les cefalosporines són 

un tractament adequat

S’ha d’evitar el seu 

ús per BLEE

Només els antibiòtics 

tenen un paper per evitar 

les recurrències

Algunes mesures higiènico

dietètiques poden ajudar 



Beure aigua és una estratègia d’estalvi d’antibiòtics en la prevenció de recurrències 
en dones premenopàusiques amb alt risc de recurrències i que ingereixen pocs líquids



Més opcions a tenir en compte



Nabius 

Probiòtics

D-Manosa 

Vacunes o 

immunostimulants orals 

i les teràpies alternatives?





Resultats PROA-AP P-ILEHRDA

Protocolo
Asesoría

 E. coli cipro-resistent

Des’16 Març’18 Març’19Gen’16





Tots hem de lluitar contra les 
resistències antibiòtiques 



1. No tracteu bacteriúria asimptomàtica

2. En ITU no complicada en dones:

• Feu servir fosfomicina en DOSI ÚNICA 

• No utilitzeu quinolones i cefalosporines de 3era generació

• Valoreu l’ús d’altres estratègies abans de la profilaxis antibiòtica

Recordeu!


