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Per què ens vam plantejar aquesta iniciativa?

• Quan una persona arriba a una 
edat avançada s'incrementa el risc 
de caigudes. Per evitar-les, s'han 
emprat durant anys les subjeccions. 

• Sanitas Residencial considera que 
la subjecció no és una alternativa 
terapèutica. Per això, ha posat en 
marxa un programa de 
racionalització i eliminació de 
subjeccions a tots els centres, 
anomenat "Per una residència 
sense subjeccions ".

o Fundación Maria Wolff
o Confederación Española de 

Organizaciones de Mayores – Ceoma
o Norma Libera-Ger de la Fundación

Cuidados Dignos del País Vasco



Què tractàvem de resoldre?

• A Espanya es fa un ús significativament superior de les immobilitzacions 
que en altres països amb condicions socioeconòmiques similars (Alemanya, 
14%, Holanda, 11%, França, 17%)

• No obstant això, l'ús d'aquests mecanismes pot acabar produint problemes 
físics i de salut com úlceres de pressió, incontinència, immobilitat, atròfia 
muscular i fins i tot trastorns conductuals - canvis d'humor, depressió, 
ansietat i agitació - que, en definitiva, acaben afectant la mobilitat i limitant la 
qualitat de vida.

• Avui:

o 14 centres acreditats externament: 5 d'ells pioners en les seves 
comunitats: Sanitas Residencial El Mirador (Navarra), Sanitas 
Residencial Vigo (Galícia), Sanitas Residencial Iradier (Catalunya), 
Sanitas Residencial Santander (Cantàbria), Sanitas Residencial Puerta 
de Hierro (Comunitat de Madrid)

o Índex d'ús de subjeccions (total companyia) = 8,43% sobre 4272 
residents a 40 residències
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És un problema que es dóna en altres països ... per ò del que 
no es vol parlar
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I aquí hem començat el camí fa relativament poc tem ps ...
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http://www.gruposenda.net/BALANCE/25/Balance25.html



Quina innovació significa per a nosaltres?

L'eliminació de l'ús de subjeccions, millorant la qualitat de vida, mitjançant el 
compromís de tota l'organització amb un ús sol excepcional i la recerca 
constant d'alternatives.

Eliminar les subjeccions físiques suposen els següents elements d'innovació:

◦ Abans de l'aplicació, i durant la mateixa, valoració que inclou totes les 
possibles alternatives amb un enfocament d'atenció centrada en la persona.

◦ Respecte al risc de caigudes, més que treballar tant sí per evitar que algú 
caigui, es treballarà per disminuir les caigudes evitables i perquè les 
caigudes que es produeixin siguin lleus i que no tinguin conseqüències 
importants.

◦ Introducció d'elements tecnològics i domòtics per fer una detecció precoç 
de situacions de risc
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Com ha estat el seu procés de desenvolupament?

• El mètode de treball establert per Sanitas inclou formació per a tot el 
personal i un pla d'accions multidisciplinari.

• Informar i sensibilitzar a tot l'equip tècnic: infermeria, medicina, terapeutes, 
psicologia, supervisió, etc.

• Es va canviar l'organització de treball del fisioterapeuta.

• Abans de començar el procés, es fa una avaluació per veure si la persona 
necessita ajudes addicionals com fisioteràpia personalitzada, teràpies no 
farmacològiques, retirada de la medicació neurolèptica o l'adquisició de 
recursos tècnics com sensors de moviment o caigudes.

• El primer pas per a la posada en marxa d'aquest projecte és fer una anàlisi 
exhaustiva de la situació de cada persona per determinar:

– quines conseqüències ha tingut l'ús de subjeccions

– quins seran els efectes de la seva eliminació
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• Xerrada informativa a tots els familiars i suport per assegurar que han estat 
informats sobre les claus del projecte, beneficis de les mesures i les 
diferents fases.

• Modificació dels espais físics a les zones comunes.

• Algunes de les mesures que s'han adoptat:

◦ Retirada de baranes

◦ Retirada de subjeccions diürnes

◦ Disseny de circuit de caminar per la planta

◦ Ajust de la medicació

◦ Reeducació d'esfínters

◦ Modificació de l'alçada del llit

◦ Adquisició de coixins antilliscants, protectors, endolls amb llum i control 
d'errants o detectors de llit

• Després de retirar les subjeccions, seguiment



Amb quines dificultats i oportunitats ens hem troba t en el 
camí?

• La seguretat té un preu, i és important evitar un excessiu proteccionisme 
que indueixi a immobilitzar la persona.

• Més de treballar per evitar com sigui caigudes, s'ha de treballar per reduir la 
probabilitat de conseqüències greus .

• Hi ha un nombre de caigudes en persones grans que es pot considerar 
"normal". Els majors cauen més que els joves per raons fisiològiques, 
generalment associades a l'envelliment.

• Cal ser permissius amb la mobilitat , i fins i tot estimular.

• La principal dificultat és convèncer a algunes de les famílies i difondre 
amb els professionals del camp de la salut que no utilitzar subjeccions és la 
millor praxi.
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No és arriscat?

La pregunta se la fan professionals i 
familiars quan es planteja la 
possibilitat d'eliminar les subjeccions 
als residents amb greus problemes 
neurològics.

Alícia Fernández va ingressar a la 
seva mare, malalta d'Alzheimer, a la 
residència El Mirador de Pamplona el 
2011. Quan li van explicar el projecte 
es va quedar una mica intranquil·la. 

La seva primera reacció va ser pensar 
que "si ho fan en altres llocs, serà 
per alguna cosa. Però després 
t'adones que està en joc la dignitat 
de les persones i que si es prenen 
les mesures necessàries no passa 
res ".

Sanitas      Private and Confidential       27/11/2 012 11



Elements a destacar en la gestió del canvi

1. Compromís de tota l'organització amb un ús racional i la recerca 
d'alternatives

2. Informació i compromís compartit amb les famílies i amb els interlocutors 
de l'àmbit sanitari

3. Valoració integral fonamentada en els principis de l'atenció centrada en la 
persona que inclou totes les possibles variables

4. Acceptar un cert risc de caigudes, per disminuir radicalment les caigudes 
evitables i perquè les caigudes que se produeixin siguin lleus i que no 
tinguin conseqüències importants.

5. Introducció d'elements tecnològics i domòtics per fer una detecció 
precoç de situacions de risc.
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Quins resultats hem obtingut? 

• L'eliminació de subjeccions millora la qualitat de vida, la mobilitat i l'augment 
de l'autonomia de les persones amb demència.

• El projecte "Per una residència sense subjeccions" ha demostrat que és 
viable eliminar les subjeccions físiques en residències de gent gran de 
diferent dimensió, nivells de dependència i de diferents comunitats.

• Al mateix temps s'ha aconseguit un manteniment i alguns casos reducció en 
el nombre de caigudes que pateixen els residents i també en la xifra de les 
que tenen conseqüències més greus, com fractures o traumatismes crani-
encefàlics.

• Fins i tot, s'ha comprovat que en els centres sense subjeccions es respira un 
ambient calmat, tranquil, on tant residents com treballadors se senten 
còmodes.

• És un canvi de cultura que inclou la personalització de l'atenció al resident.
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El canvi és palpable

"Fa la sensació d'estar treballant 
en un altre lloc"

"Després de la retirada de la 
subjecció, l'alteració conductual 

que patien i consideràvem que era 
inherent a la patologia desapareixia 

o se reduïa"

"Conscienciació, motivació i 
implicació de tot l'equip"

Directora Sanitas Residencial Vigo

"L'ús de subjeccions treu més del 
que dóna"

Fisioterapeuta Sanitas Residencial 
Santander
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Beneficis

• Per als residents

◦ Millora qualitat de vida

◦ Millor comportament conductual (menys agitació)

◦ Augment de l'autonomia:
– Recuperació de la mobilitat, del ritme intestinal i del son

– Sense augment de caigudes, tant en nombre com en gravetat

• Per a les famílies

◦ Sensació de major tranquil·litat i serenitat a les unitats de demència, no 
induïda per fàrmacs

◦ Es redueix el sentiment de culpa

◦ Major implicació en la vida del centre i en les cures del resident

• Per als professionals i cuidadors de les residències

◦ Percepció de major utilitat en el seu treball

◦ Major implicació

◦ Augment de la mentalitat de preocupació per resident i tracte individualitzat
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Com interpretem aquests resultats?

• És viable eliminar les subjeccions físiques en residències de diferent 
dimensió, nivells de dependència i de diferents comunitats i alhora 
aconseguir un manteniment i alguns casos reducció en el nombre de 
caigudes que pateixen els residents i també en la xifra de les que tenen 
conseqüències més greus, com fractures o traumatismes crani-encefàlics.

• El comportament dels centres acreditats per Ceoma arriba a un nivell similar 
o inferior de caigudes amb conseqüències menys greus que els centres que 
segueixen utilitzant. Aconsegueix addicionalment tots els beneficis 
assenyalats per la seva eliminació.

• Els centres certificats per Libera-Ger mantenen uns nivells lleugerament 
superiors de caigudes però hem de veure el seu comportament en més 
temps o quan augmenti el nombre de centres amb aquesta certificació per 
siguin comparables.
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T'apuntes?

Ballem? – 2011 Caminem – 2012 
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