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divendres, 17 novembre, 2017
A Vall d'Hebron apostem per un ús prudent dels antimicrobians basat en el treball en equip i
amb l’objectiu de millorar-ne l’ús i els resultats clínics dels pacients. Un any més, ens sumem
al Dia Europeu de l’Ús Prudent d’Antimicrobians.
A Vall d'Hebron apostem per un ús prudent dels antimicrobians basat en el treball en equip i
amb l’objectiu de millorar-ne l’ús i els resultats clínics dels pacients.
Un any més, Vall d'Hebron ens sumem al Dia Europeu de l’Ús Prudent d’Antimicrobians.
(https://ecdc.europa.eu/en/news-events/european-antibiotic-awareness-day-2017)

La resistència als antimicrobians. Un problema global molt greu
La resistència als antimicrobians és una qüestió que amenaça cada vegada més amb posar
en risc la nostra capacitat de tractar malalties infeccioses i els avanços aconseguits en salut
global en dècades passades i augmenta els costos dels sistemes de salut. És un problema
de salut pública greu, i si no s’hi posa remei, l’any 2050 les morts per la resistència als
antimicrobians superaran les del càncer. La solució consisteix a conscienciar la població i els
professionals de la importància de fer un consum moderat dels antibiòtics i en promoure la
recerca en aquest camp. Enguany el programa “La Marató” de TV3 està destinat a les
malalties infeccioses (http://www.ccma.cat/tv3/marato/2017/190/) i es farà especial èmfasi
en la necessitat d’optimitzar l’ús dels antimicrobians per millorar el pronòstic dels pacients
que pateixen una infecció greu.

Programes d’optimització de l’ús dels antimicrobians a Vall d’Hebron
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En els darrers anys a l’Hospital Maternoinfantil es va iniciar el programa institucional
d’optimització del l’ús dels antimicrobians a la població pediàtrica (PROA-NEN). Inicialment,
es va constituir el grup de treball amb la participació de pediatres de les unitats clíniques on
s’utilitzen més freqüentment antimicrobians d’ampli espectre a pediatria (unitats de Crítics,
Infeccioses, Oncohematologia, Cirurgia, Nounats), així com la participació dels serveis de
Farmàcia, Microbiologia. A més, el grup manté una relació estreta amb el grup de Control de
la Infecció de l’hospital.
Aquest 2017, amb l’objectiu d’ampliar el grup de treball, s’han incorporat d’altres unitats de
l’Hospital, Urgències i Infermeria. A més, s’ha fet un pas molt important per donar
transversalitat al projecte amb la incorporació de l’atenció pediàtrica de l’àrea d’atenció
primària d’in uència del nostre centre, el SAP Muntanya.
El Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital General, en col·laboració amb altres serveis de
l’Hospital com Microbiologia, Farmàcia, Anestèsia i Medicina Intensiva porta a la pràctica
assistencial rutinària un programa estructurat d’optimització en l’ús adequat dels
antimicrobians, tant en el vessant terapèutic com pro làctic. Els elements claus del
Programa són l’assessorament directe dels especialistes del servei als pacients complexos o
amb infeccions produïdes per patògens multiresistents, l’elaboració de guies de pràctica
clínica i la vigilància continuada de la utilització de determinats antimicrobians. Amb aquesta
estratègia la nostra institució manté uns indicadors de consum d’antimicrobians i de
freqüència de patògens resistents en els millors estàndards del nostre entorn.

Reptes de futur per evitar l’aparició de resistències als antibiòtics:
recerca i formació
La recerca clínica i l’estudi de resultats en salut de la implantació del PROA-NEN seran la
clau per seguir avançant en el bon ús dels antimicrobians en els pacients pediàtrics.
El bon ús dels antimicrobians és responsabilitat de tothom. Per això, la formació continuada
dels professionals sanitaris i de la població general són la garantia que se’n faci un ús
prudent a tots els àmbits.
En aquest sentit, des del PROA-NEN aquest 2017 s’han iniciat diferents projectes de recerca
clínica en les infeccions en el pacient pediàtric i s’ha consolidat el curs de formació
continuada PROA-NEN amb l’organització de la 3a edició.
El grup PROA-NEN s'ha proposat impulsar el Programa Start Smart...Then Focus
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ le/366944/Se
va iniciar el Public Health England. Es pretén promoure la inclusió en tots els cursos clínics
dels pacients pediàtrics ingressats al nostre centre que reben tractament antibiòtic unes
anotacions preestablertes respecte a l'antibiòtic escollit, la dosi i via d'administració i la
durada proposada. La redacció del metge responsable d'aquestes indicacions s'ha relacionat
amb una major consciència de la prescripció raonada i prudent dels antibiòtics i facilita la
comprensió de tots els professionals implicats en l'atenció dels pacients del tractament
antibiòtic que reben.
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Comparteix aquest contingut
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CERCA MÉS PROFESSIONALS
(HTTPS://WWW.VALLHEBRON.COM/CA/AREES-IPROFESSIONALS/CERCADOR-DE-PROFESSIONALS-CAMPUS)

Notícies i activitats
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Salut nançarà 2 projectes
d’innovació impulsats per Vall
d'Hebron

El curs de Farmàcia Pediàtrica
celebra 21 edicions com a refere
en el seu camp

19/06/2019

13/03/2019

(https://www.vallhebron.com/ca/noticies/salutnancara-2-projectes-dinnovacio-impulsatsvall-dhebron)

(https://www.vallhebron.com/ca/notic
curs-de-farmacia-pediatrica-celebra-2
edicions-com-referent-en-el-seu-cam

VEURE TOTES LES NOTÍCIES
(HTTPS://WWW.VALLHEBRON.COM/CA/LACTUALITAT-DELCAMPUS/NOTICIES)
VEURE TOTA L'AGENDA
(HTTPS://WWW.VALLHEBRON.COM/CA/LACTUALITAT-DELCAMPUS/AGENDA)

Descobreix més
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Diagnosticar les malalties
infeccioses
(/ca/galeria-multimedia/diagnosticar-les-malalties-infeccioses)

VEURE'N MÉS (HTTPS://WWW.VALLHEBRON.COM/CA/LACTUALITATDEL-CAMPUS/GALERIA-MULTIMEDIA)

Subscriu-te als nostres butlletins i
forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre: *
Públic General

Professional Sanitari

Tria l'idioma *
- Selecciona Adreça electrònica *
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He llegit i accepto la política de privacitat. (/ca/legal-text)

ENVIA

ç

Segueix-nos a:

En què et podem ajudar?

93 489 30 00 (tel:934893000)

El Campus (https://www.vallhebron.com/ca/el-campus)

Què fem al Campus (https://www.vallhebron.com/ca/que-fem-al-campus)
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Àrees i professionals (https://www.vallhebron.com/ca/arees-i-professionals)

Consulta el mapa (https://www.vallhebron.com/ca/consulta-el-mapa)

Implica't amb nosaltres (https://www.vallhebron.com/ca/implicat)

L’actualitat del Campus (https://www.vallhebron.com/ca/actualitat)

Contacta (https://www.vallhebron.com/ca/contacta)
Avís legal (https://www.vallhebron.com/ca/avis-legal)
Política de protecció de dades (https://www.vallhebron.com/ca/politicade-proteccio-de-dades)
Política de cookies (https://www.vallhebron.com/ca/politica-de-cookies)

(https://www.vallhebron.com)

(https://hospital.vallhebron.com)
(http://www.vhio.net/ca/)

(http://www.vhir.org/portal1/)
(https://www.cem-cat.org/)

(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/)
(https://salut.gencat.cat/)
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