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INTRODUCCIÓ: 
 
Les caigudes estan considerades com esdeveniments adversos que es deriven de 
l’Atenció Hospitalària i posen en perill la Seguretat del Pacient. 
Segons la OMS es defineix caiguda com un esdeveniment involuntari que fa perdre 
l’equilibri i caure amb el cos a terra o altra superfície ferma que l’aturi. 
 
Una definició utilitzada en els serveis d’hospitalització és: La caiguda és el canvi de 
posició brusca i involuntària d’un individu a un nivell inferior, sobre un objecte o al 
terra, que pot produir dany o lesió física i/o psicosocial. 
 
Això inclou: relliscades, pèrdua de l’equilibri i ensopegades. 
La clau de la prevenció de caiguda en l’àmbit hospitalari es la detecció dels pacients 
amb major risc de patir una caiguda. 
 
 
OBJECTIU:  
 

 Garantir la Seguretat dels pacients. 

 Prevenir les caigudes, autolesions o lesions a altres. 

 Augmentar la sensibilitat vers la importància de la identificació dels pacients de 
risc. 

 Reduir el nombre de caigudes mitjançant l’aplicació de mesures de prevenció i 
contenció  i identificar les causes. 

 Augmentar la implicació del pacient i família en la prevenció.  
 

 
FACTORS DE RISC : 

 
 Factors de risc extrínsecs: derivats de l’entorn.  
 
Elements associats a la infraestructura  de i distribució de l’entorn desconegut de 
l’hospitalització. 
 
o Barana del llit baixada o en mal estat 
o Fre del llit defectuós o llit desfrenat 
o Llit elevat 
o Il·luminació inadequada que dificulta la visió. 
o Timbre de requeriment inaccessible 
o Mobiliari inadequat 
o Terra moll/ encerat 
o Roba del llit inadequada 
o Servei (wc) inaccessible i no adaptats a les necessitats del malalt (falta 

d’agafadors) 
o Inadequades condicions de manteniment dels dispositius d’ajuda existents. 
o Manca de formació a la família del malalt en risc per part dels professionals 
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 Factors de risc intrínsecs: Condicionants inherents al pacient, derivats del seu 

comportament o condició. 
 

 Factors de risc  associats a  trastorns de l’estat de salut del pacient 
 

o Trastorns neurològics. Alteració de l’estat cognitiu. Agitació psicomotriu, 
confusió o desorientació. 

o Discapacitats derivades d’advents cerebrovasculars  
o Trastorns locomotors. Problemes de mobilitat. Alteració de la marxa i la 

deambulació. 
o Ús de dispositius  d’ajuda per a la mobilitat: caminadors, cadira de rodes... 
o Trastorn de la visió i l’oïda 
o Trastorns cardiovasculars: ICC,cardiopatia isquèmica,trastorns del ritme, etc. 
o Trastorns psicològics i psiquiàtrics 
o Trastorns endocrinològics  
o Neoplàsies 
o Hàbits tòxics 
o Historia de caigudes anteriors recents 

 

 Factors de risc associats a l’edat del pacient 
 

o Edat superior a 75 anys o inferior a 5 anys 
o Canvis fisiològics propis de l’envelliment. 

- Alteracions de la mobilitat 
- Alteracions de l’eliminació  
- Disminució de l’agudesa visual 
- Necessitat d’ajut en mes d’una activitat diària (AVD) 

o Disminució de la qualitat de reflexes 
o Deteriorament progressiu dels sentits 

 

 Factors de risc associats a la medicació: 
 

o Antiarítmics i betabloquejants: Causen alteracions en el sistema de conducció 
vascular. 

o Fàrmacs inotròpics: Alteracions en la TA i FC. 
o Antidepressius tricíclics: Efectes secundaris anticolinèrgics (hipotensió, 

taquicàrdia, visió borrosa, alteració de la tensió i memòria, etc) 
o Antihipertensius: Poden produir somnolència, vertigen i marejos. 
o Fàrmacs psicòtrops (Benzodiazepines): produeixen depressió del nivell de 

consciència. (Somnolència, confusió, entre altres) 
o Fàrmacs neurolèptics, antipsicòtics: produeixen simptomatologia 

parkinsoniana i sedació. 
o Diürètics i laxants: Augmenten la freqüència de la necessitat d’orinar i defecar, 

per tant, augmenten els desplaçaments. 
o Fàrmacs hipoglucemiants: Marejos i pèrdues d’equilibri quan disminueixen les 

xifres de glucèmia. 



  

 

 
Procediment l’àrea d’hospitalització 

Procediment General 

 
PNT / DI / AH / PG / 
PRE-RISC-CAIGU 
004.1 

 
TÍTOL: Prevenció de Risc de Caigudes del pacient hospitalitzat  
 
DATA: setembre 2015 

 
FULL:   4      DE:  
10 
 
REVISIÓ: 6 

 

o Fàrmacs antiinflamatoris 
o Polimedicació 
o Cirurgia:Postoperatori immediat, Sedació 
o Preparació ocular tòpica 

 

 Factors de risc , associats a l’hospitalització 
 

o Malalt enllitat 
o Us de contenció mecànica 
o Calçat inadequat 
o Transferències de llit a cadira  

 

 Factors socials 
o Absència o mínim suport familiar 
o Viu sol 

 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 Hospital Universitari Joan XXIII 
 
 
PERSONAL IMPLICATS:  

 Personal d’infermeria 

 Pacient 

 Família/Cuidador 
 
 

 
MATERIAL: 
 

 Dispositius d’ajuda per la mobilització: sistema trànsferts llit/llitera, grues, 
trapezi. 

 

 Dispositius per desplaçar-se el pacient: caminador, bastons, cadira de 
rodes i les crosses. 

 

 Entorn segur dins de la habitació : 
Tauleta de nit, timbre i interruptor a l’abast del pacient, habitació endreçada i 
sense obstacles, terra antilliscant al lavabo i dutxa amb agafador, tamborets 
antilliscants a la dutxa, llit d’alçada regulable amb freno i amb baranes. 
 

 Entorn segur fora de la habitació : Passamans al passadís, terra uniforme, 
espais amb il·luminació adient. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: 
 
Segons la puntuació obtinguda en la escala STRATIFY  si la valoració  es: 
pacients amb una puntuació  = > 2 ALT RISC  
 
Aplicar les mesures preventives: 

 Identificar al pacient amb un braçalet taronja 

 
EXCEPCIÓ:  
Els pacients ingressats a UCI/UCIM/UCO , no cal identificar-los per que tots son de 
risc. En quan son traslladats a la planta d’hospitalització, s’ha de tornar a valorar al 
pacient i si es de risc, identificar-lo amb el braçalet taronja 
 

 Informar i explicar al pacient, família/cuidadors  la importància  
de les mesures preventives i entregar el tríptic informatiu (excepte a URG) 

 

 Planificar les mesures preventives i recomanacions de seguretat a tenir en 
compte. 

 
 
Mesures preventives de caigudes : 
 
 
1. Pacient  
o Comprovar que les baranes del llit estiguin aixecades quan el 
pacient esta enllitat.  
o Verificar que el llit estigui baix i el fre del llit estigui posat. 
o Promoure l’ús de roba còmoda i calçat tancat. 
o Mantenir al malalt incorporat durant uns minuts abans d’aixecar-lo, 

donar recomanacions per prevenir el mareig (hipotensió 
ortostàtica). 

o Donar recomanacions de com aixecar-se del llit, utilitzant la banda 
mes forta del cos. 

o Rondes de Seguretat  sobre tot als pacients de risc, durant 
els torns, incidint mes en el torn de nit, que es quan estan 
mes sols i recordar-hi que ens avisin si necessiten aixecar-se 

o Acompanyar al malalt, ajudant-lo a deambular si és necessari. 
o Promoure els dispositius d’ajuda per la mobilització. 
o Tornar a avaluar el risc de caigudes, quan es produeixi un canvi 

en la situació del pacient o de forma programada c/7 dies. 
o Aplicar mesures de contenció si és necessari segons procediment. 
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2. Entorn 

 

o Assegurar que la tauleta de nit i el timbre d’avis és al 
seu abast. 

o Mantenir alguna il·luminació de nit. 
o Treure tot el material que pugui produir caigudes (cables,    

líquids).  
o Asseure el malalt en una cadira apropiada. 
o Facilitar que el servei (WC) estigui accessible. 
o Evitar el terra mullat i encerat. 
 
 
 
 
Mesures preventives de caigudes en la unitat infantil 
 
o Mantenir l’ordre de l’habitació sense joguets pel terra 
o Sempre que el nen sigui al bressol o llit, les baranes han 

d’estar aixecades 
o Informar els pares i familiar que no abandonin l’habitació 

sense comprovar prèviament que les baranes estiguin 
aixecades. 

o No deixar-lo sol al bany. 
o Assegurar que les finestres estiguin ben tancades. 
o En moments d’absència d’acompanyant puntual, avisar al 

personal d’infermeria 
 

 
 
 
Mesures generals preventives de caigudes al bloc quirúrgic.  (quiròfan reanimació 
CMA)  
 
o Durant l’estada del malalt en el bloc quirúrgic, les baranes 

del llit han d’estar sempre aixecades. 
o Quan no estiguin aixecades les baranes, al pacient ha 

d’estar vigilat sempre pel personal de l’àrea . 
o Assegurar convenientment al pacient  abans de realitzar el 

canvi de positura del malalt,  del llit a la taula 
quirúrgica (transfer) 
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REGISTRE: 
 
 
Registrar mesures preventives a GACELA CARE, pla de cures: caigudes: 
prevenció  
 
 La intervenció de “Caiguda: prevenció” està inclosa dins del Pla de cures  de           

l’aplicatiu Gacela-Care.  
 

                 
 Si s’escau, es poden inserir les activitats corresponents, dins de la intervenció de 

caigudes prevenció 
 

Element: activitats

Prevenció de caigudes

Cerca
Nou Element

Marcar:  Les activitats 

que hem de realitzar

Aplicar  / Acceptar

Desar / Acceptar

1

2

3

4

6

5

Registrar mesures preventives a GACELA CARE, pla de cures,caiguda: prevenció

PNT 004.1       Prevenció de risc de caigudes
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Registrar mesures preventives a GACELA CARE, pla de cures,caiguda: prevenció

Prevenció de caigudes

Marcar: Caigudes: prevenció

1

Desar / Acceptar

3

2

Marcar:  Les activitats que hem de realitzar

PNT 004.1       Prevenció de risc de caigudes

 
 Registres d’infermeria en format paper, Urgències, Rea , pediatria  
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VALORACIÓ I PREVENCIÓ DE CAIGUDES

Ha caigut en 

els darrers 

dies?

Escala STRATIFY
Presenta 

alteració

d’estat 

mental?

Presenta 

trastorns 

visuals 

significatius?

Requereix 

ajuda freqüent 

per anar al wc?

Mobilitat 

limitada: pot 

aixecar-se amb 

mínim ajut?

I

N

F

E

R

M

E

R

A

SI

Identificació

Pacient de risc

Informació

tríptics

Informació al

pacient i família

Informació

altres professionals

1=BAIX RISC     > 2ALT RISC

A
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X

I
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E

R
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CONTROL  DEL  RISC 

I

N

F

E

R

M

E

R

A

Història de caigudes:

Identificar circumstàncies de la 

caiguda. Valorar la “por a caure”

Estat cognitiu alterat: 

Millorar l’ambient, 

l’orientació i el confort

Alteració sensitiva de visió i audició:

Utilització de mesures correctores 

ulleres, pròtesis auditives...

Malaltia neurològica o 

mobilitat alterada: 

Transferències amb ajuda. Ensenyar 

al pacient a aixecar-se/ mobilitzar-se

Problemes de continència

Identificar tipus i pautes de 

conducta per a la prevenció

Medicació de risc:

Monitoritzar els efectes secundaris .

Revisar la medicació de risc.

MESURES PREVENTIVES AL PACIENT

Llit en posició baixa amb fre i

baranes aixecades.

Ús de roba còmoda i 

calçat tancat

Prevenir hipotensió ortostàtica

Transferència amb ajuda   

dels professionals

Evitar immobilitzacions

Dispositiu d’ajuda per al mobilització

Valoració individualitzada a l’ingrés, quan

es produeix un canvi de situació o de forma 

programada als 7 dies

MESURES PREVENTIVES DE L’ENTORN

Tauleta de nit, timbre i interruptor a 

l’abast del pacient

Mantenir alguna il·luminació

durant la nit.

Habitació propera 

al control d’infermeria.

Habitació endreçada i terra sec 

antilliscant al lavabo i dutxa

 

 


