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Els professionals de la salut de
parla catalana de més de 60 any
recordam amb estimació la sortida
a la llum, ara fa ja 30 anys (l'any
1980), de l'Índex Farmacològic,
coordinat pel jove doctor Joan-
Ramon Laporte, i editat per
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears.
Aquest llibre, pioner de les guies
terapèutiques arreu de tot l'Estat,
dedicava ja molta atenció a la uti-
lització adequada dels antibiòtics i
advertia contra els perills del seu
ús indiscriminat.

Les autoritats sanitàries de tot el
món duen anys advertint força que
l'ús indiscriminat dels antibiòtics,

principalment per l'automedica-
ció, però també per les prescrip-
cions equivocades en relació amb
l'elecció de l’antibiòtic o la seva
posologia, que posen en perill la
seva eficàcia. 

L'equip encapçalat pels doctors
Josep Mensa i Josep Mª Gatell, de
l’Hospital Clínic de Barcelona, la
farmacèutica, també del Clínic,
Esther López, el doctor Emilio
Letang del Centre de Recerca en
Salut Internacional de Barcelona
(CRESIB) i del Clínic, així com
José Elías García Sánchez, del
Hospital Universitario de
Salamanca, a més del seu ampli
aplec de col·laboradors, han tret a
llum, enguany i per vintena vega-
da, aquesta guia.

El fet que un llibre d'aquest estil,
sense especial subvenció per les
autoritats sanitàries, s'hi hagi edi-
tat any rere any des de fa 20 anys,
ens dóna una idea del grau d'ac-
ceptació d'aquesta obra pels pro-
fessionals de la salut. No és una
autoritat sanitària però sí una emi-
nència sanitària el professor Ciril
Rozman, del qual els coordina-
dors de la Guía conserven, a mode
d'homenatge, el pròleg que va
escriure a la primera edició de l'o-
bra (1991) en el qual, una vegada
més, el professor Rozman encer-
tava en el seu diagnòstic quan pro-
nosticava l'èxit de la Guía
Terapèutica Antimicrobiana.

La Guía del 2010 no presenta
singularitats estructurals en rela-
ció amb les guies dels darrers

anys, però, això sí, ha estat actua-
litzada de forma detallada en cada
un dels seu epígrafs.

Així, al llarg de les seves 685
pàgines, conserva la seva estruc-
tura de 7 capítols, els qual versen
sobre:

1) Carasterísticas de los antimi-
crobianos.

2) Tratamiento de las infecciones
producidas por microorganismos
específicos.

3) Conducta a seguir y tratamien-
to empírico de algunos síndromes
de etiología infecciosa.

4) Prevención de las infecciones.

5) Consejos generales para viaje-
ros.

6) Infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)
y SIDA. Tratamiento y preven-
ción de las infecciones oportunis-
tas asociadas.

7) Especialidades farmacéuticas
de los principios activos descritos
en la Guía.

Des de fa anys, la Guía de tera-
péutica antimicrobiana ve tenint
en compte el fenomen mundial de
la globalització i contempla les
possibles infeccions que poden
afectar als europeus que viatgen o
emigren a països amb una morbo-
sitat diferent a l'europea, així com
la possibilitat que viatgers o
immigrants de més enllà d'Europa
importin als països europeus
malalties suposadament eradica-
des o focalitzades.
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