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Introducció

L’atenció a persones en situació de dependència té, entre les seves competències
tècniques, personals i socials, determinar, organitzar i realitzar les intervencions
relacionades amb l’estat físic, tot utilitzant protocols establerts i mesures de
prevenció i seguretat, tenint la capacitat de resoldre les possibles contingències
que es puguin esdevenir, amb iniciativa, responsabilitat, autonomia i utilitzant
estratègies de comunicació amb la persona que s’atén, els seus familiars i/o
acompanyants, així com amb els diversos professionals amb qui es treballi, de
la manera més adequada a cadascuna de les situacions.

Dins del mòdul professional Atenció sanitària, trobem dues unitats que tracten
sobre la “Mobilització de persones en situació de dependència”: la unitat 4,
“Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós” i
la unitat 5, “Activitats de mobilització, trasllat i deambulació”, que veurem a
continuació.

La mecànica corporal permet conèixer els moviments naturals del cos i ajuda a
adoptar estratègies físiques per tal de disminuir els esforços a l’hora de mobilitzar,
traslladar, ajudar a deambular i ajudar al desplaçament en cadira de rodes a
persones en situació de dependència. Aquestes normes, conegudes amb el nom
de normes de mecànica corporal (NMC) són fonamentals per dur a terme les
intervencions (procediments) relacionades amb el moviment i el manteniment de
la postura d’aquelles persones que tenen aquesta necessitat bàsica limitada.

Al primer apartat, “Mecànica corporal”, es mostra la limitació bàsica de movi-
ment i manteniment de la postura de la persona en situació de dependència (PSD) i
es detalla la que està especialment relacionada amb el propi procés d’envelliment,
i com la utilització d’ajuts tècnics és fonamental perquè els procediments es facin
amb el mínim d’esforç i mantenint el benestar de la persona que s’atén. Així
mateix, tenint present l’entorn com a factor determinant que pot dificultar o ajudar
durant les intervencions que ha de dur a terme el professional seguint les (NMC)
i mantenint un estat físic tan favorable com sigui possible per dur a terme la tasca
de forma segura.

Al segon apartat, “Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació”, veureu
informació sobre la prevenció de les caigudes durant la realització dels procedi-
ments, així com diverses tècniques per aixecar la persona que hagi caigut. Així
mateix, es presenten les posicions anatòmiques de descans, tant a la cadira, com
al llit, i els diversos procediments (intervencions) d’atenció física a les persones
en situació de dependència que tenen limitada la necessitat bàsica de moviment i
manteniment de la postura, bé per causa motora (explicada a la unitat 4, “Anatomia,
fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós”), bé per altres
causes. En totes les situacions, tenint en compte les normes de seguretat, tant per
a la persona en situació de dependència, com per a la persona que fa la seva tasca
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professional, per tal d’evitar riscos físics i psicològics, i la realització del registre
dels resultats.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, serà necessària la lectura i comprensió
del contingut, on té una presència important el suport visual (vídeos) per ajudar
a fer més entenedora l’explicació, tant de les normes de mecànica corporal,
com dels procediments. Així mateix, també serà important la realització de les
activitats d’aprenentatge i autoavaluació i preparar-se, per tant, per fer els exercicis
d’autoavaluació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza les activitats de mobilització, trasllat i deambulació a persones en si-
tuació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

• Descriu les principals característiques i necessitats de mobilització, trasllat
i deambulació de les persones en situació de dependència.

• Identifica les característiques de l’entorn que afavoreixen o dificulten l’estat
físic i de salut de la persona usuària.

• Interpreta les prescripcions de mobilització, trasllat i deambulació establer-
tes en el pla de cures.

• Defineix les condicions ambientals favorables per a les activitats de mobi-
lització, trasllat i deambulació.

• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
de mobilització.

• Valora la importància de promoure l’autocura.

2. Duu a terme activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant les
característiques de les persones en situació de dependència.

• Aplica les tècniques més freqüents de posicionament de persones enllitades
adequant-les al seu estat i condicions.

• Aplica les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de persones en
situació de dependència, adaptant-les al seu estat i condicions.

• Aplica procediments que garanteixin una càrrega segura i la prevenció de
l’aparició de possibles lesions en el professional.

• Adopta mesures de prevenció i seguretat.

• Utilitza els ajuts tècnics de mobilització, trasllat, deambulació i posiciona-
ment al llit de persones en situació de dependència més adequat al seu estat
i condicions.

• Descriu les tècniques de neteja i conservació de pròtesis i les necessitats
dels materials i productes adequats en funció de l’estat i les necessitats de
la persona usuària.

• Proporciona pautes d’actuació a la persona en situació de dependència i el
seu entorn que afavoreixin la seva autonomia en relació amb la mobilitat i
el manteniment dels ajuts tècnics.
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• Mostra sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l’autonomia de la persona
usuària.

• Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats
de mobilització, trasllat i deambulació.

• Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les
activitats de mobilització, trasllat i deambulació.

• Respecta els materials utilitzats en les activitats de mobilització, trasllat i
deambulació.

3. Fa el control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació
analitzant els protocols d’observació i registre establerts.

• Identifica les característiques que han de reunir els protocols de mobilitza-
ció, trasllat i deambulació de les persones usuàries.

• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i documents informatit-
zats, seguint les pautes establertes en cada cas.

• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències que s’hagin presentat.

• Obté informació de la persona o persones a càrrec seu mitjançant diferents
instruments.

• Aplica les tècniques i instruments d’observació previstos per fer el segui-
ment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.

• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzat.

• Transmet la informació dels procediments establerts i en el moment oportú.

• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu benestar.

• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.
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ABVD i AIVD

Són activitats bàsiques de la vida
diària (ABVD) les relacionades
amb l’autocura personal
(llevar-se, anar a dormir, fer-se la
higiene personal, vestir-se i
desvestir-se, menjar o caminar).
Són activitats instrumentals de la
vida diària (AIVD) aquelles de
més complexitat perquè
requereixen més autonomia
personal i impliquen la capacitat
de prendre decisions i resoldre
problemes quotidians (fer les
tasques domèstiques, tenir cura
de l’economia de la llar, fer la
compra o desplaçar-se en un
mitjà de transport).

1. Mecànica corporal

La realització de procediments de manera inadequada és el que s’anomena mala
praxis. Quan aquesta situació es repeteix, fa que puguin aparèixer lesions en
el professional. Quan no són tractades, pot disminuir la qualitat del sistema
osteomuscular de la persona i augmentar la seva limitació a l’hora de realitzar
les tasques d’atenció física, amb la conseqüent cronificació de les dolències. Per
a l’equip professional, igual que per a la persona que les pateix, significarà una
sobrecàrrega física i psicològica.

Les normes de mecànica corporal (NMC) o higiene postural (HP) són una estra-
tègia preventiva per al professional. S’han d’aplicar sempre, però especialment
durant el suport de la necessitat bàsica de moviment i/o manteniment de la postura
de les persones en situació de dependència (PSD) amb l’objectiu de promoure
procediments més segurs i minimitzar l’aparició de riscos per a ambdues parts.

La major part d’aquestes lesions són musculoesquelètiques (LME). La seva
prevenció recau en la capacitat que tingui el professional i l’equip de treball per
aplicar les estratègies per minimitzar-les durant la realització de tasques com les
que s’indiquen a continuació:

• Mobilitzacions o canvis posturals (al llit o a la cadira)

• Trasllats o transferències (d’una superfície de descans a una altra)

• Recolzament durant la deambulació o marxa

• Recolzament durant el desplaçament en cadira de rodes

Per a l’avaluació del risc en relació amb LME, és important tenir en compte els
aspectes següents:

• Limitacions en la necessitat bàsica de moviment i manteniment de la postura
de la PSD

• Aspectes estructurals de l’entorn i ajudes tècniques

• Autocura de les persones responsables en l’atenció directa

1.1 Limitacions en la necessitat bàsica de moviment i manteniment
de la postura de la PSD

Les persones en situació de dependència (PSD) poden tenir una sèrie de factors
que dificultin o impedeixin, temporalment o permanentment, la marxa, el trasllat
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d’una superfície a una altra, o fins i tot el canvi de postura en sedestació o al llit.
És a dir, que la seva necessitat bàsica de moviment i correcció de la postura es vegi
compromesa i afecti el desenvolupament de les activitats de la vida diària (AVD).

Les causes a les quals s’associa la immobilitat poden resumir-se en els dos factors
següents:

• Orgànics

• No orgànics

Els factors orgànics són els que estan relacionats amb patologia (malaltia)
diagnosticada. Entre ells, destaquen els dos següents:

• Orgànics per causa sistèmica: afecten un o més sistemes, com els següents:

1. Musculoesquelètic: per malalties pròpies d’aquest sistema (vegeu
apartat 1 de la unitat 4), entre les quals destaquen traumatismes (es-
pecialment fractures), osteoporosi, trastorns dels peus, entre d’altres.

2. Nerviós: especialment en trastorns degeneratius i altres caracteritzats
per demència (per exemple, Alzheimer), problemes de coordinació i
equilibri (per exemple, Parkinson), trastorns del moviment (corea,
distonia, atàxia, parkinsonisme, tremolor, entre d’altres), neuropaties,
així com diversos tipus de paràlisis motores d’etiologia i quadre clínic
divers, entre d’altres (vegeu apartat 2 de la unitat 4).

3. Cardiorespiratori: per malaltia vascular perifèrica, cardiopatia isquè-
mica (angina de pit, infart) i/o malalties que cursen amb restricció del
patró respiratori fisiològic, com ara l’MPOC (malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica), asma, bronquitis, entre d’altres. La simptomatologia
és coincident entre aquestes pel que fa a la fatiga, la qual cosa limita
les ABVD.

4. Altres: qualsevol trastorn o alteració que comprometi el moviment o
el manteniment de la postura i que no estigui inclosa en cap dels quatre
apartats anteriors, com els trastorns de la visió o processos neoplàsics
greus, entre d’altres.

5. Pluripatologia: alteracions complexes com la desnutrició, anèmia o
desordres del metabolisme que afecten al benestar i a la qualitat de
vida de la persona tenint-hi en compte diversos sistemes.

• Orgànics per altres causes:

1. Dolor: ocasionat per patologia no diagnosticada.

2. Psicològiques: depressió, ansietat, falta de motivació, por de les pos-
sibles lesions o accidents (per exemple, por de les caigudes) derivades
del propi moviment.

Els factors no orgànics són els que no estan relacionats amb malaltia diagnosti-
cada. Entre ells destaquen les causes següents:
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Fins a un 18% de la
població de més de 65 anys
i fins a un 50% dels de més
de 75 tenen dificultats per
moure’s o sortir de casa
sense ajut.

• Ambientals: estar en entorns poc amables en relació amb l’espai, la
lluminositat, el mobiliari i/o accessoris, amb barreres arquitectòniques i
sense ajuts tècnics a disposició i/o adequats a la persona o a la necessitat.

• Socials: soledat, falta d’estimulació i/o recolzament (immobilitat forçada),
actituds sobreprotectores, entre d’altres.

• Altres: pels efectes produïts pels tractaments farmacològics o tractaments
no farmacològics, com per exemple, sistemes de contenció o repòs.

1.1.1 Immobilitat deguda al propi procés d’envelliment

“Dels ancians amb immobilitat aguda, entesa com la pèrdua ràpida de la independència en
la mobilitat durant un mínim de tres dies, el 33% mor en un termini de tres mesos i més del
50% als 12 mesos.”

Torres Haba, R. i Nieto de Haro, M. D. (2007) Tratado de geriatría para residentes. Capítol

20.

Hi ha una immobilitat per deteriorament de les funcions motores no directament
relacionada amb causa orgànica, sinó amb la capacitat per dur a terme les activitats
de la vida diària (AVD).

Tota síndrome d’immobilitat apareix per un deteriorament funcional, però
no tot deteriorament funcional ha d’abocar en una síndrome d’immobilitat.

Moltes vegades es parla de deteriorament funcional i no té repercussió en
altres sistemes de l’organisme. Es pot prevenir i pot ser reversible si s’actua
adequadament. No obstant això, en aquells casos en què la situació no es pot
prevenir, o bé no s’aplica cap tractament per revertir-la, pot afectar òrgans i/o
sistemes, com el musculoesquelètic i nerviós (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Alguns símptomes d’immobilitat Sistema osteomuscular Sistema nerviós

Pèrdua de força muscular Alteració de la percepció
dels estímuls externs

Osteoporosi Alteració dels reflexos
de correcció

Marxa senil

Si passa això, pot aparèixer una simptomatologia molt diversa que, tot i així, i si
s’actua de manera òptima i regular, també pot ser reversible. Aquesta situació rep
el nom de manera òptima i regula i s’entén com una situació patològica, inici
d’una situació de vulnerabilitat, la fragilitat.

Postura i marxa senil

Es caracteritza per:

• Flexió de tronc, malucs i genolls

• Disminució del balanceig de les extremitats superiors



Atenció sanitària 12 Activitats de mobilització, trasllat i deambulació

• Flexió dels colzes

• Passes curtes

• Ritme lent

• Augment del doble recolzament (ús dels dos peus o un peu i ajut tècnic)

Conseqüències de la immobilitat

Les conseqüències de la immobilitat es poden descriure dins d’un bucle difícil de
trencar sense la col·laboració del suport familiar, d’amistats o de professionals. I,
de vegades, costa diferenciar quines són les causes; tot i que es poden resumir en
alguna d’aquestes tres:

• Físiques: algunes d’elles són les indicades a la taula 1.2.

• Psicològiques: l’aïllament produït per la immobilitat pot ocasionar afecta-
cions com depressió, ansietat i un estat d’ànim alterat, en general, de tal
manera que pot aparèixer una pèrdua de capacitat per regular les reaccions
emocionals i concentrar-se, així com una pèrdua de la memòria i l’aparició
de pensaments negatius i, de vegades, recurrents.

• Socials: l’afectació psicològica i física combinada poden dur a processos
d’aïllament que poden passar desapercebuts i no contribueixen a la millora
de l’estat d’ànim, ni de l’estat físic de la persona.

Taula 1.2. Alteracions físiques dels sistemes en la immobilitat

Alteracions Descripció Observacions

Musculoesquelètiques Pèrdua de força muscular i atròfia
muscular

Ulceracions i ossificacions en
articulacions

Disminució de reflexos i
contraccions musculars

Escurçaments i retraccions
musculars

Disminució massa òssia i
predisposició a osteoporosi

Disminució mobilitat musculatura
respiratòria (diafragma)

Circulatòries TVP (trombosi venosa profunda) i
TEP (tromboembolisme pulmonar)

Tendència a síncope i fatiga

Intolerància a la postura erecta
(ortostatisme) i/o exercici

Respiratòries Dificultat ventilatòria El col·lapse del pulmó es diu
atelèctasi si és parcial i
pneumotòrax si és total.

Augment del risc de pneumònies i
atelèctasis
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Practicar exercici físic

Els beneficis de la pràctica
regular d’exercici físic no
disminueixen amb l’edat. Per a
la planificació dels programes
d’activitat, s’acostumen a
agrupar els ancians de la manera
següent: fràgils, malalts, sans
(>75), sans (<75) i entrenats.

Taula 1.2 (continuació)

Alteracions Descripció Observacions

Digestives Estimulació del reflux
gastroesofàgic (RFGE)

Restrenyiment i impactació fecal

Disminució de la gana

Endocrines Augment de glucosa en sang
(hiperglicèmia)

Genitourinàries Augment d’incontinència urinària,
càlculs renals i infeccions

Nervioses Disminució de la coordinació,
orientació, equilibri i percepció
dels estímuls externs

Depressió i aïllament social

De la pell Disminució de la vascularització La baixa vascularització altera
l’estructura, disminueix l’aportació
de nutrients, l’eliminació
substàncies de rebuig i porta a
l’envelliment cutani.

Disminució del gruix subcutani

Augment de la pressió dels punts
de recolzament per sedentarisme
prolongat: major susceptibilitat
d’aparició d’UPP (úlceres per
pressió) o úlceres per decúbit

Úlceres per decúbit (fase I) a la
zona lateral de l’hemitòrax dret i al
taló dret. Font: Geneaupp. Banc
d’imatges. Imatges cedides per a
la seva divulgació

Prevenció de la immobilitat

La identificació de la simptomatologia primerenca i l’aplicació dels possibles
tractaments al més aviat possible, adaptats a la persona i al seu entorn, són fona-
mentals per evitar les complicacions posteriors. Amb relació a això, s’acostuma a
seguir les indicacions següents:

• Estimular una pauta d’exercici físic regular: control postural i adopció
de postures antiàlgiques (que eviten el dolor), mobilitzacions i exercicis
progressius, des d’aquells on la persona és independent (mobilitzacions i
exercicis actius), passant pels semiassistits i fins als totalment passius o
assistits, reforçant-los amb la introducció d’ajuts tècnics (vegeu la taula 1.3).

• Introduir adaptacions que facilitin l’autonomia durant les ABVD, ja que
impliquen desplaçaments, deambulació, trasllats i mobilitzacions.

Taula 1.3. Millores fisiològiques en els diversos sistemes derivades de la pràctica d’exercici físic regular
per prevenir la síndrome d’immobilitat o la situació de fragilitat

Sistema Millora simptomàtica Disminució simptomàtica

Musculoesquelètic Força muscular (marxa, equilibri,
massa òssia)
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Dolor d’espatlla o espatlla
adolorida

També s’anomena omàlgia o
periartritis escapulohumeral i

correspon a la tendinitis del
manegot dels rotadors

(estructura musculotendinosa),
una patologia per sobreús

(moviments repetitius) que
provoca dolor i discapacitat en

l’espatlla i part superior del braç.
Sovint s’identifica com a

pinçament o bursitis.

Taula 1.3 (continuació)

Sistema Millora simptomàtica Disminució simptomàtica

Cardiovascular Capacitat de reserva cardíaca Resposta hipertensiva

Oxigenació dels teixits

Endocrí Hiperglicèmia

Triglicèrids

Colesterol dolent (HDL)

Nerviós Ansietat

Estats depressius

Tractament de la immobilitat

S’acostuma a considerar un tractament general i un individualitzat (per a cadascun
dels sistemes afectats) a dos nivells:

• Farmacològic: per prevenir i/o alleujar la simptomatologia causada per la
pròpia immobilitat.

• Alternatiu: en combinació amb les possibilitats següents:

– Teràpies rehabilitadores, la fisioteràpia i/o la teràpia ocupacional.

– Establiment d’una dieta adequada a cada circumstància.

– Acompanyament psicològic i seguiment des del respecte i l’empatia
per intentar donar resposta a cada necessitat.

Vegeu el següent vídeo per familiaritzar-vos amb els exercicis de teràpia de
rehabilitació d’una lesió freqüent com és l’omàlgia o espatlla adolorida i que
s’associa moltes vegades a una immobilitat parcial i al deteriorament conseqüent
en la PSD, o bé s’identifica com a risc de lesió en el professional d’atenció directa.

https://www.youtube.com/embed/V0nBBEtHpiE?controls=1

Alguns paràmetres importants en la pèrdua de funció muscular s’indiquen a
continuació i donen informació per a la planificació dels procediments terapèutics
(de recuperació) o els relacionats amb el moviment i correcció postural:

• Causes fisiològiques: muscular, nerviosa (de nervis, medul·la, cervell)

• Presentació en el temps: temporal o permanent

• Intensitat: lleu, moderada o greu

• Extensió: local o generalitzada

https://www.youtube.com/embed/V0nBBEtHpiE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/V0nBBEtHpiE?controls=1
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Fisioterapeuta

Professional sanitari que ofereix
solucions per prevenir i controlar
LME i dona indicacions per
aplicar una correcta HP durant
els processos relacionats amb el
moviment i manteniment de la
postura, tant de forma activa com
semiassistida o assistida.

• Afectació laterolateral: unilateral o bilateral

• Disfunció: parcial (parèsia) o total (plegia)

• Afectació apical-caudal: extremitats inferiors (paraparèsia o paraplegia) o
inferiors i superiors (tetraparèsia o tetraplegia)

La mobilització no sempre ajuda a prevenir la immobilització, i inclús
pot produir efectes indesitjables, en persones amb absència absoluta de
motivació o en fase terminal.

Malgrat tenir present els inconvenients de la immobilitat, en estats greus s’han
de tenir en compte les contraindicacions de la mobilització, algunes de les quals
s’indiquen a continuació. Serà molt important que el tècnic d’atenció directa sigui
sensible a això:

• Fatiga extrema

• Hipertensió arterial

• Mort sobtada

• Infart agut de miocardi

• Lesions

• Deteriorament de l’equilibri i/o debilitat muscular extrema

• Fases agudes d’artritis

• Dolor no controlat amb la mobilització

• Falta absoluta de motivació

Valoració de la mobilitat

L’alteració funcional de les PSD està confirmada pels resultats de les escales de
valoració amb les quals l’equip professional planificarà la necessitat d’ajut (humà
i/o material) en les accions següents:

• Realitzar les ABVD.

• Mobilitzar-se o canviar-se de postura al llit i/o a la cadira.

• Aixecar-se i asseure’s.

• Mantenir l’equilibri en posició erecta.

• Realitzar transferències o trasllats (d’una superfície a una altra).

• Deambular o realitzar la marxa, amb o sense ajut tècnic.

• Desplaçar-se en cadira de rodes.

L’experiència pot ajudar que la planificació sigui tan adequada com sigui possible
per tal de disminuir la càrrega assistencial dels tècnics, així com les LME.
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La llar és l’espai on es
poden prevenir la major part

de caigudes.

Vegeu la secció “Actuació
davant d’una caiguda” a
l’apartat ”Tècniques de

mobilització, trasllat i
deambulació”, d’aquesta

mateixa unitat.

1.2 Entorn i ajuts tècnics

L’elecció i utilització dels ajuts tècnics, mobiliari i accessoris, així com l’adaptació
de l’entorn són una part important de la prevenció per reduir les LME en els
professionals d’atenció directa i per millorar la qualitat assistencial de la persona
en situació de dependència.

L’adaptació de l’entorn en què viu la PSD i els ajuts tècnics adequats són mesures
útils per tal que la seva vida sigui més segura, senzilla i independent, tant per
a aquelles activitats que pugui fer de manera activa i/o semiassistida, com per a
aquelles que hagi de fer de manera totalment assistida.

Igualment, s’ha de comprovar l’estat abans de la seva utilització i fer un
manteniment regular per part de persones que se’n responsabilitzin i que
en facin un registre per tal d’evitar possibles incidències.

1.2.1 Entorn

Un entorn més segur ha de ser efectiu en totes les ABVD, els procediments de
mobilització, trasllat, deambulació o desplaçaments autònoms, semiassistits o
assistits, o també ha d’evitar accidents, com per exemple les caigudes. Per aquesta
raó, s’han de tenir en compte alguns dels aspectes següents:

• Elements necessaris ordenats i a l’abast de la mà.

• Terra antilliscant (especialment a la cuina i lavabo), sec i net; no fer servir
productes de netejar que provoquin lliscaments.

• Substituir la banyera per una dutxa i utilitzar una catifa antilliscant.

• Col·locar barres de suport on sigui necessari (vàter, zona de bany, esglaons).

• Elevar l’altura del vàter i posar barres de suport.

• Il·luminació àmplia i sense excés de brillantor per evitar enlluernar. En totes
les estances i escales.

• Interruptors a l’abast, especialment a l’entrada de la llar i de les habitacions
i passadissos.

• Bandes antilliscants i passamans a les escales.

• Fer les tasques asseguts, si és possible.

• Utilitzar carretó de la compra.

• Assegurar-se que l’escombra, fregona i l’aspiradora són de mànec llarg.
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Vegeu la secció
“Manteniment d’ajuts
tècnics” en l’apartat
“Tècniques de
mobilització, trasllat i
deambulació”, d’aquesta
mateixa unitat.

• Utilitzar petits electrodomèstics de poc pes.

• Evitar l’ús de tamborets per elevar-se. Demanar ajut.

• Vigilar amb les mascotes.

Des del punt de vista del professional, serà molt important fer atenció als punts
següents:

• Ajuts tècnics adaptats al procediment, a la PSD i a l’entorn.

• Entorn i mobiliari adequats, com ara llit articulat, regulat en alçada, amb ba-
ranes, rodes i frens per evitar riscos innecessaris sobre el propi professional
i la persona que s’atén.

1.2.2 Ajuts tècnics

Les ajudes tècniques (o ajuts tècnics) són els dispositius d’assistència per eliminar
o reduir l’esforç físic realitzat, bé per la persona en situació de dependència,
bé per la persona que l’assisteix per tal de proporcionar seguretat i disminuir els
possibles riscos associats, tant sobre el professional, com sobre la persona atesa,
en les diverses accions.

Es disposa d’un gran nombre de dispositius per millorar la mobilitat de la persona
i prevenir les caigudes. Els més habituals són els que s’indiquen a la taula 1.4, on
es classifiquen en funció del procediment (autònom o assistit) al que donin suport:

• Per als canvis posturals o mobilitzacions: ajuden a fer els canvis de postura,
ja sigui al llit o en una cadira.

• Per als trasllats o transferències: faciliten el desplaçament d’una superfície
a una altra.

• Per a la deambulació o la marxa: són útils quan hi ha afectació en les
extremitats inferiors, especialment, però també si hi ha debilitat de lleu a
moderada o fins i tot algun problema d’equilibri i/o coordinació

• Per al desplaçament: possibiliten autonomia (encara que sigui amb una altra
persona) perquè la persona no estigui sempre al llit o a una butaca.

Taula 1.4. Ajudes tècniques per a la mobilització, transferència, deambulació o desplaçament

Ajuts tècnics Tipus Opcions

Per als canvis posturals o
mobilitzacions

Elements que disminueixen o fins
i tot eviten el fregament.

Llençol lliscant

Grua de mobilització amb
accessoris

Per als trasllats o
transferències

Elements que disminueixen el
fregament i augmenten la
independència.

Taula de transferència
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Taula 1.4 (continuació)

Ajuts tècnics Tipus Opcions

Elements que eviten la torsió del
tronc.

Disc giratori

Accessori de transferència
llit-cadira/“glide” o banana (corba)

Element que assegura la fixació
del tècnic a la PSD.

Cinturó de trasllat o cinturó
ergonòmic

Per a la marxa o deambulació Augmenta la base de sustentació i
els punts de recolzament.

Bastons rígids, plegables o
extensibles

Bastons amb un o més punts de
recolzament

Faciliten la deambulació si hi ha
afectació d’extremitats inferiors.

Crosses de colze

Crosses d’avantbraç

Crosses axil·lars

Crosses de braç

Augmenten l’estabilitat i
produeixen una marxa en tres
temps

Caminadors simples

Caminadors articulables

Amb rodes (indicats si hi ha risc
de retropulsió; contraindicats si hi
ha risc d’antepulsió)

Amb potes

Combinats

Per al desplaçament Ha de distribuir el pes de forma
equilibrada; ha de permetre les
transferències. Permeten el
desplaçament quan la marxa és
dificultosa o impossible per motius
musculars i/o neurològics.

Cadires de rodes de propulsió
manual

Cadires de rodes de propulsió
elèctrica

1.3 Promoció d’autocura i mesures de prevenció de les LME

La realització de les tasques relacionades amb el moviment i el manteniment de la
postura de la PSD per part del professional s’associa a un augment d’afectacions
de músculs, articulacions, ossos, així com d’estructures de fixació, com lligaments
i tendons.

Per evitar aquest tipus de lesions i també afavorir la seguretat i confiança de la
persona que s’atén, el professional ha de seguir unes recomanacions.
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Mètode MAPO

L’aplicació del mètode MAPO és
l’única metodologia disponible
per quantificar el nivell de risc
ergonòmic durant la mobilització
de persones en l’àmbit
sociosanitari.

És important portar roba ampla i còmoda, així com calçat tancat, flexible i
antilliscant per tal de no limitar el moviment durant els procediments i evitar
possibles lesions.

1.3.1 Exercicis de manteniment

La incorporació d’exercici físic regular i constant és important per mantenir una
aptitud física adequada per a la realització correcta de les intervencions i evitar
postures forçades que puguin portar a dolor i/o lesions.

Vegeu el vídeo següent, on es mostren alguns exercicis senzills per al manteniment
de la musculatura de l’esquena.

https://www.youtube.com/embed/2iDZ-uPK0l0?controls=1

1.3.2 Normes de mecànica corporal

La mecànica corporal i l’ergonomia es basen en el coneixement de les possibili-
tats de moviments i en l’adopció de posicions corporals adequades per part del
professional, ajustades al que s’ha de fer, així com al coneixement de les necessitats
i limitacions físiques i malalties de base de la persona que assisteix. Així mateix,
s’han d’adaptar a l’entorn i a l’espai disponible i basar-se en la utilització d’ajuts
tècnics adequats. Abans de començar els moviments, és important mantenir
l’alineació corporal i interioritzar aquesta postura recta per evitar lesions. Per
facilitar-ho, s’han de tenir present les parts anatòmiques i les accions següents:

• Cap i coll: estirar-los cap amunt.

• Esquena: estirar-la i relaxar les espatlles.

• Pelvis: bascular-la suaument cap endavant i flexionar-la durant els movi-
ments.

• Cames: flexionar-les lleugerament pels genolls.

• Peus: separar-los una mica perquè quedin alineats a l’amplada dels malucs
aproximadament.

Els principis bàsics per a la realització adequada de la mecànica corporal durant la
manipulació manual de persones (MMP) tenen normes comunes a la manipulació

https://www.youtube.com/embed/2iDZ-uPK0l0?controls=1
https://www.youtube.com/embed/2iDZ-uPK0l0?controls=1
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Disminuir el fregament

S’ha d’intentar disminuir el
fregament durant les

mobilitzacions de la PSD per
facilitar la maniobra. Per

exemple, a l’hora de pujar-la cap
al capçal, caldrà demanar-li que

miri cap a la panxa (perquè
separi el cap del matalàs) i/o

demanar-li que flexioni (o
flexionar-li) les cames, si és

possible.

de càrregues. La seva posada en marxa s’ha d’adequar a la intervenció, persona
que s’assisteix, ajut tècnic, entorn i espai disponible.

S’ha de tenir en compte que l’aplicació correcta ha d’assegurar el manteniment
de l’equilibri del professional i la disminució del pes del conjunt que s’ha de
mobilitzar o traslladar, a part de, i fonamentalment, el manteniment de l’esquena
recta i la utilització dels músculs de les cames. Per això, caldrà tenir en compte
els aspectes següents:

1. Ampliar la base de sustentació; separar els peus:

• Si el moviment que s’ha de fer és de davant cap enrere: s’ha de
col·locar una cama endarrerida i passar el pes de la cama avançada
a l’endarrerida (finta anteroposterior)

• Si el moviment que s’ha de fer és de costat a costat: s’ha de col·locar
un peu mirant cap al costat cap a on es vol moure la persona i passar
el pes d’una cama a l’altra, lateralment (finta lateral).

2. Augmentar els punts de recolzament: tenir els peus junts suposa un punt
de recolzament, si se separen, passaran a ser dos i si es flexionen els genolls
i es tira cap enrere un dels peus i es recolza un genoll al llit, es tenen tres
punts de recolzament. El resultat serà la disminució de l’esforç que s’ha de
fer per mobilitzar una persona al llit, per exemple.

3. Col·locar el centre de gravetat al nivell del pes màxim del conjunt que s’ha
de mobilitzar, tot ajupint-se, flexionant malucs i genolls (si es fa un trasllat),
o inclinant-se, posant una o les dues cames al llit (si es fa una mobilització).

4. Utilitzar contrapesos i coordinació de moviments: caldrà utilitzar el
nostre pes per mobilitzar la persona de manera compensada, és a dir,
caldrà mobilitzar-nos amb ella (amb un suau balanceig) per tal de disminuir
l’esforç durant els procediments. Augmentar la base de sustentació i els
punts de recolzament augmenta el contrapès.

5. Mantenir l’esquena recta: corregir la posició del coll i cap en funció de
la situació. Evitar torsions i inclinació del tronc i utilitzar grans grups
musculars (abdomen i cames).

6. Utilitzar angles fisiològics (naturals) a l’hora de manipular o mobilitzar per
evitar tendinitis.

7. Establir punts de fixació amples i segurs: utilitzar els palmells de la mà
amb els dits separats, així com avantbraços.

8. Evitar aixecar o manipular per sobre de l’altura de les espatlles.

Centre i línia de gravetat del cos humà

És el punt on es concentra el pes de tot el cos i es localitza una mica més amunt de la
meitat (56-57%) de la nostra alçada des de terra, encara que pot variar en funció de la
morfologia, edat, sexe i posició de cada persona. La línia de gravetat segueix un recorregut
que passa pels punts anatòmics següents: orella, espatlla, part anterior de les vèrtebres
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LME freqüents en les
persones cuidadores

Són lesions
musculoesquelètiques freqüents
en les persones cuidadores les
d’esquena, espatlla i braç, i
poden ser artràlgies (cervicàlgies,
dorsàlgies, lumbàlgies, omàlgies
i braquiàlgies), tendinopaties i
hèrnies discals.

dorsals, part posterior de les vèrtebres lumbars, part anterior del sacre i davant de la part
anterior del genoll i de l’articulació del turmell (figura 1.1).

Figura 1.1. Centre de gravetat i línia de
gravetat

Font: Wikipedia

És important tenir en compte què determina l’equilibri a l’hora d’iniciar o recolzar un canvi
postural, un trasllat o iniciar una deambulació: base de sustentació (BS) àmplia, altura del
centre de gravetat (CG) idèntica a la del conjunt a mobilitzar, línia de gravetat (LG) dins de
la base de sustentació.

El vídeo següent pot ajudar a comprendre millor els principis bàsics de mecànica
corporal:

https://www.youtube.com/embed/8bLvxsc7pgc?controls=1

1.3.3 El mètode Dotte

Aquest mètode planteja cinc posicions fonamentals de les quals es desprenen
la resta de moviments per a la mobilització manual de persones (MMP) amb
l’objectiu d’estalviar esforços i prevenir LME. Així mateix també recull postures
específiques que ajuden a la realització dels moviments quotidians de mobilització
de les persones en situació de dependència, com girs sobre un mateix i aixecament
del llit, trasllats d’una persona estirada o aixecaments fins a la posició de sedesta-
ció. Segons el mètode Dotte, les posicions bàsiques per repartir el pes de manera
adequada i sense gestos bruscos són les que s’indiquen a la taula 1.5:

https://www.youtube.com/embed/8bLvxsc7pgc?controls=1
https://www.youtube.com/embed/8bLvxsc7pgc?controls=1
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Taula 1.5. Les cinc posicions fonamentals del mètode Dotte

Posició Imatge Objectiu

Banqueta Possibilita mantenir l’esquena recta, amb les
cames flexionades, per col·locar els colzes sobre
els genolls i aguantar millor el pes.

Rappel Variant de la banqueta, permet desplaçar el cos
cap enrere fent contrapès amb la PSD.

Arquer Per a desplaçaments de tracció vertical.

Finta lateral Orientat a desplaçar la càrrega de forma lateral
amb el traspàs del pes d’una cuixa a l’altra. (Hi ha
una variant –finta lateral obliqua– quan es
traspassa el pes de la cama avançada a la que
està endarrerida.

Cadireta Utilitza la cuixa de la persona que assisteix com a
suport de la PSD.

Cavaller Amb un genoll recolzat a terra, facilita l’aproximació
a l’objecte i augmenta l’estabilitat. Quan es puja, la
força la farà la musculatura de la cuixa no
agenollada i alliberarà l’esforç centrat a l’esquena.
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Taula 1.5 (continuació)

Posició Imatge Objectiu

Halterofília Amplia la base de sustentació amb la separació
dels peus, baixa el centre de gravetat amb la flexió
dels malucs, genolls i turmells. Augmenta
l’estabilitat i l’equilibri i prepara per a un
desplaçament, o bé un aixecament de la càrrega,
amb la força controlada per la musculatura de les
cuixes.

Vegeu el vídeo següent, on es posen en evidència les NMC que aplica el
professional d’atenció directa, així com la utilització d’alguns ajuts tècnics menors,
durant mobilitzacions al llit i trasllats de PSD:

https://www.youtube.com/embed/gtaXp8Z7O8E?controls=1

Mecànica corporal: recull d’actuacions

Una mecànica corporal adequada s’ha de centrar en que el moviment ha de ser el més breu
possible, ha d’implicar poc esforç, s’han d’utilitzar ajuts tècnics sempre que sigui possible,
o bé l’ajut d’una altra persona o altres persones i ha de permetre el màxim nombre de
repeticions de tasques sense posar en risc ni la salut del professional, ni la de la PSD.

És per això que el professional d’atenció física, amb la col·laboració del conjunt de
professionals, ha d’actualitzar els seus coneixements sobre procediments, adaptacions
tècniques, humanes i materials, així com incorporar descansos periòdics ajustats al tipus
d’activitat i alternar tasques de diferents intensitats musculars durant la jornada laboral, amb
l’objectiu de minimitzar les LME i augmentar la confiança en la persona que s’assisteix.

https://www.youtube.com/embed/gtaXp8Z7O8E?controls=1
https://www.youtube.com/embed/gtaXp8Z7O8E?controls=1
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2. Activitats de mobilització, trasllat i deambulació

Les persones que es troben en situació de dependència (PSD) poden tenir limitada
la necessitat bàsica de moure’s de manera rítmica, coordinada i voluntària, i
mantenir una postura corporal correcta, la qual cosa dificulta l’eficàcia de
processos biològics com el retorn venós i la respiració eficaç, entre d’altres.

És per això que el tècnic d’atenció directa té la responsabilitat de donar suport a
aquesta necessitat bàsica limitada amb la realització de procediments i el registre
dels resultats que facilitin el control i seguiment de l’evolució de la PSD, així com
la presa de decisions entre els diversos membres de l’equip de treball, durant les
situacions que es detallen a continuació:

• Enllitament: situació en què la PSD està la major part del temps al llit, i on
són clau els canvis posturals per prevenir lesions i procurar benestar.

• Sedestació: és la posició anatòmica de descans a la vora o fora del llit (en
una cadira), en què la PSD està asseguda. Permet canviar d’horitzontal a
vertical, estimular l’equilibri i preparar-la perquè es posi dreta i pugui iniciar
la marxa, o bé per traslladar-la.

• Transferències o trasllats: permeten el canvi d’una superfície on es troba
la PSD a una altra, ja sigui per proporcionar benestar com per cobrir una
necessitat bàsica, com passar del llit a una cadira de rodes per desplaçar-se,
o passar d’una cadira de rodes al vàter, per exemple.

• Bipedestació: és el pas previ a iniciar la deambulació, si és possible, o bé
per canviar d’una superfície de descans a una altra.

• Deambulació: coneguda com a marxa, s’ha de fer sempre en entorns segurs
i amb l’ajut tècnic que s’adapti millor a les característiques de la PSD. És
posterior a la posició de bipedestació i proporciona autonomia.

• Desplaçament amb cadira de rodes: per a aquelles PSD que tenen limitació
motora, o bé per alguna malaltia o simptomatologia no relacionada amb el
sistema osteomuscular. El seu ús per part de la PSD proporciona autonomia.

2.1 Prevenció de caigudes durant els procediments

Les caigudes són la conseqüència de qualsevol esdeveniment sobtat que precipiti
l’individu cap a terra contra la seva voluntat (OMS, 2004). Constitueixen un dels
problemes més freqüents entre les PSD (institucionalitzades o no) per les lesions
que els poden causar a curt o llarg termini.
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Entre les persones grans, formen part del que s’anomena grans síndromes
geriàtriques i tenen gran repercussió sobre la seva mortalitat i morbiditat. Per
això, prevenir-les és un dels indicadors de la qualitat i seguretat de l’atenció,
especialment entre les PSD amb afectació del sistema nerviós i/o osteoarticulo-
muscular.

2.1.1 Factors de risc

Els riscos associats a les caigudes es poden classificar en dos grups:

• Factors intrínsecs o propis de la persona:

– Història de caigudes prèvies

– Alteracions: físiques (per malalties, trastorns, processos postquirúr-
gics i/o hàbits tòxics), cognitives i/o conductuals.

• Factors extrínsecs relacionats amb:

– L’entorn: vegeu la secció “Entorn” dins l’apartat “Mecànica corporal”
d’aquesta unitat.

– El calçat: inadequat, mal ajustat

– L’efecte del transport

– L’execució inadequada dels procediments i/o utilització d’ajuts tècnics

– Clima i característiques del terreny

– Riscos derivats de la intervenció d’altres persones o mascotes

– Factors socials: capacitació nul·la o inadequada de la xarxa de suport
(persones cuidadores professionals i no professionals: família i/o
acompanyants habituals).

2.1.2 Consells generals

Cal tenir present els passos següents i/o ensenyar-los a les PSD ateses:

1. Valorar la seguretat de l’entorn, ajuts tècnics i/o altres adaptacions (baranes,
frens, reposapeus, etc.).

2. Escollir i posar-se el calçat i la roba adequadament.

3. Demanar ajuda sempre que sigui necessari.

4. Preparar-se físicament: fixar la mirada durant uns segons i respirar tran-
quil·lament unes dues o tres vegades abans d’iniciar qualsevol activitat.
Evitar mirar a terra.



Atenció sanitària 27 Activitats de mobilització, trasllat i deambulació

Ajut tècnic portàtil

Vegeu el següent enllaç a un
vídeo on s’usa un ajut tècnic
portàtil per aixecar una persona
que ha caigut:bit.ly/2PnRjzZ.

5. Parar l’acció sempre que sigui necessari: per l’entorn, l’ajut tècnic i/o
simptomatologia de la PSD. Asseure’s o estirar-se, si escau.

6. Informar sempre de qualsevol caiguda.

Vegeu aquest vídeo per tal de tenir en compte conceptes bàsics sobre prevenció
de caigudes:

https://www.youtube.com/embed/tJGUdJrJl0I?controls=1

S’aconsella també que els professionals facin un registre de caigudes on s’indiqui,
entra d’altres:

• Si és la primera vegada.

• Valoració clínica del resultat (lleu, moderat, greu)

• On i quan ha caigut.

• Què feia abans i què volia fer.

• Si ha estat una acció planificada o sobtada (per una emergència, per
exemple).

• Si ha utilitzat algun dispositiu de recolzament habitual o no.

• Si ha demanat ajuda abans o no.

• Com s’ha sabut que ha caigut (si la persona ho ha explicat o algú ho ha vist).

• Si anava calçada i/o vestida apropiadament.

• Si portava algun objecte o mascota.

• Si hi ha estat implicada alguna persona o mascota.

• Descripció del lloc on ha caigut (exterior; interior: ascensor, passadissos,
escales, estances; il·luminació; obstacles...).

2.1.3 Aixecament després d’una caiguda

La caiguda d’una PSD és un dels riscos que s’ha d’evitar, però, quan succeeix, no
s’ha d’actuar precipitadament i s’ha d’assegurar el bon estat de la persona abans
de fer res. Es poden seguir els passos que es detallen a continuació:

• Abans de a l’aixecament:

1. Protegir-se un mateix, protegir tercers i la PSD.

https://m.youtube.com/watch?v=5mAstk1wHeA
https://www.youtube.com/embed/tJGUdJrJl0I?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tJGUdJrJl0I?controls=1
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Superfícies especials

Són aquelles dissenyades
específicament per reduir la

pressió de determinades zones
anatòmiques. Poden ser:

matalassos, matalassets i coixins
especials (antiescares).

2. Mantenir la calma.

3. Comprovar que la persona es troba bé.

4. Demanar ajut segons el protocol de la institució on es trobi, o bé, si és
al domicili, trucar al 112 o utilitzar els dispositius de teleassistència,
si es valora que hi podria haver algun risc per a la persona.

5. No deixar-la sola mai.

• Aixecament: si no suposa cap risc per a la PSD, ni per al tècnic, a partir de:

1. Una posició de panxa tocant a terra (perquè la persona ha quedat així
en caure, o bé perquè se l’ha pogut girar o ho ha fet sola), passar a
gatejar i aproximar-se a una cadira en dues situacions:

(a) Quan es té menys dependència i sense assistència. Vegeu el
vídeo:

https://www.youtube.com/embed/Bhn7T5e1RR8?controls=1

(b) Quan la persona té major grau de dependència i amb l’assistència
d’una sola persona. Vegeu el vídeo:

https://www.youtube.com/embed/hHOnv3_ym2U?controls=1

2. Una posició de panxa enlaire i col·locar-li per l’esquena una de les
peces següents:

– Un cinturó de transferència (o en el seu defecte, una tovallola
doblegada longitudinalment) que sobresurti per sota dels braços.
Asseure-la, estirant dels extrems i flexionar-li les cames. Des
d’una posició ajaguda, aixecar-la (i vosaltres aixecar-vos amb
ella), estirant de cada extrem del cinturó i frenant els seus peus
amb els vostres; es pot fer amb dos tècnics.

– Un llençol (lliscant o no) a sota i que la cobreixi de cap a
peus. Traslladar-la a la cadira o al llit, per arrossegament suau
i aixecament posterior segur, entre dues persones.

– Un arnés per traslladar-la amb una grua a la cadira o al llit.

2.2 Posicions anatòmiques de descans

La PSD, en determinades situacions, ha d’estar moltes hores enllitada o asseguda.
Per això, una correcta posició de descans ha d’assegurar els aspectes següents:

https://www.youtube.com/embed/Bhn7T5e1RR8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Bhn7T5e1RR8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/hHOnv3_ym2U?controls=1
https://www.youtube.com/embed/hHOnv3_ym2U?controls=1
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• Mantenir confort i l’alineació corporal cap-columna amb cintures (escapu-
lar i pèlvica) equilibrades.

• Deixar sense pressió punts de recolzament propis de cada posició:

– Sedestació: isqui, 5è metatars

– Decúbit supí: occipital, escàpules, sacre-còccix, colzes, talons

– Decúbit lateral: espatlla, maluc (cresta ilíaca), trocànter, genoll (còn-
dil femoral), turmell

– Decúbit pron: cresta ilíaca, cresta tibial, ròtula (genoll)

• Mantenir la posició funcional de mans i peus (evitar peu equí); opcional:
col·locar arc metàl·lic, a l’últim terç del llit i sota la llenceria per evitar
que la roba pressioni sobre els peus; és especialment important en casos de
molta fragilitat.

• Facilitar la respiració, motiu pel qual s’acostuma a inclinar el primer terç
del llit uns 30°, excepte si està contraindicat.

• Facilitar el retorn venós, motiu pel qual s’acostuma a inclinar l’últim terç
del llit uns 15-30°, excepte si està contraindicat.

És per aquest motiu que el tècnic en atenció directa ha de conèixer les principals
posicions de descans, així com les indicacions i les contraindicacions en funció
de les característiques fisiopatològiques de la persona que atén. A la taula 2.1 es
fa una descripció.

Evitar l’equinització del peu (“peu de ballarina” o “peu equí”) assegura la
posició plantígrada (peu en angle natural o en posició fisiològica) i evita la
retracció (escurçament) del tendó d’Aquil·les i del tríceps sural.

Taula 2.1. Posicions de descans (i acrònims), descripció, tolerància, precaucions i/o objectius

Posició

Decúbit supí (DS) o decúbit dorsal

Descripció Persona estirada amb l’esquena recolzada al pla
horitzontal, braços i cames estirats

Tolerància Bona si no hi ha contraindicacions (per exemple:
dificultat respiratòria o dolor).

Coixins Sota cap i coll, braços i mans, turmells; entre les
cames; als costats de malucs i cuixes; a la planta
dels peus

Precaucions Separar lleugerament les cames. Evitar rotació
externa dels malucs.
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Taula 2.1 (continuació)

Posició

Decúbit pron (DP) o decúbit ventral

Descripció Persona estirada, amb el cap de costat, tòrax i
abdomen recolzats al pla horitzontal per alleujar
zones posteriors i aconseguir extensió completa dels
malucs; braços estirats en paral·lel al tronc, o bé
flexionats per davant del cap.

Tolerància Baixa. Desaconsellada freqüentment.

Coixins Sota cap (si és molt pla), tòrax (especialment en
dones), abdomen, cuixes, cames i turmells.

Precaucions Evitar hiperextensió cervical i lumbar. Assegurar-se
que les vies respiratòries estan lliures.

Decúbit lateral, dret o esquerre (DLD/DLE)

Descripció Persona de costat (dret o esquerre) amb braços
(semiflexionats, normalment) cap al costat cap on la
persona està girada, cames lleugerament
flexionades, o amb la inferior estirada i la superior
lleugerament flexionada.

Tolerància Bona en tant que afavoreix la flexió del tronc, malucs
i genolls, però s’ha d’intentar que no es mantingui
molt perquè afavoreix UPP dels malucs (al nivell del
trocànter major del costat cap on està girada la
persona).

Coixins Sota cap i coll, braç contralateral al costat cap on es
gira, cama i peu contralateral al costat cap on està
girada la PSD; darrere de l’esquena per evitar que
rodoli cap a l’altre costat.

Precaucions i/o objectius Avançar l’espatlla homolateral al costat cap on està
girada la PSD. Assegurar-se que el braç homolateral
al costat cap a on està girada la persona, si està
estirada, no quedi atrapat entre les baranes o el propi
cos. Assegurar que l’orella homolateral al gir no
queda doblegada contra el matalàs.
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Taula 2.1 (continuació)

Posició

De Sims o semi-pron dret/esquerre (de Sims D/E)

Descripció Persona estirada entre un DP i un DL (amb la pelvis
mig recolzada al matalàs, d’un costat, i mig aixecada,
de l’altre costat). Cap de costat. La cama
contralateral al gir està flexionada i avançada cap al
pit. El braç homolateral al gir està darrera de
l’esquena i estirat, normalment.

Tolerància Bona. Relaxa la zona lumbar.

Coixins Sota cap i coll (opcional). Sota la cama flexionada
(per elevar genoll i turmell). Sota el peu de la cama
flexionada. Sota el turmell de la cama estirada. Sota
l’abdomen (opcional).

Precaucions Assegurar que l’orella homolateral no queda
doblegada contra el matalàs. Controlar els horaris de
canvis posturals perquè augmenta la pressió a la
zona dels malucs i hi ha risc d’aparició d’UPP en
aquesta zona.

Fowler (asseguda/semiasseguda)

Descripció Persona semiasseguda amb una inclinació del
matalàs respecte a l’horitzontal del llit d’entre 45-60°
amb les cames flexionades preferentment.

Tolerància Bona, especialment per al moment dels àpats.
Desaconsellada de forma mantinguda perquè
augmenta la pressió a la zona del sacre-còccix i
talons.

Coixins En cap i regió cervical i lumbosacra, sota la zona
poplítia (darrere dels genolls), si no té somier
articulable, sota turmells; sota braços i mans

Precaucions No utilitzar anelles de cautxú, ni pneumàtics sota la
zona dels glutis; els punts de recolzament s’han de
modificar amb la mateixa freqüència que en les altres
posicions; evitar: hiperextensió cervical, cifosi lumbar,
compressió dels espais poplitis (sota els genolls) per
facilitar un retorn venós correcte, peu equí,
estrangulament de vies.
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Taula 2.1 (continuació)

Posició

Variants

Fowler alt: inclinació d’entre 60-90°

semi-Fowler: inclinació d’entre 30-45°

Fowler baix: inclinació d’entre 15-30°

En sedestació (asseguda en cadira)

Descripció Persona asseguda a la cadira o butaca

Tolerància Igual que en posició Fowler o variants.

Coixins Darrere de cap i coll, zona lumbar, braços, mans i
cuixes

Precaucions Les mateixes que en posició de Fowler o variants.
Per assegurar la posició funcional dels peus, col·locar
una banqueta a sota (plana o amb inclinació) per
facilitar el retorn venós. S’aconsella l’ús de llençol
tubular lliscant al seient que permeti la recol·locació
postural.



Atenció sanitària 33 Activitats de mobilització, trasllat i deambulació

Durant el descans, la posició pot variar, inclús la persona pot adoptar
postures antiàlgiques (per evitar o disminuir el dolor). Assegurar la posició
adequada i la comoditat amb suports materials (plans d’articulació del llit,
coixins, fèrules i/o ajuts tècnics) i intervencions preventives (recol·locació
i mobilitzacions pautades) és responsabilitat del tècnic d’atenció directa.

2.3 Procediments per donar suport a la necessitat bàsica de
moviment i/o manteniment de la postura

Els procediments per donar suport a la necessitat bàsica de moviment i/o man-
teniment de la postura de la PSD tenen l’objectiu comú de prevenir i/o millorar
la qualitat de vida de qui té limitacions motores. Els que s’expliquen en aquesta
unitat són els següents:

• Exercicis d’arc complet de moviment (E-ACM)

• Canvis posturals

• Transferències

• Recolzament durant la deambulació

• Recolzament durant el desplaçament en cadira de rodes

Més enllà de les particularitats, és important tenir en compte els aspectes comuns
a tots els procediments; tal com s’exposen en el quadre següent:

Aspectes comuns a tots els procediments

1. Tenir present la pauta i/o indicacions.

2. Obtenir informació prèvia sobre característiques físiques, cognitives i conductuals de la PSD.

3. Adaptar, si escau, cada procediment a les possibles vies, apòsits, immobilitzacions, ferides,
zones de fragilitat o sensibilitat, així com a les limitacions sensorials (visuals i/o auditives),
malalties o simptomatologia que pugui manifestar cada PSD.

4. Comprovar que no hi ha contraindicacions per dur a terme cada procediment.

5. Respectar les preferències de la persona, sempre que sigui possible.

6. Fer ús sempre dels ajuts tècnics disponibles, comprovar el seu estat i/o funcionament i seguir
les indicacions de les fitxes tècniques.

7. Demanar ajut sempre que sigui possible i/o necessari. Evitar fer alguns procediments sols.

8. Assegurar-se de tenir el coneixement adequat sobre el procediment a realitzar i com es pot
adaptar a les característiques de la PSD, als ajuts tècnics disponibles i/o a l’entorn.

9. Respectar les precaucions indicades per l’equip professional.

10. Planificar la tècnica abans d’iniciar-la.

11. Seguir tots els passos de cada procediment, excepte que s’hagi optat per fer-ne alguna
adaptació.
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Trobareu un recull dels
diferents protocols

d’aquest apartat a la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

Els E-ACM acostumen a ser
realitzats per un/a

fisioterapeuta (o sota la
seva supervisió) i es poden

fer també a l’aigua pels
seus efectes amortidors.

12. Seguir les NMC (normes de mecànica corporal).

13. Escollir moviments naturals que no siguin forçats ni per a la PSD ni per a vosaltres.

14. Si la PSD hi col·labora, que sigui després d’explicar-li bé l’objectiu i com es farà, que ho faci
a la vostra indicació, que heu d’avançar de forma clara, concreta i coordinada.

15. Observar en tot moment els possibles senyals de no tolerància, descoordinació, falta de
participació o canvi de conducta per prevenir les possibles reaccions adverses i poder actuar
en cas necessari.

16. Anotar, si s’han pogut resoldre i com, les possibles incidències.

17. Anotar qualsevol altre aspecte que us pugui semblar d’interès.

2.3.1 Exercicis d’arc complet de moviment

Les PSD amb poca mobilitat poden tenir debilitat i alteracions osteoarticulomus-
culars que facin que les transferències d’una superfície a l’altra no siguin suficients
per evitar el deteriorament i inclús pot associar-se a situacions de perill.

Per això se sol establir una rutina d’exercicis anomenats d’arc complet de movi-
ment (E-ACM), o de rang complet de moviment(E-RCM), per mantenir i millorar
el rang de mobilitat articular; la qual cosa pot contribuir a desaccelerar, o inclús
revertir, processos limitadors, especialment si s’apliquen de forma regular en les
primeres fases de la presentació de la simptomatologia.

Els beneficis d’aquests exercicis s’associen a:

• Augment del moviment i funció articular

• Disminució del dolor articular

• Augment de la independència de la PSD

La seva classificació es relaciona amb la dependència de la PSD, i s’estableixen
en tres nivells:

• Passius o assistits: si la PSD no pot col·laborar i els fa una altra persona.

• Semiassistits: si la PSD pot col·laborar en una part de la seva realització.

• No assistits o actius: si la PSD els pot fer, només sota supervisió, però sense
la col·laboració directa de ningú.

El vídeo que teniu a continuació, mostra alguns E-RCM (range of motion exerci-
ces, en anglès) en una persona enllitada. Per facilitar-ne la comprensió, a la taula
2.2, trobareu les parelles de moviments per articulació, tal com ho fan al vídeo, en
sentit proximal-distal, des de l’espatlla fins als dits de la mà i des del maluc fins
als dits del peu, només a l’hemicòs (meitat del cos) dreta:
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https://www.youtube.com/embed/t6hE_ntz4Ho?controls=1

Taula 2.2. Exercicis d’arc complet de moviment (E-ACM) en extremitat superior i extremitat inferior de
l’hemicòs dret en decúbit supí

Zona que s’exercita Parelles de moviment

Espatlla Flexió-extensió

Abducció-adducció

Rotació externa-rotació interna (espatlla amb angle de 90°)

Colze Flexió-extensió

Supinació-pronació

Canell Flexió-extensió-hiperextensió

Flexió radial - flexió cubital

Dits de la mà Polze: abducció-adducció

Polze: oponibilitat amb cadascun dels altres quatre dits

Dits 2, 3, 4 i 5: abducció-adducció individual

Dits 2, 3, 4 i 5: flexió-extensió en bloc (els quatre dits a la vegada)

Maluc Flexió-extensió

Abducció-adducció

Rotació externa - rotació interna

Genoll Flexió-extensió

Turmell Plantiflexió-dorsiflexió

Rotació externa - rotació interna

Dits del peu Abducció-adducció

Flexió-extensió en bloc (els cinc dits a la vegada)

És important tenir en compte les següents indicacions sobre els E-ACM:

• Es poden fer:

– Amb la PSD en bipedestació, sedestació o decúbit.

– En una o més extremitats i en un o en els dos hemicossos.

– Amb sèries repetides un nombre de vegades que determinarà el
fisioterapeuta (al vídeo, es pot observar que són dues les repeticions
de cada moviment).

– Una o més vegades al dia, en les mateixes articulacions o en unes
altres.

• S’han de realitzar:

– Només quan les condicions (físiques i conductuals) siguin òptimes.

– Per part d’una persona especialitzada o sota supervisió.

https://www.youtube.com/embed/t6hE_ntz4Ho?controls=1
https://www.youtube.com/embed/t6hE_ntz4Ho?controls=1
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Vegeu l’apartat “Mecànica
corporal” per tenir present

les NMC durant els
procediments per evitar

lesions
musculoesquelètiques

(LME) en el tècnic i
possibles accidents, com

les caigudes, en la PSD.

– Si no hi ha cap incidència o simptomatologia, com dolor, que ho
impedeixi.

– Seguint les NMC, seguretat i higiene.
– Demanant consentiment i col·laboració i preservant la intimitat de la

PSD.

• Han de finalitzar:

– Acomodant la PSD.
– Fent el registre del que s’ha fet.
– Comunicant les possibles incidències.

2.3.2 Canvis posturals o mobilitzacions (procediments)

Els canvis posturals o mobilitzacions són modificacions de la posició del cos en la
superfície de recolzament on es trobi la persona. Tenen com a objectiu augmentar
la qualitat de vida a partir de les consideracions següents:

• Proporcionar confort.

• Evitar pressió prolongada.

• Facilitar la interacció amb les altres persones.

• Facilitar l’acte de menjar i/o beure.

• Facilitar algunes intervencions d’higiene i/o terapèutiques.

Els canvis posturals constitueixen una de les mesures bàsiques per a la
prevenció de les UPP i s’han de combinar amb la inclinació controlada de
la superfície de descans (llit, seient i recolzapeus/braços) i amb materials de
suport específics.

Per aquesta raó, les persones responsables de l’atenció directa han de tenir presents
alguns aspectes:

• Tota persona detectada com a persona amb risc d’immobilitat ha de ser
canviada de posició, si no hi ha contraindicació segons una pauta.

• Els canvis de posició s’entenen tant a la cadira (en sedestació), com al llit.

• S’han d’incloure, sempre que sigui possible, les posicions bàsiques de
descans: sedestació (també al llit) i DS, DLD i DLE (al llit).

• Han d’assegurar el benestar amb l’alineació cap-columna, l’equilibri de
les cintures (escapular i pèlvica), el repartiment del pes corporal, la posició
funcional de mans (dits en semiflexió) i peus (evitar l’equinització), la
respiració no forçada, el retorn venós, l’eliminació de punts de pressió
prolongada i proporcionar un descans reparador.
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Metodologies de
mobilització

Algunes metodologies de
mobilització de persones són: de
Max Abric, de Paul Dotte,
mètode GAPA (gestos i activació
gestual de la persona anciana) i
manutenció manual de malalts
(MMM).

• S’han de fer amb seguretat: prevenir caigudes i dolor, no bloquejar vies
o sondes, no recolzar la persona sobre les seves lesions, no mobilitzar per
arrossegament, evitar postures forçades durant la mobilització i durant el
descans per tal d’evitar complicacions articulars (com les contractures),
evitar constrènyer roba de llit o pròpia de la persona per tal d’evitar plecs
i facilitar la circulació, deixar accessibles zones de tractament i/o control
rutinari i assegurar que les necessitats quedin cobertes.

• La freqüència de canvi no ha d’excedir les dues hores, tot i que es pot
desplaçar fins a les quatre durant la nit i ha d’estar indicada.

• La pauta o rutina de canvi s’ha de recollir en el pla de cures de la PSD,
amb les posicions (indicades i desaconsellades), les hores dels canvis i les
precaucions, especialment quan hi ha determinats símptomes o malalties
diagnosticades.

• S’han de col·locar coixins o altres materials preventius de suport per
alleujar la pressió sobre les prominències òssies i conservar la posició
funcional de les diferents parts corporals. Cal tenir present que són
materials complementaris que no han de substituir mai la pauta o rutina
de mobilització.

• Les PSD que poden fer els canvis posturals de forma autònoma han de rebre
formació per tal de conèixer posicions bàsiques i alternatives, els riscos i
els beneficis en funció de les seves característiques, així com la freqüència
de canvi i els materials de suport.

La classificació es pot fer tenint en compte els punts següents:

• En funció del grau de dependència de la persona:

– Actius o no assistits: són els que pot fer la PSD per si mateixa, sota la
supervisió d’un professional o amb formació.

– Semiassistits: són els que la PSD pot fer amb la col·laboració d’un
professional.

– Passius o assistits: són els que la PSD no pot fer sense la participació
directa d’un professional.

• En funció de la superfície on es trobi la persona (i com es descriuen a partir
d’ara):

– A la cadira (en sedestació)

– Al llit

D’una banda, els canvis posturals en sedestació són especialment importants per
a aquelles persones que es desplacen en cadira de rodes. Per comprendre’ls, s’ha
de tenir present la postura neutral, indicada a la taula 2.3.
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Escales de valoració

Dues escales de valoració
validades i dissenyades per al

risc de patir UPPs són la de
Norton modificada (1962) i la de
Braden (1987), tal com indica el

Grup Nacional per a l’Estudi i
Assessorament en Úlceres per
Pressió (GNEAUPP) i Ferides

Cròniques.

Taula 2.3. Postura neutral en sedestació

Cap Columna Pelvis

Recte
Sense inclinació
Sense rotació
Sense balanceig

Recta
Sense rotació
Sense curvatures laterals
Amb curvatures normals: lordosi
cervical i lumbar i cifosi dorsal i
sacrococcígia

Sense inclinació
Sense rotació
Sense balanceig

En el següent enllaç podreu tenir més informació i veure imatges sobre les
posicions incorrectes en la cadira de rodes i que es detallen a continuació
(hub.permobil.com):

• Retropulsió (inclinació anterior) de la pelvis

• Antepulsió (inclinació posterior) de la pelvis, hiperlordosi lumbar i cervical

• Rotació de la pelvis

• Balanceig de la pelvis

• Deformitat de la pelvis

El procediment de canvi postural en sedestació es basa en els punts següents:

1. Elevar-se o elevar el cos del seient per alliberar els isquis del pla de la cadira
cada 10-15 minuts.

2. Assegurar un angle de 90° dels malucs per evitar pressió excessiva sobre els
isquis. Per això caldrà regular l’alçada del reposapeus.

3. Vigilar les prominències òssies en contacte amb la superfície de la cadira
en cada elevació. Canviar de posició els coixins per alliberar la pressió.

4. Recol·locar la PSD, si escau (vegeu el vídeo).

5. Precaucions:

(a) Evitar seients reclinables.

(b) Usar sempre els coixins antiescares i vigilar el seu estat: inflat i forma
correcta, que no siguin durs, que siguin els indicats pels especialistes
i que estiguin homologats.

(c) Controlar el pes: evitar sobrepès i aprimament.

(d) Assegurar una higiene regular amb hidratació de la pell.

El següent vídeo us ajudarà a comprendre com un ajut tècnic menor (l’estora de
reposicionament) us pot ajudar a disminuir l’esforç durant el procediment de tornar
a una posició correcta una PSD que ha lliscat a la cadira o cadira de rodes.

https://hub.permobil.com/blog/common-postural-abnormalities-wheelchair-seating-positioning
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https://www.youtube.com/embed/Z059WW0QjOU?controls=1

D’altra banda, els procediments de canvis posturals al llit són els que s’indiquen
a continuació (vegeu la taula 2.1 per recordar el significat dels acrònims):

• Reposicionament de la persona. Apropar-la al capçal (taula 2.4)

• Apropament a la vora del llit (taula 2.5)

• Pas de DS a decúbit lateral DL, posició de Sims o a decúbit pron DP (taula
2.6)

• Asseure la persona a la vora del llit (taula 2.7)

En qualsevol cas, és important tenir en compte:

• La utilització de coixins abductors (separadors de les extremitats respecte
a la línia medial del cos) entre les cames per tal d’evitar les luxacions per
rotació interna dels fèmurs.

• Donar suport visual a la PSD, col·locant-se al davant per tal d’evitar
sensació de mareig (vertigen postural paroxístic benigne).

• La utilització d’ajuts menors com el llençol tubular lliscant i/o el cinturó
de transferència perquè disminueixen sobreesforços durant els procedi-
ments.

Reposicionament de la PSD al llit. Apropar al capçal

A la taula ?? teniu el protocol a seguir en cas de reposicionament de la persona.
A continuació, trobareu dos vídeos que us permetran veure el procediment per
reposicionar la PSD cap al capçal del llit (amb la col·laboració d’un o dos tècnics
i amb llençol tubular lliscant).

Taula 2.4.

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. REPOSICIONAMENT DE LA PSD: APROPAR AL CAPÇAL

DEFINICIÓ

Protocol de recol·locació de la PSD al llit.

OBJECTIU

• Apropar al capçal del llit per evitar incomoditat i lesions en una PSD que ha relliscat .

MATERIAL NECESSARI

• Guants (i resta d’equip de protecció individual, EPI, sanitari, si escau)
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: coixins i ajut tècnic específic (llençol tubular lliscant)

PROCEDIMENT

https://www.youtube.com/embed/Z059WW0QjOU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Z059WW0QjOU?controls=1
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Taula 2.4 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. REPOSICIONAMENT DE LA PSD: APROPAR AL CAPÇAL

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Col·locar-lo a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions

2. Preparació del tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari

3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’altura
4) Ajustar, si és possible, l’altura del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre que no estigui contraindicat.

5. Canvi postural:
5.1. Col·locar-se al costat del llit des d’on es començarà a treballar.
5.2. Destapar la PSD i recol·locar-li bé la roba, si escau.
5.3. Retirar els coixins, si n’hi ha, i deixar-los al carro de material o a la cadira.
5.4. Comprovar si hi ha algun obstacle material (sondes, vies, immobilitzadors, com ara guixos o embenats...)
que precisin adaptació del procediment per a cada cas concret.
5.5. Baixar la barana, si n’hi ha.
5.6. Col·locar el llençol tubular lliscant, a sota o a sobre del travesser. La posició correcta del llençol lliscant ha
de ser amb les parts tancades per sota de les espatlles i cuixes per permetre el lliscament longitudinal de la
PSD en el llit.
5.7. Recollir els braços de la PSD sobre el seu tronc.
5.8. Flexionar-li les cames, si és possible.
Opció a. Un o dos tècnics (a cada costat del llit)
(5.9a). Passar un braç sota les espatlles i l’altre sota les cuixes de la PSD.
(5.10a). Informar la persona del moviment que es farà i demanar-li que es miri la panxa, si és possible.
(5.11a). Desplaçar-la en un sol moviment cap al capçal de forma coordinada si hi participen dos tècnics.
Opció b. Dos tècnics (un a cada costat del llit) i amb travesser
(5.9b). Enrotllar amb les vostres mans el travesser des de cada vora del llit fins a tocar la PSD, de manera que
quedi tan a prop com sigui possible del seu cos. Les vostres mans han d’estar col·locades al nivell de les
cintures (escapular i pèlvica) de la persona per enrotllar el travesser i per fer el desplaçament posterior. La
posició de les mans ha de ser en puny i la visió dorsal.
(5.10b). Cal informar del moviment i demanar-li que es miri la panxa, si és possible.
(5.11b). Desplaçar-la en un sol moviment cap al capçal de forma coordinada si hi participen dos tècnics.

6. Acomodar-la
• Col·locar els coixins als llocs adequats en funció de la postura de descans final.
• Assegurar-se que no queden plecs, ni a la roba, ni a la llenceria de llit.
• Tapar-la i evitar l’equinització dels peus.
• Pujar la barana o baranes, si escau.
• Posicionar el llit segons el que estigui pautat o ho prefereixi la persona, sempre que no estigui desaconsellat.
(Es pot fer amb la inclinació del primer terç del llit, o bé posant suports que elevin les potes del capçal del llit
per evitar la inclinació dels malucs i carregar la zona del sacre).

7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.

8. Recollir el material i l’entorn.

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Taula 2.4 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. REPOSICIONAMENT DE LA PSD: APROPAR AL CAPÇAL

• Seguir les NMC: ampliar la base de sustentació, orientar un peu cap al capçal, mantenir l’esquena recta amb
la flexió dels malucs i del genoll i turmell de la cama més allunyada del capçal i passar el pes d’aquesta a
l’altra, fent una finta laterolateral quan es faci el moviment.

Fixeu-vos, en els vídeos següents, en certes adaptacions per disminuir sobrees-
forços i fregament:

1. La longitud del llençol tubular lliscant

2. L’ús combinat del llençol tubular lliscant amb altre ajut tècnic menor
(cinturó)

3. La inclinació del pla inferior del llit per tal que s’elevin les cames.

Poseu també especial atenció en la col·locació i retirada dels ajuts tècnics menors,
per tal de disminuir la fricció amb la pell de la PSD al mínim possible:

https://www.youtube.com/embed/bwcpHKZtiM4?controls=1

https://www.youtube.com/embed/SinQCDfL8n8?controls=1

https://www.youtube.com/embed/F9bzzhfX1ow?controls=1

Apropament a la vora del llit

A la taula 2.5 podeu veure el protocol per a l’apropament a la vora del llit; a banda,
el vídeo que trobareu a continuació, us permetrà veure l’opció per “Reposicionar
la PSD cap al capçal del llit” amb la col·laboració de dos tècnics (un a cada costat)
i el llençol tubular lliscant (amb o sense llençol tubular lliscant a sota del llençol
travesser):

Taula 2.5.

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL. APROPAR A LA VORA DEL LLIT EN DS

DEFINICIÓ

https://www.youtube.com/embed/bwcpHKZtiM4?controls=1
https://www.youtube.com/embed/bwcpHKZtiM4?controls=1
https://www.youtube.com/embed/SinQCDfL8n8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/SinQCDfL8n8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/F9bzzhfX1ow?controls=1
https://www.youtube.com/embed/F9bzzhfX1ow?controls=1
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Taula 2.5 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL. APROPAR A LA VORA DEL LLIT EN DS

Protocol previ a altres per facilitar-ne l’execució.

OBJECTIU

• Preparar la PSD per fer un canvi postural que requereixi aquest pas previ.

MATERIAL NECESSARI

• Guants (i resta d’equip de protecció individual, EPI, sanitari, si escau)
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: ajut tècnic específic (llençol tubular lliscant)

PROCEDIMENT

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Col·locar-lo a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.

2. Preparació del tècnic:
Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.

3. Preparar la PSD:
Identificar-la pel seu nom
Saludar-la i presentar-se
Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
Adequar temperatura i il·luminació
Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’altura
Ajustar, si és possible, l’altura del llit als malucs
Col·locar el llit pla, sempre que no estigui contraindicat.

5. Canvi postural. Un tècnic i per parts:
5.1. Col·locar-se al costat del llit cap on es vol apropar la PSD.
5.2. Destapar la PSD i recol·locar-li bé la roba, si escau.
5.3. Retirar els coixins, si n’hi ha, i deixar-los al carro de material o a la cadira.
5.4. Comprovar si hi ha algun obstacle material (sondes, vies, immobilitzadors, guixos o embenats...) que
necessitin adaptació del procediment per a cada cas concret.
5.5. Abaixar la barana, si n’hi ha.
5.6. Col·locar el llençol tubular lliscant sota la persona o sota el travesser, a partir d’una posició inicial de la
PSD en DS.
5.7. Col·locar-li les extremitats:
• Braços recollits sobre el tronc
• La cama més allunyada sobre la més propera al costat cap on es vol apropar.
(5.8 Opció a.) Col·locar els vostres braços a sota de la persona per a cadascun dels segments corporals
(espatlles-lumbars, lumbars-cuixes i cuixes - cames/turmells). Desplaçar-la per apropar-la cap a la vora del llit
en cadascun dels segments.
(5.8. Opció b.) Enrotllar el travesser amb les mans de tal manera que quedi el mínim espai entre les vostres
mans i la PSD. Agafeu el travesser amb les mans tancades, en puny visió dorsal. Estireu molt suaument pels
mateixos tres segments indicats a l’opció a.
5.9. Repetiu els tres moviments, si cal, perquè quedi ben a la vora del llit. És preferible repetir-los que fer
sobreesforços associats a desplaçaments llargs.

6. Continuar amb el següent procediment de mobilització, o bé, acomodar-la:
• Col·locar els coixins als llocs adequats en funció de la postura de descans final.
• Assegurar-se que no queden plecs, ni a la roba, ni a la llenceria de llit.
• Tapar-la i evitar l’equinització dels peus.
• Apujar la barana, si escau.
• Posicionar el llit segons el que estigui pautat o prefereixi la persona, sempre que no estigui desaconsellat.
(Es pot fer amb la inclinació del primer terç del llit, o bé posant suports que elevin les potes del capçal del llit
per evitar la inclinació dels malucs i carregar la zona del sacre).

7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.

8. Recollir el material i l’entorn.
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Taula 2.5 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL. APROPAR A LA VORA DEL LLIT EN DS

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS

• En persones fràgils, utilitzar llençol tubular lliscant preferentment.
• Seguir les NMC: ampliar la base de sustentació, col·locar una cama endarrerida, apropar-se a la persona i
mantenir recta l’esquena amb la flexió dels malucs i del genoll i turmell de la cama avançada. Desplaçar-la
amb una finta antero-posterior o diagonal passant el pes de la cama flexionada i avançada a l’altra (més
endarrerida i estirada a l’inici del moviment).
• Adaptació 1. Amb tres tècnics (tècnica en bloc), de tal manera que cadascú desplaça cadascun dels tres
segments corporals a la vegada seguint qualsevol de les dues opcions.
• Adaptació 2. Amb un tècnic que empeny des del costat contrari cap on es vol desplaçar la PSD. Pot ser per
parts, o bé en un sol moviment, col·locant les mans al nivell de l’espatlla i maluc, en aquest últim cas.

Girar la PSD

A partir d’una posició de DS, la PSD es pot girar en tres posicions (DL, de Sims
o DP) en funció de les indicacions de la pauta de mobilitzacions. En aquest sentit,
el canvi postural al llit es pot referir a:

• Posar de costat: girar de DS a DL (dret o esquerre).

• Posar de semicostat: girar de DS a posició de Sims (dret o esquerre).

• Posar de bocaterrosa: girar de DS a DP.

A la taula 2.6 podeu veure el protocol per portar a terme el canvi postural de DS
a DL (dret o esquerre), a posició de Sims (dreta o esquerra) o a DP.

Taula 2.6.

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. POSAR DE COSTAT: GIRAR DES DE DS

DEFINICIÓ

Mobilització al llit per canviar la posició de decúbit des de DS a DL (dret o esquerre), a de Sims (dret o
esquerre) o a DP.

OBJECTIU

• Canviar de posició en decúbit la persona enllitada pel motiu que sigui: alleujar punts de pressió, seguir la
rutina de mobilització, proporcionar comoditat, realitzar higiene, canvi de llenceria de llit, realització de
determinades intervencions.

MATERIAL NECESSARI

• Guants (i resta d’equip de protecció individual, EPI, sanitari, si escau)
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: coixins

PROCEDIMENT

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Col·locar-lo a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.
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Taula 2.6 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. POSAR DE COSTAT: GIRAR DES DE DS

2. Preparació del tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.

3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
4) Ajustar, si és possible, l’altura del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre que no estigui contraindicat.

5. Canvi postural:
5.1. Col·locar-se al costat del llit, contrari respecte a on es vol girar la PSD.
5.2. Destapar la PSD i recol·locar-li bé la roba, si escau.
5.3. Retirar els coixins, si n’hi ha, i deixar-los al carro de material o a la cadira. (Per passar a DL o a posició de
Sims, no és necessari retirar el coixí del cap).
5.4. Comprovar si hi ha algun obstacle material (sondes, vies, immobilitzadors, guixos o embenats...) que
necessitin adaptació del procediment per a cada cas concret.
5.5. Abaixar la barana, si n’hi ha.
5.6. Preparar la PSD a partir d’una posició inicial en DS i apropar-la a la vora contrària de cap a on es vol girar.
5.7. Apujar la barana, si n’hi ha.
5.8. Col·locar-se al costat del llit, cap a on es vol girar la PSD. Abaixar la barana.
5.9. Preparar la PSD per ser girada:
De DS a DL (dret o esquerre):
1) Girar el cap de la PSD cap al lateral cap on es vol girar.
2) Col·locar-li les extremitats: braç contralateral al gir a sobre del tronc; braç homolateral al gir en un angle
d’entre 45-90° respecte al tronc, amb el braç estirat o bé amb el colze flexionat, en funció de la possibilitat de
moviment articular de la PSD; cama contralateral al gir, flexionada o estirada, i a sobre de l’altra i amb un coixí
entre ambdues (especialment en persones fràgils) per evitar la luxació del maluc contralateral al gir.
De DS a posició de Sims (dret o esquerre):
1) Girar el cap de la PSD cap al lateral cap on es vol girar.
2) Col·locar-li les extremitats: braç contralateral a sobre del tronc; braç homolateral estirat, paral·lel al cos i amb
la mà sota la cuixa; cama contralateral, flexionada o estirada, a sobre de l’altra i amb un coixí entre ambdues
(especialment en persones fràgils) per evitar la luxació del maluc contralateral.
De DS a DP:
1) Girar el cap de la PSD cap al costat contrari respecte al gir que es vol fer.
2) Col·locar-li les extremitats: ambdós braços estirats, paral·lels al cos i amb cadascuna de les mans sota
cadascuna de les cuixes; cama contralateral al gir estirada a sobre de l’altra (o no) i amb un coixí entre
ambdues (especialment en persones fràgils) per evitar la luxació del maluc contralateral.
5.10. Girar-la
Opció 1. Subjecció directa amb les mans al nivell de l’espatlla i per la cuixa-maluc contralaterals. Girar-la de
manera contínua, suau i assegurant l’estabiliat de la persona abans de separar les mans del seu cos.
Opció 2. Amb llençol travesser: subjectar la PSD amb el llençol travesser enrotllat (ben a prop del seu cos) i
al nivell de l’espatlla i maluc-cuixa contralaterals. Girar-la amb molta suavitat amb l’ajut del llençol travesser.

6. Acomodar-la amb la correcció de la postura i la col·locació adequada dels coixins:
En DL: avançar-li l’espatlla homolateral al gir per evitar pressió a l’acromi. Col·locar-li adequadament els
braços per tal que no quedin atrapats amb la barana. Col·locar els coixins: darrere l’esquena, sota el braç
contralateral al costat de gir, entre les cuixes i cames (la contralateral al gir pot estar una mica flexionada, a
sobre de l’altra o una mica separada).
En posició de Sims: col·locar-li el braç que queda per darrere de l’esquena una mica flexionat en direcció al
cap o bé estirat, paral·lel al cos. Col·locar-li l’altre braç flexionat amb un coixí a sota i assegurar-se que no
quedarà atrapat amb la barana. Flexionar-li la cama contralateral al gir en direcció al pit i col·locar-li un coixí a
sota fins al turmell.
En DP: col·locar-li els braços paral·lels al tronc, o bé flexionats en direcció al cap. Col·locar-li coixins sota el
cap (ha de ser molt pla; moltes vegades no es posa), sota el tòrax (especialment en dones), sota la panxa (per
evitar la curvatura excessiva al nivell lumbar) i sota les cames (de vegades també sota les cuixes).
• Tapar-la.
• Apujar la barana, si escau.
• Posicionar el llit segons el que estigui pautat o prefereixi la persona, sempre que no estigui desaconsellat.
(Es pot fer amb la inclinació del primer terç del llit, o bé posant suports que elevin les potes del capçal del llit
per evitar la inclinació dels malucs i carregar la zona del sacre).

7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Taula 2.6 (continuació)

PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. POSAR DE COSTAT: GIRAR DES DE DS

8. Recollir el material i l’entorn.

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS

• Seguir les NMC: ampliar la base de sustentació, col·locar una cama endarrerida, apropar-se a la persona i
mantenir recta l’esquena amb la flexió dels malucs i del genoll i turmell de la cama avançada. Desplaçar-la
amb una finta antero-posterior o diagonal passant el pes de la cama flexionada i avançada a l’altra (més
endarrerida i estirada a l’inici del moviment).
• Assegurar la respiració eficaç amb la correcció de la posició del cap i vigilar no doblegar-li l’orella.
• Assegurar posició fisiològica de mans i peus.
• Assegurar-se que no queden plecs, ni a la roba, ni a la llenceria de llit.

En el següent vídeo, podeu veure el cas d’una PSD que té afectació motora de
l’hemicòs dret i es posen en evidència algunes consideracions que s’han de tenir
en compte quan la persona queda sobre el costat afectat.

https://www.youtube.com/embed/uirRTApVCT4?controls=1

En el següent canal de Youtube trobareu una sèrie de vídeos per tal de comprovar
com l’ús de la grua i l’adaptació dels seus components facilita els procediments de
canvis posturals i/o transferències de les PSD, especialment en casos de fragilitat
i/o sobrepès: bit.ly/3a3xANW.

Asseure la persona a la vora del llit

A la taula 2.7 podeu veure el protocol per asseure la persona a la vora del llit.

Taula 2.7.

PROTOCOL PER ASSEURE LA PERSONA A LA VORA DEL LLIT

DEFINICIÓ

Mobilització al llit per canviar la posició de decúbit a sedestació.

OBJECTIU

• Passar-la a una posició prèvia a la bipedestació o preparar-la per fer una transferència a la cadira.

MATERIALS NECESSARIS

• Guants (i resta d’equip de protecció individual, EPI, sanitari, si escau).
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf

PROCEDIMENT

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Col·locar-lo a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.

https://www.youtube.com/embed/uirRTApVCT4?controls=1
https://www.youtube.com/embed/uirRTApVCT4?controls=1
https://youtube.com/channel/UC03g1dWH8w_6pyh0VOofcPA/videos
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la

resta de protocols
d’aquest apartat als

annexos de la unitat.

Taula 2.7 (continuació)

PROTOCOL PER ASSEURE LA PERSONA A LA VORA DEL LLIT

2. Preparació del tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.

3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’altura
4) Ajustar, si és possible, l’altura del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre que no estigui contraindicat.

5. Canvi postural:
5.1. Col·locar la persona en DL del costat per on es vol aixecar.
5.2. Flexionar-li les dues cames.
5.3. Col·locar-li el braç contralateral al gir per sobre del tronc i l’homolateral; es pot separar una mica, per tal de
facilitar-vos el procediment.
5.4. Elevar el primer pla del llit, si és possible.
5.5. Col·locar el vostre braç més proper al capçal per sota l’espatlla homolateral al gir per tal d’empènyer i
elevar mentre amb l’altre braç es facilita que les cames quedin fora del llit. Si es fa a la vegada aquest doble
moviment (com un gir) ajudarà a adoptar una postura asseguda amb facilitat.
5.6. Subjectar la persona per sobre de les espatlles i preguntar-li com es troba.
5.7. Abaixar el llit per tal que toqui amb els peus a terra. Si no és possible, es pot utilitzar una petita plataforma
o tamboret amb potes antilliscants.
5.8. Col·locar-li les sabatilles i la roba que necessiti, si escau.
5.9. Continuar amb l’altre procediment, si escau, o bé en aquesta posició durant el temps indicat o que
necessiti.

6. Acomodar-la.

7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.

8. Recollir el material i l’entorn.

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS

• Preparar el calçat i la roba (per exemple una bata o jaqueta) prèviament.
• Ajudar-la a col·locar-se el calçat i la roba que s’ha preparat, si escau.
• No deixar-la mai sola.
• Assegurar-se que es troba bé i no perd l’equilibri.

2.3.3 Transferències de PSD

Les transferències o trasllats són els canvis de la PSD d’una superfície a una
altra, motiu pel qual el risc d’accident és més alt que en els canvis posturals per
l’associació que hi ha amb el risc de caigudes, entre altres possibles lesions. Per
això és important que l’equip tècnic sigui coneixedor de les possibles adaptacions
de l’entorn, ús d’ajuts tècnics i dels procediments.
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Les més habituals són les que es detallen a continuació, tot i que les dues últimes
són poc freqüents en institucions sociosanitàries i/o domicilis:

• Del llit a la cadira

• De la cadira al llit

• D’una cadira a una altra

• Del llit a la llitera

• De la llitera al llit

És important destacar que la transferència llit-cadira té un pas previ molt important
per a les persones enllitades: la bipedestació. Tot i que no hi ha un protocol
específic, en aquesta ocasió, s’ha volgut destacar aquesta acció, que dona seguretat
tant a la PSD com al tècnic i que és el pas previ, no només d’una transferència a
la cadira, sinó de l’inici de la deambulació.

A la taula 2.8 podeu veure el procediment per passar la persona asseguda a la vora
del llit a bipedestació i/o a la cadira.

Taula 2.8.

PROTOCOL DE TRANSFERÈNCIA. PASSAR LA PERSONA D’ASSEGUDA A LA VORA DEL LLIT A
BIDEPESTACIÓ I/O A LA CADIRA

DEFINICIÓ

Passar una persona des de la vora del llit on està asseguda a la posició de bipedestació o a la cadira.

OBJECTIU

• Proporcionar comoditat, canviar de posició, canviar de superfície de descans, preparar-la per a la
deambulació o el desplaçament en cadira de rodes.

MATERIALS NECESSARIS

• Guants (i resta d’equip de protecció individual, EPI, sanitari, si escau).
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: ajuts tècnics per a la transferència (cinturó, disc giratori, taula de transferència), si escau.

PROCEDIMENT

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Col·locar-lo a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.

2. Preparació del tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.

3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
4) Ajustar, si és possible, l’altura del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre que no estigui contraindicat.
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la

resta de protocols
d’aquest apartat als

annexos de la unitat.

Taula 2.8 (continuació)

PROTOCOL DE TRANSFERÈNCIA. PASSAR LA PERSONA D’ASSEGUDA A LA VORA DEL LLIT A
BIDEPESTACIÓ I/O A LA CADIRA

5. Recolzament durant la deambulació:
Persona que necessita poc ajut:
5.1. Col·locar la cadira frenada al costat cap on es vol asseure la persona.
5.2. Convidar-la a recol·locar els glutis ben a la vora, fent moviment d’avançar primer un maluc i després un
altre, a poc a poc i les vegades que sigui necessari. Es pot ajudar de la barana, si és de les que no ocupa tot el
lateral del llit.
5.3. Amb els dos peus a terra, endarrerir la cama més feble per tal de fer la força amb l’altra cama.
5.4. Convidar-la a fer un petit balanceig diverses vegades fins que finalment s’aixequi amb l’ajut dels braços a
la barana, sobre les seves cuixes, sobre el respatller d’una cadira, la butaca o amb el vostre ajut.
5.5. Si aquest procediment és difícil, per tal d’augmentar l’autonomia, se la pot convidar a que es quedi amb
els malucs una mica inclinats a la vora del llit (el tronc inclinat cap endavant) i aixecar-se des d’aquesta posició,
tot agafant-se amb els suports esmentats.
5.6. Si pot, només caldrà ajudar-la a aixecar-se. A continuació, a poc a poc, podem acompanyar-la a fer un
petit gir i que segui. Si cal, es pot col·locar un disc giratori (ajut menor) a terra, sobre el qual la persona
col·locarà els peus abans d’aixecar-se de la vora del llit on està asseguda. Aquest ajut tècnic possibilitarà el gir
en bipedestació sense esforços. A continuació s’asseu la persona a la cadira.
En el cas d’una persona que necessita més ajut (no pot posar-se dreta):
5.1. Col·locar la cadira frenada al costat cap on es vol fer seure la persona.
5.2. Entrecreuar els vostres peus amb els de la persona que voleu aixecar. Un d’ells ha de frenar la cama de la
persona més allunyada de la cadira. L’altre ha d’apuntar cap a la cadira.
5.3. Flexionar malucs, genolls i turmells.
5.4. Agafar la persona per l’esquena: una mà a l’altura de l’escàpula i una altra per sota el gluti contrari.
5.5. Convideu-la que us agafi de la cintura, si pot. (Com més amunt col·loqui els braços a sobre vostre, més
difícil serà la vostra tasca).
5.6. Feu un balanceig diverses vegades, aviseu-la i feu l’aixecament, el gir i asseieu-la en un sol moviment.

6. Acomodar la persona a la cadira de rodes
6.1. Demanar-li que inclini una mica el cos cap endavant:
• Si està sola: recular primer un maluc i després l’altre.
• Si és amb ajut: endarrerir-li els peus per tal de poder empènyer cap enrere agafant-la pels genolls.
6.2. Des del darrere, només en casos en què no us fareu mal. Creueu els braços de la persona sobre el tronc i
passeu les vostres mans per sota de les seves aixelles i per sobre dels seus braços. Subjecteu com si fos
l’empunyadura d’una bicicleta. Utilitzeu les NMC amb una cama endarrerida i estirada; passeu el pes de la
cama avançada i flexionada a l’altra, que també s’ha d’acabar flexionant.
6.3. Sempre és important col·locar un llençol lliscant, si és possible, i després retirar-lo.
6.4. És una bona opció tornar a aixecar la persona i tornar a fer seure, per tal d’evitar una reposició complicada
per motius diferents.

7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.

8. Recollir el material i l’entorn.

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

Vegeu el vídeo següent per saber com fer seure la PSD a la vora del llit i com fer
la transferència a la cadira de rodes sense ajut tècnic:

https://www.youtube.com/embed/NTMLjDaMD7w?controls=1

És important tenir en compte els procediments següents com a accions repetitives
al llarg del dia, després o abans de començar la marxa o fer un trasllat, però a la
vegada es poden fer servir com a exercicis per evitar llargues estones sense moure’s
de la posició de sedestació:

https://www.youtube.com/embed/NTMLjDaMD7w?controls=1
https://www.youtube.com/embed/NTMLjDaMD7w?controls=1
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• El procediment per asseure’s és el següent:

1. Posar-se d’esquena a la cadira.
2. Inclinar el cap cap endavant com si la barbeta volgués tocar el pit.
3. Flexionar una mica els genolls.
4. Recolzar les mans en els reposabraços de la butaca o en els laterals del

seient de la cadira.
5. Anar baixant poc a poc fins a la vora del seient.
6. Recol·locar el cos de manera correcta: inclinar el tronc cap endavant i

retrocedir amb la pelvis cap enrere, primer un costat i després un altre,
les vegades que siguin necessàries. Deixar l’esquena tan recta com
sigui possible i col·locar coixins per corregir la postura i alleujar els
punts de pressió.

• El procediment per aixecar-se és el següent:

1. Fer el moviment invers a l’últim per a la col·locació correcta del cos un
cop estem asseguts a la cadira, és a dir, avançar a poc a poc cadascun
dels costats de la pelvis fins a trobar-se a la vora de la cadira.

2. Recolzar els peus a terra amb fermesa. Es pot col·locar un peu més
avançat, normalment la cama més forta.

3. Col·locar les mans a les vores del seient o als reposabraços.
4. Estirar les cames i elevar-se.
5. Tenir a l’abast l’ajut tècnic per a la marxa, si escau.

Vegeu el següent vídeo on es mostra la mobilització al llit, com es fa seure la PSD
a la vora del llit i la transferència del llit a la cadira de rodes:

https://www.youtube.com/embed/1WxoWefo7gQ?controls=1

2.3.4 Tècniques per ajudar a la deambulació

El recolzament a la marxa o deambulació és una de les responsabilitats del
tècnic d’atenció directa relacionades amb el moviment de la PSD. Per facilitar
la comprensió, es parlarà de cama afectada (C/A) i cama no afectada (C/NA),
tot i que hi haurà casos en què les dues cames estiguin afectades. Pot fer-se, segons
s’indica a la taula 2.9 amb els ajuts tècnics següents:

• Bastó

• Crossa o bastó anglès

• Caminador

https://www.youtube.com/embed/1WxoWefo7gQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/1WxoWefo7gQ?controls=1
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Taula 2.9.

PROTOCOL DE RECOLZAMENT DURANT LA DEAMBULACIÓ
AMB AJUT TÈCNIC

DEFINICIÓ

Marxa amb dispositiu de recolzament per afavorir-la. Els dispositius poden ser: bastó anglès o crossa, trípode
o bastó amb tres potes i caminador.

OBJECTIU

• Proporcionar els coneixements necessaris perquè les PSD amb limitacions per a la deambulació o marxa
autònoma puguin fer-ho potenciant la força física i augmentant la sensació d’independència.

MATERIALS NECESSARIS

• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: ajut tècnic específic (bastó, crossa o caminador)
• Calçat i roba còmoda.
• Suport, si cal, per a sondes, per exemple.

PROCEDIMENT

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
3) Comprovar que està en bones condicions i funciona adequadament.

2. Preparació del tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.

3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li el procediment de marxa i l’itinerari de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Proporcionar a la PSD les pròtesis i ortesis que necessiti (audiòfons, ulleres...) per afavorir la seva seguretat
6) Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: planificar la marxa a prop de baranes de subjecció.

5. Deambulació amb ajut tècnic:
Amb bastó o crossa:
5.1. Ajustar l’altura del bastó perquè l’empunyadura arribi a l’altura del maluc i permeti que el colze presenti un
angle entre 20-30°.
5.2. Col·locar-se el bastó o crossa al costat contralateral respecte del costat afectat (cama afectada, C/A).
5.3. Separar lateralment la puntera del peu aproximadament uns 15 cm.
5.4. Iniciar la marxa
• Col·locar el bastó uns 15 cm per davant de la C/NA.
• Descansar el pes del cos a sobre de la C/NA i avançar el bastó uns 10 cm.
• Distribuir el pes entre la C/NA i el bastó i avançar la C/A fins a l’altura del bastó.
• Avançar la C/NA fins que el taló sobrepassi el bastó lleugerament.
• (Repetir-ho).
Amb ajut de dues crosses:
Opció a. Marxa alterna en quatre punts (la PSD no pot sostenir el seu pes sobre les extremitats inferiors).
5.1. Col·locar-se les crosses una a cada costat.
5.2. Ajustar l’altura perquè l’empunyadura arribi a l’altura dels malucs i permeti que els colzes presentin un
angle entre 20-30°:
• Separar lateralment les punteres dels peus aproximadament uns 15 cm.
• Col·locar les crosses uns 15 cm per davant de les cames (el bastó anglès o crossa ha de permetre que la
PSD adopti una posició erecta còmoda, sense forçar la musculatura, i que el colze estigui també flexionat, com
amb el bastó, uns 20-30°.
5.3. Iniciar la marxa:
• Fer avançar la crossa dreta uns 15 cm (o fins que la PSD se senti segura).
• Fer avançar la cama esquerra fins al nivell de la crossa esquerra.
• Fer avançar lacrossa esquerra.
• Fer avançar la cama dreta fins al nivell de la crossa dreta (sempre s’avança primer una crossa i a continuació
la cama contrària fins al nivell de la crossa més propera).
• (Repetir).
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Taula 2.9 (continuació)

PROTOCOL DE RECOLZAMENT DURANT LA DEAMBULACIÓ
AMB AJUT TÈCNIC

Opció b. Marxa en tres punts (la PSD pot suportar el pes sobre una cama i sostenir-lo parcialment sobre
l’altra):
• Fer avançar les dues crosses.
• Fer avançar la C/A (cama més afectada, en aquest cas).
• Fer avançar la C/NA (cama no tan afectada, en aquest cas.
• (Repetir-ho).
Opció c. Marxa amb oscil·lació a través de dues crosses (la PSD no pot suportar el pes amb les cames
però té força als braços):
• Fer avançar les dues crosses a la vegada.
• Aixecar el pes corporal amb els braços i balancejar-lo fins alinear-lo amb les crosses.
• (Repetir-ho).
Amb ajut del caminador (per a PSD amb més necessitat de recolzament que la proporcionada per un o dos
bastons):
5.1. Subjectar el caminador amb les dues mans.
5.2. Ajustar-se el caminador:
• Ajustar l’altura perquè les empunyadures arribin als malucs i això permeti que els colzes presentin un angle
entre 20-30° per afavorir l’alineació correcta.
5.3. Iniciar la marxa:
• Fer avançar el costat dret del caminador i la cama esquerra.
• Fer avançar el costat esquerre del caminador i la cama dreta (si una extremitat inferior està més afectada
que l’altra, fer avançar el caminador i la C/A uns 15 cm. Seguidament, fer avançar la C/NA).

6. Acomodar, específicament per a aquest procediment, la PSD: ajudar-la a seure o a estirar-se es finalitzar el
desplaçament.

7. Deixar-li els objectes que necessiti al seu abast.

8. Recollir el material i l’entorn.

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS

• Assegurar-se que la PSD pot mantenir l’equilibri amb l’ajut tècnic abans de començar la marxa.
• Fer-la mirar cap endavant durant la marxa; evitar que miri cap a terra.
• Corregir la posició corporal durant la marxa
• Observar curosament les reaccions durant la marxa
• Optar per un recorregut curt i segur i no recorreguts llargs on la persona pugui caure i posar en perill la seva
integritat o la vostra.
• Interrompre la deambulació si la PSD manifesta descoordinació, desequilibri, es mareja o necessita
descansar (asseguda o estirada).
• Observar com és la deambulació amb l’ajut tècnic.
• Valorar l’evolució durant la marxa i en relació amb desplaçaments anteriors.

Al marge de la deambulació en pla, també s’han de tenir present alguns procedi-
ments per pujar i baixar escales, sense o amb ajut tècnic:

Procediment per pujar sense ajut tècnic:

1. Recolzar-se al passamà.

2. Iniciar l’ascens amb la cama més forta (menys adolorida).

3. Fer avançar, aleshores, la cama menys forta, fins a l’esglaó on es troba la
cama que ha pujat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé fins
a un esglaó més.

Procediment per baixar sense ajut tècnic:
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1. A la inversa que per pujar.

2. Recolzar-se al passamà.

3. Iniciar el descens amb la cama més adolorida o menys forta.

4. Continuar el descens baixant la cama més forta, fins a l’esglaó on es troba
la cama que ha pujat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé fins
a un esglaó més.

Procediment per pujar amb ajut tècnic:

1. Recolzar-se al passamà.

2. Iniciar l’ascens amb el bastó, o amb el bastó i la cama més forta (menys
adolorida).

3. Fer avançar, aleshores, la cama menys forta, fins a l’esglaó on es troba la
cama que ha pujat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé fins
a un esglaó més.

Procediment per baixar amb ajut tècnic:

1. A la inversa que per pujar.

2. Recolzar-se al passamà.

3. Iniciar el descens amb el bastó i a continuació la cama més adolorida o bé
bastó i cama més adolorida a la vegada.

4. Continuar el descens fent baixar la cama més forta, fins a l’esglaó on hi ha
la cama que ha baixat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé
fins a un esglaó més.

2.3.5 Desplaçament en cadira de rodes

El rang de necessitats de les PSD que s’han de desplaçar en cadira de rodes és
molt ampli, ja que algunes d’elles la necessitaran de forma puntual i altres al llarg
de tot el dia per recórrer distàncies, pujar i baixar del cotxe, practicar esport, etc.

En aquest apartat, es presenta un protocol (vegeu taula 5.2.10) molt general per
donar suport al desplaçament en cadira de rodes de les persones que no ho poden
fer soles.

Taula 2.10. Accions recomanades i desaconsellades per al desplaçament en cadira de rodes

Recomanat Desaconsellat

Empènyer Estirar

Braços o mans separades a l’amplada del tronc o
espatlles

Braços o mans molt junts o molt separats
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Taula 2.10 (continuació)

Recomanat Desaconsellat

Utilitzar la força de les cames o de tot el cos durant el
desplaçament.

Utilitzar la força dels braços durant el desplaçament.

Esquena plana i genolls flexionats Esquena inclinada

Buscar l’equilibri ampliant la base de sustentació
amb un peu al darrere.

No ampliar la base de sustentació.

Si s’ha d’aixecar la cadira, millor fer-ho per
l’estructura on s’han d’unir les rodes petites.

Si s’ha d’aixecar la cadira, millor pels reposabraços.

A la taula 2.11 es pot veure el protocol per fer un desplaçament en cadira de rodes.

Taula 2.11.

PROTOCOL DE DESPLAÇAMENT EN CADIRA DE RODES A UNA PSD

DEFINICIÓ

El desplaçament en cadira de rodes substitueix la deambulació en persones amb mobilitat reduïda.

OBJECTIU

• Conèixer els passos que s’han de seguir i les precaucions que s’han de tenir en compte en els desplaçaments
en cadira de rodes en superfícies planes o inclinades, a l’entrar en un ascensor i per pujar o baixar una vorera.

MATERIAL NECESSARI

• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: coixins i ajut tècnic específic (llençol tubular lliscant, cadira de rodes)
• Objectes personals i medicació, si escau
• Manta per protegir del fred, para-sol per protegir de la calor, si escau

PROCEDIMENT

1. Preparar el material:
1) Seleccionar-lo
2) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
3) Comprovar que està en bones condicions i funciona adequadament.

2. Preparació del tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.

3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li el procediment de marxa i l’itinerari de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Proporcionar a la PSD les pròtesis i ortesis que necessiti (audiòfons, ulleres...) per afavorir la seva seguretat
6) Preservar la seva intimitat.

4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles.

5. Suport al desplaçament en cadira de rodes:
5.1. Col·locar-se darrere de la cadira de rodes i assegurar-se que està frenada.
5.2. Verificar la posició corporal correcta i, en cas que sigui necessari, corregir-la o demanar-li a la persona
que ho faci: cap recte, esquena recta, cintures (escapular i pèlvica) equilibrades, cames ben col·locades i peus
ben col·locats als reposapeus (en posició plantígrada) i els braços als reposabraços o a sobre de les cuixes.
Ajudar-se dels coixins, si és necessari, especialment del que es troba a sobre del seient. Ajudar-se del llençol
lliscant per recol·locar la persona, si escau.
5.3. Posar-li una mà sobre una espatlla i comunicar-li que comenceu el desplaçament.
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Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la

resta de protocols
d’aquest apartat als

annexos de la unitat.

Taula 2.11 (continuació)

PROTOCOL DE DESPLAÇAMENT EN CADIRA DE RODES A UNA PSD

5.4. Desplaçaments:
En pla (habitual):
1) Desfrenar la cadira o convidar que ho faci la persona assistida.
2) Avançar de manera pausada.
3) Frenar la cadira o convidar que ho faci la persona assistida quan finalitza el desplaçament o sigui necessari.
Pujar una rampa:
1) Desfrenar la cadira o convidar que ho faci la persona assistida.
2) Avançar de manera pausada. (Assegurar-se de mantenir l’esquena plana i augmentar la força feta amb el
cos, especialment amb les cames. Evitar fer força exclusivament amb els braços.
3) Frenar la cadira o convidar la persona assistida que ho faci quan finalitza el desplaçament o sigui necessari.
Baixar una rampa:
1) Col·locar-se (el tècnic i la cadira de rodes ocupada) d’esquena al desplaçament.
2) Desfrenar la cadira o convidar la persona assistida que ho faci.
3) Avançar de manera pausada. (Assegurar-se de mantenir l’esquena plana i augmentar la força feta amb el
cos, especialment amb les cames. Evitar fer força exclusivament amb els braços).
4) Frenar la cadira o convidar que ho faci la persona assistida quan finalitza el desplaçament o sigui necessari.
Entrar i sortir d’un ascensor:
1). Desfrenar la cadira o convidar que ho faci la persona assistida.
2) Opció 1. Avançar de cara de manera pausada. Frenar-la o demanar-li que ho faci, si pot. Desfrenar-la o
demanar-li que ho faci. Sortir d’esquena.
2). Opció 2. Avançar d’esquena de manera pausada. Frenar-la o demanar-li que ho faci, si pot. Desfrenar-la o
demanar-li que ho faci. Sortir de cara, si no és possible girar per tal de sortir d’esquena.
Baixar una vorera:
1) Col·locar-se de cara a la vorera.
2) Trepitjar la barra posterior de la cadira per tal que s’inclini cap a vosaltres.
3) Mantenir la posició fins que baixin les dues rodes grans a la vegada. (Caldrà flexionar els genolls per
augmentar l’equilibri i fer força amb les cuixes).
4) Baixar la inclinació de la cadira, fent que les rodes petites tornin a tocar el terra.
Pujar una vorera:
1) Col·locar-la de cara a la vorera.
2) Trepitjar la barra posterior per tal que la cadira s’inclini cap a vosaltres i s’aixequin les rodes petites.
3) Avançar les rodes petites de la cadira sobre la vorera i recolzar-les-hi.
4) Pujar les rodes grans.

6. Acomodar-la.

7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.

8. Recollir el material i l’entorn.

9. Treure’s els guants i fer un RBM.

10. Acomiadar-se.

11. Registrar l’actuació.

12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS

Assegurar-se que de la cadira de rodes se’n coneixen:
• Les parts
• Les dimensions i el pes.
• Com es munta i desmunta.
• Com es plega i desplega.
• El funcionament.
• El manteniment.
• Les adaptacions que se li poden fer.
• Les trinxes o nanses (d’alguna motxilla o bossa que estigui penjada o guardada sota el seient de la cadira de
rodes) que puguin sobresortir i quedar enganxades en entrar o sortir de l’ascensor o en passar per portes.

Assegurar-se que la persona:
• Rep informació de l’itinerari, si és necessari, i se li avança la informació de les maniobres demanant-li la seva
col·laboració, si és possible, per evitar moviments i/o desequilibris inesperats que puguin produir lesions.
• Queda protegida davant de possibles obstacles i les condicions meteorològiques.
• No té els colzes sobresortint dels reposabraços per tal d’evitar possibles cops amb l’ascensor o portes.
• Us sent bé. Valorar si cal apropar-se a l’orella quan es parla.
• Queda dirigida adequadament a la dreta o a l’esquerra quan calgui en aquells casos en què el cap està fixat
amb un accessori especial o es té dificultat per moure’l.
• Queda ben col·locada (i amb la cadira frenada) i amb el que necessita al seu abast quan finalitza el
desplaçament. (Mai mirant contra una paret, d’esquena a altres persones, en zones que obstaculitzin el pas
dels altres, a prop de voreres o en altres llocs on hi hagi perill).
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Vegeu el següent vídeo en relació amb el desplaçament en pla, pujada o baixada de
desnivells en el desplaçament en cadira de rodes en què la persona que s’assisteix
està acompanyada per una persona professional.

https://www.youtube.com/embed/pWv3_KsGlKk?controls=1

Vegeu el vídeo següent, per comprendre millor el procediment de baixar i pujar
un esglaó, com podria ser una vorera, en el desplaçament en cadira de rodes.

https://www.youtube.com/embed/1Qqw-dClBFI?controls=1

2.3.6 Educació en el suport als procediments de moviment i
manteniment de la postura

Resultarà d’utilitat poder ensenyar a la PSD, si és possible, així com als familiars
i/o acompanyants habituals, una sèrie d’aspectes per tal de facilitar els proce-
diments relacionats amb la necessitat bàsica de moviment i manteniment de la
postura, tal com s’indiquen a continuació:

• Ensenyar com poden col·laborar en el procediment segons les seves possi-
bilitats.

• Ensenyar uns exercicis previs abans d’utilitzar els ajuts tècnics per tal
d’enfortir la musculatura.

• Explicar que és possible que porti temps l’aprenentatge i arribar a aconse-
guir la destresa desitjada dins de les possibilitats de cada PSD.

• Tenir en compte la realització de moviments lents al principi com a mesura
de seguretat.

• Incloure demostracions durant les explicacions i fer-los col·laborar.

• Informar que els procediments s’han de fer sempre en entorn segur.

2.3.7 Manteniment d’ajuts tècnics, pròtesis i ortopròtesis

Els ajuts tècnics (menors o majors), les pròtesis i ortesis són elements indispen-
sables per millorar la qualitat de vida de la PSD en determinades situacions, així

https://www.youtube.com/embed/pWv3_KsGlKk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/pWv3_KsGlKk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/1Qqw-dClBFI?controls=1
https://www.youtube.com/embed/1Qqw-dClBFI?controls=1
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com per disminuir l’esforç de la persona que l’assisteix.

En la seva elecció, s’ha de tenir present la condició física de la PSD, la dels
cuidadors i les característiques de l’entorn.

És important tenir present que el tècnic d’atenció directa té la responsabilitat de
vetllar pel seu manteniment i comprovar-ne l’estat i el funcionament abans de cada
procediment. A continuació, es detalla com realitzar-lo en funció de la naturalesa
de les seves peces:

• Peces de teixit:

– Netejar: a mà o a màquina; amb sabó neutre; temperatura de l’aigua
no superior a 80 °C.

– Eixugar: a l’aire o a mà; amb drap net, suau i sense borrissol.

– Desinfectar: amb el mètode (químic o físic) indicat pel fabricant.

• Peces de plàstic i/o metall:

– Netejar: a mà o a màquina; amb sabó neutre; temperatura de l’aigua
no superior a 80 °C; amb drap net, suau i sense borrissol.

– Eixugar: a l’aire o a mà; amb drap net, suau i sense borrissol.

– Desinfectar: amb el mètode (químic o físic) indicat pel fabricant, tot i
que la recomanació general acostuma a ser: amb alcohol o desinfectant
de superfícies (que no sigui lleixiu) i amb drap net, suau i sense
borrissol.

Tot i que moltes vegades es confonen, és molt important tenir clara la diferència
entre els dos elements següents, tal com es pot veure també a la taula 2.12:

• Les pròtesis substitueixen la funció d’una part del cos que no existeix (per
amputació o agenèsia).

• Les ortesis donen suport a aspectes funcionals o estructurals del sistema
neuromusculoesquelètic. Es poden classificar segons la seva funció en
estabilitzadores, funcionals, correctores o protectores.

En ambdós casos, i per tal de millorar el seu manteniment (igual que amb els ajuts
tècnics), s’ha de:

• Seguir les instruccions del fabricant i/o distribuïdor.

• Substituir les peces o parts que ho permetin si es deterioren o per adaptar-
les a la PSD que les utilitza.

Taula 2.12. Ortesis i pròtesis

Ortesi Pròtesi

De canell dret D’avantbraç i mà dreta i esquerra
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Tot el que no es registra o
ningú sap que s’ha fet és
com si no s’hagués fet.

Taula 2.12 (continuació)

Ortesi Pròtesi

Font: Wikipedia

En qualsevol cas, es recomana la compra d’articles de qualitat, quant a matèria
primera i fabricació; que segueixin la normativa de la Unió Europea per a
productes relacionats amb la salut de les persones.

La fitxa tècnica de tots els productes indica la composició, les parts, el
mètode i els productes per a un manteniment correcte. Per això resulta
interessant consultar-la.
El mateix passa amb la garantia del producte, que permetrà la substitució
de les parts o inclús de tot el producte, si no funciona bé o si es deteriora o
trenca abans del que es preveu, sempre que l’ús hagi estat l’adequat i s’hagin
respectat les indicacions.

2.4 Control, seguiment i registre de les intervencions de mobilització,
trasllat i deambulació

El control i seguiment de les intervencions i, per tant, de l’estat de la PSD,
es reflecteix al registre (de vegades anomenat full de cures), que es basa en
la valoració, diagnòstic, planificació i execució de les cures en funció de les
necessitats individuals amb l’objectiu de donar una atenció de qualitat.

És un document escrit (manual o informatitzat) on consten els esdeveniments o
antecedents, les necessitats, les cures o procediments i els resultats. Constitueix
una part fonamental de l’assistència i es guarda amb la documentació de la persona,
la qual cosa implica responsabilitat professional i legal. És per aquest motiu que
és necessari que hi hagi rigor a l’hora d’elaborar-lo i emplenar-lo.

La utilització d’un llenguatge adequat i estandarditzat permet comparar i identi-
ficar les intervencions més eficaces després de l’avaluació dels resultats, així com
proposar-ne modificacions.

Alguns paràmetres de registre són:
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1. Identificació de la PSD

2. Esdeveniments o antecedents (què ha passat), si escau.

3. Intervenció a realitzar:

• Nom

• Tipus de dispositiu d’ajuda, si escau.

• Superfície de recolzament (en les mobilitzacions: estàtiques o dinàmi-
ques)

• Planificació (data, hora d’inici i finalització, freqüència; en canvis
posturals: posició inicial i final, si escau)

• Evolució i tolerància de la PSD durant la realització

• Resultats obtinguts

• Observacions:

– Preferències i col·laboració
– Precaucions
– Complicacions o incidències que puguin aparèixer relacionades

amb: la PSD, els ajuts tècnics i/o l’entorn, i com s’han resolt, si
n’hi ha hagut. (De vegades, es poden acompanyar d’algun dibuix,
especialment per localitzar, o bé, descriure l’aspecte d’UPP, en
les mobilitzacions).

4. Identificació de les persones que hi intervenen.

El registre es pot fer tenint en compte la totalitat d’intervencions, o bé de
forma individualitzada, per intervencions, per a cadascuna de les PSD, segons
la necessitat bàsica del moviment i manteniment de la postura.

2.4.1 Comunicació amb l’equip interdisciplinari

La qualitat dels resultats de les intervencions és responsabilitat de l’equip de
professionals d’atenció directa. L’objectiu és el benestar de les persones que
s’atenen i depenen, en gran mesura, de l’eficàcia de la comunicació, que ha de
ser:

• Adequada a la situació i clara i senzilla en el missatge que es vol donar
perquè sigui entès per tots els components de l’equip.

• Regular en el temps.

• Basada en la participació de tothom, el respecte, la confiança i l’empatia,
especialment durant la presa de decisions.

• Resolutiva, és a dir, capaç de detectar els errors en els procediments i
proposar-ne millores.
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• Estimuladora de posar en valor els bons resultats i mantenir-los després
d’identificar els paràmetres d’èxit.

Tenir present que és responsabilitat de tot l’equip integrar cadascun dels membres,
entre ells el tècnic d’atenció directa a la PSD, posar en marxa competències
personals i socials que permeten evolucionar tècnicament, gaudir de la feina
diària i assolir un nivell òptim de qualitat professional.
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