
1

Manual per a la prevenció 
secundària de la fractura
de maluc i d’altres fractures 
per fragilitat òssia
Abril 2015



2



3



4

Antonio Casellas
Rosa Aymerich
M. Jesús Ribera
Encarna Moreno
Teresa Sert
Montse Pelfort
Marta Mateu
Sonia Garcia
Arnau Castells
Ferran García
Ramon Sellarès
Enric Duaso
Gràcia Enrich
Judith Mayolas
Antoni López
Carles Escurín
Maribel Amatllé
Xavier Miquel
Matias Sala
Agustí Perelló
Cèlia Lumbreras
Carla Méndez
Anna Tarrida
Aurora Garriga
Ana Cid
Cristina Escardó 
M. Belén Vilanova
Mabel Cabello
Jordi Ferrer
M. Àngels Riba
Montse de Pedro
Xavier Pagès
Anna Miserachs
Rosa M. Vallès
Roser Massana
Teresa Navarro
Imma Cases

Vírgina Almenar
Emma Vives
Xavier Cantero
Pilar Fusté
Dolors Ortínez
Xavier Camins
Lluís Pujol
Geni Noguera
Laia Dalmases
Concepció Oller
M. Teresa Salgado
Susana Salvatierra
Sílvia Alavedra
Cristina Muñoz
Ester Fornt
Maria Benet
Rosa Benet
Alícia Caballero
Montse Marimón
Albert Tarrida
Joan Romeu
Javi González
Neus Orriols
Mireia Subirana
Arantxa Prieto
Montserrat Montraveta
Joana Mollà
Judit Serra
Enric Macarulla
Àngels Chacón
Lluís Mas
Gemma Casals
Jordi Aymamí
Ana Uroz
Carles Pujol
Raquel Garcia
Núria Cañamares

Equip que ha participat en l’elaboració del Manual



5

Manual per a la prevenció 
secundària de la fractura
de maluc i d’altres fractures 
per fragilitat òssia
Abril 2015



6



7

Índex

I. Context
II. Les fractures osteoporòtiques o per fragilitat òssia
III. Exercicis i hàbits saludables
IV. Tractament farmacològic de la fragilitat òssia
V. Rehabilitació: individual, grupal i comunitària
VI. Guia d’adaptació a l’entorn i productes de suport
VII. Visió del tècnic ortopeda

Annexos 
Annex I. Graus de demència segons el GDS-FAST
Annex II. Índex de Barthel
Annex III. Functional Ambulation Classification (FAC)
Annex IV. Perfil de tipologia de pacients
Annex V. Factors que considera el FRAX
Annex VI. Accions preventives post IQ en la fractura de maluc
Annex VII. Intervencions per millorar l’equilibri i la marxa
Annex VIII. Intervencions pel reforçament muscular
Annex IX. Exercicis en 3D: tai-txi, txi-kung, ball o ioga
Annex X. Intervencions per la prevenció de caigudes
Annex XI. Marxa nòrdica
Annex XII. Articles útils i disponibles en la prevenció de la refractura de maluc
Annex XIII. Les preguntes més freqüents
Annex XIV. Tres punts claus que s’han de saber
Annex XV. Vostè s’ha trencat el maluc. Les tres coses que ha de fer a partir d’ara 
Annex XVI. Circuit de la fractura de maluc a Igualada

9
11
14
17
19
28
38

39
39
40
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
53
54
54
55



8



9

El present Manual per a la prevenció secundària 
de la fractura de maluc i d’altres fractures per 
fragilitat òssia és fruit del treball realitzat en el marc 
del projecte 4D Cities, que forma part del programa 
europeu d’intercanvi i aprenentatge URBACT II que 
promou la planificació d’iniciatives locals per afavorir 
el desenvolupament urbà sostenible de les ciutats.

El focus temàtic del projecte ha estat la innovació 
en salut centrada en el ciutadà com a motor de 
desenvolupament econòmic i social a nivell local. 

Les vuit ciutats integrants de la xarxa 4D Cities 
han estat Igualada com a líder, Leeds (Regne 
Unit), Eindhoven (Holanda), Novara (Itàlia), Jena 
(Alemanya), Plunge (Lituània), Tartu (Estònia) i Baia 
Sprie (Romania).

A nivell transnacional i durant el transcurs del  
projecte, les vuit ciutats han realitzat un treball 
col·laboratiu entorn a la innovació en salut i han 
investigat les relacions que s’estableixen entre els 
quatre agents que interaccionen en aquest àmbit, és 
a dir, el món empresarial, el mateix sistema de salut, 
l’esfera del coneixement, així com la involucració dels 
ciutadans (pacients).

Tanmateix, atès que cadascuna de les ciutats 
integrants de la xarxa té unes problemàtiques i 
necessitats individuals, cada municipi ha treballat 
estretament amb els seus agents per tal de detectar 
les mancances i reptes a resoldre a nivell local.

Concretament a Igualada, el projecte ha involucrat els 
ciutadans i els agents públics i privats que participen 
en el sistema de salut en els quatre àmbits esmentats. 
Com que aquests actors locals són coneixedors de 
les problemàtiques existents en l’entorn de la salut, 
així com de les potencials accions de millora, han 
identificat quins són els reptes a la capital de l’Anoia i 
les actuacions concretes que es poden desenvolupar 

I. Context

per tal de millorar l’adequació dels serveis a les 
necessitats reals de la ciutadania.

Un dels principals reptes al qual s’enfronta el municipi 
d’Igualada, així com la resta de ciutats de Catalunya 
i d’Europa, és l’associat a l’envelliment. En aquest 
context, el requeriment de millorar la prestació dels 
serveis de salut per fer-los més eficients, sostenibles 
i adequats a les necessitats dels ciutadans i a les 
demandes d’una població cada vegada més envellida 
i dependent fa que sigui de gran importància realitzar 
accions dirigides a millorar la prevenció.

Una de les problemàtiques cabdals associades a 
l’envelliment són les fractures per fragilitat, tal 
i com ho demostren les polítiques i mesures que 
s’impulsen des dels organismes europeus, nacionals i 
regionals per promoure la prevenció de la fragilitat en 
les persones grans. En aquest sentit, un dels objectius 
que estableix la Generalitat de Catalunya dins el “Pla 
de Salut 2011-2015” és la reducció de la incidència 
de la fractura de coll de fèmur en un 10% en les 
persones de 65 anys i més.

Partint d’aquesta prioritat, Igualada ha desenvolupat 
un pla pilot per tal de reduir les fractures per fragilitat 
i, específicament, s’ha centrat en la reducció de la 
refractura de maluc. 
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Agents participants en el nou model de prevenció secundària de la fractura de maluc

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ajuntament d’Igualada

Associació de Dones de les tardes dels Dimecres

Associació de Gent Gran d’Igualada – Casal del Passeig

Associació de pares Igualadins de nens i adolescents subdotats (APINAS)

Centre d’Atenció Primària ABS Igualada Urbà

Centres ortopèdics

Consorci Sanitari de l’Anoia

Consorci Sociosanitari d’Igualada

Corporació Fisiogestión

Farmàcies comunitàries

Fundació Privada Àuria. Centre per a l’autonomia personal Josep Orgué. Sírius

Fundació Sanitària Sant Josep

Institut de Batxillerat i de Formació Professional Milà i Fontanals

4D Health. Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut

-
-
-
-

-
-

Departament de Dinamització Econòmica
Departament de Sanitat i Salut Pública
Departament d’Esports 
Departament d’Acció Social i Promoció Personal

Hospital
Centre d’Atenció Primària ABS Igualada Nord
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L’osteoporosi consisteix en un procés en què l’os es 
torna porós, fràgil i perd resistència. S’ha descrit l’os-
teoporosi com una epidèmia silenciosa, ja que no dóna 
simptomatologia fins el moment en què el pacient 
pateix una fractura. Aleshores, les conseqüències de 
l‘osteoporosi es fan evidents pel pacient, la família, 
l’equip mèdic i els responsables del finançament del 
sistema de salut.

Les fractures osteoporòtiques, també conegudes 
com fractures traumàtiques mínimes o lleus, o frac-
tures per fragilitat òssia, en general són el resultat 
d’una caiguda des de la pròpia alçada. Les fractures 
per fragilitat són freqüents: 1 de cada 3 dones i 1 
de cada 5 homes majors de 50 anys en patiran una. 
L’any 2000 es van documentar 9 milions de noves 
fractures per fragilitat òssia en tot el món, de les 
quals 1.600.000 van ser de maluc. 

En la meitat dels pacients amb fractura de maluc, 
aquesta serà la primera fractura clínicament aparent. 
Aquestes persones presenten un alt risc de patir una 
segona fractura de maluc i, per tant, la prevenció 
per evitar una segona fractura s’ha d’oferir de forma 
sistemàtica. En aquest sentit, és significatiu el fet que 
les pautes de moltes organitzacions de professionals i 
polítiques de reintegrament  i medicaments nacionals 
ofereixin mecanismes d’adhesió i finançament per la 
teràpia dirigida a la prevenció d’una segona fractura. 

A Igualada, el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) 
ja desenvolupa accions específiques per millorar 
l’atenció als pacients que pateixen fractures de maluc. 
En aquesta línia, el mes de juny de 2010 el CSA va 
inaugurar la Unitat de Geriatria d’Aguts (UGA), que té 
per objectiu atendre les persones grans ingressades a 
l’hospital per fractura de maluc. Aquesta unitat atén 
unes 140 persones a l’any amb aquesta patologia, 
obtenint molt bons resultats assistencials. Consisteix 
en una Unitat Multiprofessional en què intervenen 
els Serveis d’Anestesiologia, Traumatologia i Geriatria 

II. Les fractures osteoporòtiques o per fragilitat 
òssia

per tal de garantir una atenció integral al pacient amb 
fractura de maluc. El pacient  és atès a la Unitat Geri-
àtrica d’Aguts per un equip interdisciplinar (metges, 
infermeres, treball social, fisioteràpia, teràpia ocupa-
cional, nutricionista, dietista, etc.). L’estada mitjana 
hospitalària dels pacients se situa al voltant de 6 dies 
i quasi el 60% retornen al seu lloc de procedència. 
La mortalitat registrada és de només l’1%, tot i què 
el 15% reingressen més endavant per haver patit 
una refractura.

El procés assistencial de la fractura de maluc té tres 
fases. En la primera fase (prèvia a la fractura) s’ha de 
detectar i prevenir el risc de fractura i de caiguda, 
fet que ens ve donat per l’existència d’una fractura 
anterior per fragilitat òssia (ja sigui canell, vèrtebra, 
etc.) i per l’antecedent de caiguda. 

Un cop es produeix la fractura de maluc, existeix una 
segona fase en la qual el pacient haurà de romandre 
hospitalitzat i on es realitzarà una assistència de qua-
litat, amb una reducció del temps d’espera quirúrgica, 
una prevenció dels riscos derivats de l’hospitalització, 
una mobilització precoç i una planificació d’alta des 
de l’inici de l’ingrés. 

En la tercera fase, s’ha de treballar per tal d’aconse-
guir el major grau de funcionalitat prèvia i, a més a 
més, s’ha d’incorporar la prevenció d’una posterior 
refractura (el que anomenem prevenció secundària 
postfractura).

El desitjable és no patir una primera fractura de 
maluc. Tanmateix, si aquesta es produeix, a banda 
de realitzar una  bona atenció de la fractura, s’ha de 
prevenir una possible refractura. 

En aquest sentit, s’ha creat un equip de treball mul-
tiprofessional que ha estat integrat pels diferents 
perfils professionals implicats en el cicle de la fractura 
de maluc (metges d’especialitats relacionades amb la 
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salut òssia, treball social, fisioterapeutes, terapeutes 
ocupacionals, infermeria, farmacèutics, nutricio-
nistes i dietistes, tècnics ortoprotèsics, formadors, 
educadors físics i tècnics de promoció de la salut) a 
més dels mateixos ciutadans, que han treballat de 
forma conjunta per a l’elaboració d’un nou model de 
prevenció de refractura de maluc i, més endavant, 
també en altres fractures per fragilitat.

Des del punt de vista de la prevenció secundària 
postfractura s’han treballat aquells aspectes que 
poden reduir el nombre de refractures, és a dir, 
exercici i hàbits saludables, tractament farmacològic 
de la fragilitat òssia, aspectes rehabilitadors en la 
recuperació funcional postfractura i en la prevenció 
de caigudes, així com aspectes relacionats amb 
l’entorn i en la utilització de productes de suport 
(carrutxes, bastó, etc.). 

Alhora, s’ha elaborat el circuit de la prevenció de la 
refractura de maluc que integra els diferents recursos 
(dispositius) implicats en la seva prevenció com 
són:  hospitalització d’aguts, de mitja i llarga estada 
temporal, hospital de dia rehabilitador, rehabilitació 
domiciliària, servei d’atenció domiciliària per part 
de serveis socials, centres residencials, centres de 
dia, atenció primària, farmàcies comunitàries, cen-
tres ortopèdics, centres de formació, dispositius de 
promoció de l’autonomia personal i prevenció de la 
dependència, centres cívics, centres esportius, casals 
de gent gran i associacions de ciutadans. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el procés de 
la fractura de maluc consta de tres etapes dife-
renciades i, en cadascuna, hi intervindran diferents 
professionals i ciutadans que hi tindran un paper 
fonamental. Aquestes diferents etapes requeriran 
de diferents nivells d’actuació i, en molts d’ells, seran 
necessàries intervencions interdisciplinàries en què 
cada disciplina jugarà un paper fonamental, ja que 
utilitzarem el model biopsicosocial i funcional que 

és el que ha mostrat més beneficis en l’atenció a les 
persones grans. 

Sense estendre’s en el camp de la Valoració Gerià-
trica Integral, cal esmentar que només es descriuen 
aquells aspectes que s’han treballat en els diferents 
grups de treball anteriorment citats: exercici i hàbits 
saludables, tractament farmacològic de la fragilitat 
òssia, aspectes rehabilitadors en la recuperació fun-
cional postfractura i en la prevenció de caigudes i 
aspectes relacionats amb l’entorn i en la utilització de 
productes de suport. Per tant, els diferents agents 
relacionats en el procés de la fractura de maluc han 
treballat de forma coordinada amb l’objectiu d’oferir 
al pacient una atenció global on s’utilizi el model 
biopsicosocial i funcional, que requereix el treball 
multiprofessional, multidisciplinar i interdisciplinar 
per donar atenció a les tres fases del procés de la 
fractura de maluc. 

Tenint present que no totes les persones que es tren-
quen el maluc són iguals i, per tant, no totes poden 
beneficiar-se dels mateixos tractaments ni recursos 
assistencials, s’ha elaborat un model basat en la 
mobilitat que la persona tenia abans de la fractura, 
la capacitat per dur a terme les activitats bàsiques 
de la vida diària (ABVD) i l’estat cognitiu, utilitzant 
diferents eines que s’adjunten als Annexos I, II i III en 
referència al GDS-FAST (cognició; que tot i ser una 
escala que marca l’evolució de la malaltia d’Alzheimer, 
s’utilitzarà de forma orientativa i sense voler dir que 
s’està avaluant pacients amb demència tipus malaltia 
d’Alzheimer), Índex de Barthel (Activitats Bàsiques 
de la Vida Diària –ABVD–) i Functional Ambulation 
Classification (mobilitat), mostrant cinc tipologies 
diferents de pacients que s’han definit, de menor a 
major autonomia, del grup 1 al grup 5. 

Així mateix, també s’ha confeccionat a mode de 
resum, i arran de l’utilització d’aquestes tres eines 
d’avaluació, un quadre que mostra quines són les 
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mesures que s’han d’aplicar a cadascun dels pacients 
amb fractura de maluc en referència a exercici i hàbits 
saludables, tractament farmacològic, tractament 
rehabilitador i entorn / productes de suport, que 
s’adjunta en l’Annex IV.

Les recomanacions incloses en aquest document 
estan enfocades als professionals i a la ciutadania 
implicats en la fractura de maluc, des del moment en 
què aquesta es produeix, per tal de prevenir-ne una 
segona. Tanmateix, una vegada s’hagi avaluat el seu 

SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ

L’objectiu d’aquest document és que esdevingui el 
material necessari per tal de poder realitzar  formació 
a formadors, professionals i la ciutadania a fi i efecte 
de sensibilitzar-los, fent transmissió en taca d’oli 
sobre la importància de prevenir una nova fractura 
de maluc en aquells que l’han patit.  

impacte en la refractura de maluc, aquestes accions 
podran ser utilitzades per prevenir altres fractures 
per fragilitat òssia (canell, vèrtebres, húmer) i per 
un traumatisme de baixa intensitat (caiguda des de 
la pròpia alçada).

Disseny format
Informació i formació

Fisioterapeutes

Nutricionistes

Dietistes

Tècnics esports

Tècnics promoció salut

Metges

Farmacèutics

Infermers/es

Treballadors socials

Terapetues ocupacionals

Equipaments cívics

Ciutadania

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fisioterapeutes

Tècnics esports

Agents d’equipaments cívics

Medicina familiar i comunitària

Medicina hospitalària (geriatre i 

especialitats)

Personal de farmàcia comunitària

Infermeria familiar i comunitària

Infermeria hospitalària i residències

Auxiliars infermeria AP, hospital i 

residències

Treballadors socials

Treballadors familiars

Voluntariat

Empreses atenció domiciliària

Formació de formadors

·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

Persones fracturades

Familiars i cuidadors informals

Personal sanitari

Personal de farmàcia

Treballadors familiars

Treballadors de residències

Centres cívics

Empreses serveis atenció 

domiciliària

Voluntariat (Creu Roja, 

teleassistència, etc.)

Fisioterapeutes

Entitats socials (Àuria, etc.)

Casals d’avis

Centres de dia

·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

A qui?

Jornades tècniques
Document
TIC’s

Sessions equip
Tallers
Fulletons
Audiovisual
TIC’s (facebook, etc.)
Ràdio, diaris, conferències
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III. Exercici i hàbits saludables

Exercici per treballar la resistència (caminar):

Exercici

Fase d’inici o d’adaptació a l’exercici (2-3 mesos): Fase de manteniment (la resta de la nostra vida):· ·

-
-
-

-
-

3 dies / setmana
15 minuts / dia
Incrementar 5 minuts / setmana 
fins a realitzar 1 hora

5-6 dies / setmana
1-2 hores / dia

Edat (en anys) Edat (en anys)
Fase d’inici

(màxim batecs
cardíacs per minut)

Fase d’inici
(màxim batecs

cardíacs per minut)

101

98

94

91

88

85

116

113

109

105

101

98

65

70

75

80

85

90 o més

65

70

75

80

85

90 o més
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Nutrició i osteoporosi

La nutrició és el factor modificable més important 
en el creixement i manteniment de la massa òssia, 
destacant la ingesta de calci i l’activitat física com a 
punts essencials.
 
L’objectiu nutricional en l’osteoporosi és frenar la 
pèrdua de massa òssia i afavorir  la recuperació de 
possibles fractures òssies.

Tot seguit s’aconsella de manera senzilla i clara 
3 punts bàsics per a una correcta nutrició com a 
prevenció d’aquesta patologia.

Factors preventius i nutricionals:

1. Calci
(contingut diari entre 1.000 i 1.500 mg/dia). 

Per aconseguir aquesta quantitat recomanada cal: 

Consumir al dia 3-4 racions de làctics (o bé 2 racions 
de làctics enriquits en calci i vitamina D).

1  ració equival a 300  mg. de calci:

L’aportació dietètica de fòsfor juga un paper bàsic en 
la mineralització òssia. És recomanable que la relació 
calci/fòsfor de la dieta sigui igual o superior a 1.

Els aliments làctics  presenten un equilibri correcte 
entre calci i fòsfor.

·

·

·

·

·

·

·

·

1 tassa de llet 

1/2 tassa de llet enriquida en calci i vitamina D 

2 iogurts

1 quallada

2 talls de formatge

Millor prendre els productes làctics separats dels 
aliments integrals ja que poden disminuir l’absorció 
de calci, a causa de la fibra, filats i oxalats.

2. Vitamina D
(contingut diari entre 400 i 800 UI/dia).  

L’activació de la vitamina D depèn principalment de 
la síntesi cutània. Per tant, es recomana l’exposició a 
la llum solar de l’escot, la cara i els braços (15 minuts 
diaris). 

3. Proteïna
(contingut diari entre 0,8 g. i 1 g. de proteïna per 
kg de pes).

Per aconseguir aquesta quantitat recomanada cal:

Consumir al dia 2 racions de proteïna.

1 ració equival:

125-150 g. de peix, especialment blau (sardina, 
seitó, tonyina, etc.), ja que conté molta proteïna, 
vitamina D i calci

100 g. de carn (pollastre, conill, vedella, porc, 
xai, etc.)

2 ous

Atenció! Abusar d’aquest grup d’aliments pot ser 
negatiu, ja que són rics en fòsfor i pot interferir en 
l’equilibri del calci.
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4. Altres recomanacions 5. Consideracions especials: modificacions de la dieta 

Aquestes recomanacions dietètiques generals 
s’hauran d’adaptar en casos de: obesitat, sobrepès, 
intolerància a la lactosa, dietes vegetarianes, climes 
amb poc sol, mobilitat molt reduïda... 

No es recomana donar suplementació de vitamines 
i minerals, només estan justificats quan la dieta no 
aporta la quantitat de nutrients necessaris. Utilitzar 
rutinàriament aquests suplements és ineficaç, 
potencialment tòxic i car.

L’absorció de calci a nivell intestinal disminueix amb 
l’edat. Per això, la prevenció és el millor tractament 
per afrontar l’osteoporosi. Una adequada ingesta de 
calci en l’adolescència contribueix a la formació d’una 
massa òssia òptima en l’adult, evitant complicacions 
a llarg termini. 

Assegurar una aportació adequada de vitamines i 
minerals importants en l’estructura de l’esquelet. 
Per això es recomana consumir 5 racions al 
dia entre fruita (taronja, kiwi, maduixes, etc.) i 
verdures (bròquil, pastanaga, tomàquet, etc.).

2 cops per setmana menjar llegum: 200 g. de 
mongeta seca, soja en gra, etc.

S’aconsella consumir diàriament 1 grapadet (de 7 
a 12 unitats) de fruits secs: ametlla, avellana, etc.

Evitar l’alcohol i el tabac (en cas de fumar és 
important una aportació dietètica de vitamina 
C, ja que aquesta està involucrada en la formació 
de col·lagen). 

Evitar les begudes carbonatades o amb gas, a 
causa de l’alt contingut en fòsfor.

Moderar la quantitat de sal. A l’hora de cuinar, 
utilitzar espècies i herbes aromàtiques.

Controlar la ingesta de cafeïna (màxim dues tasses 
de cafè al dia).

·

·

·

·

·

·

·
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·

·

·

·

-

-

-

-

·

·

Suplementació de Calci i Vitamina D

S’ha de recomanar a tota la població:

Garantir una alimentació equilibrada amb una ingesta 
mínima de calci i de vitamina D. 

Hi ha evidència sobre els requeriments de calci i 
vitamina D segons població:

IV. Tractament farmacològic de la fragilitat 
òssia

Tractament farmacològic de la fragilitat 
òssia

Criteris d’indicació de tractament:

Com que es parla de pacients que han tingut 
una fractura per fragilitat òssia, ja tenen 
indicació de tractament en tots els casos i de 
forma generalitzada. 

Tot i així s’ha de considerar el tractament 
farmacològic adient en funció de la tipologia 
de pacient descrita en l’Annex IV. 

No cal esperar el resultat de la densitometria 
i, a més a més, no cal aquesta tècnica per fer 
el diagnòstic de fragilitat òssia (osteoporosi) 
en aquests pacients, ja que en la majoria dels 
casos tenen més de 70 anys i ambdós criteris 
(edat i fractura per fragilitat òssia) ja són 
diagnòstics d’osteoporosi.

Tipus de fàrmacs dels que disposem en 
l’actualitat:

Homes i dones >50 anys: 1.000 – 1.200 mg/
dia de calci i 800 UI (20 mcg)/dia de vitamina D

Per tant, es poden seguir tres pautes diferents segons 
la suplementació que es requereixi, derivada del càlcul 
individualitzat de la dieta:

Alta suplementació de Calci: 1000 mg de Calci + 
800 UI Vitamina D: 1 comp./24 hores

Mitja suplementació de Calci: 500 mg de Calci + 
800 UI Vitamina D: 1 comp./24 hores

No suplementació de Calci: Hidroferol 266 MCG 
ampolles bebibles: 1 ampolla bebible setmanal al 
llarg de quatre setmanes i seguir amb una ampolla 
bebible cada 3 setmanes

Medicaments antirresortius (inhibeixen la 
resorció òssia)

Bisfosfonats: alendronat, risedronat, 
ibandronat, etidronat i el zoledronat, 
que és d’ús hospitalari

SERMs: raloxifè 

Denosumab

Medicaments osteoformadors (estimulen 
la formació òssia)

Teriparatida (hormona paratiroïdal 
recombinant PTH 1-34)
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Medicaments recomanats:

-

-

-

-

-

·
·

·

·

·

·

·

·

Teriparatida PTH 1-34 (dosi 20 mcg/dia via 
subcutània màxim 24 mesos). Després dels 
24 mesos de tractament el pacient ha de 
continuar amb un antirressortiu.

Denosumab (subcutani 60 mg/6 mesos). 
Útil en dones i homes amb intolerància a 
bisfosfonats. No s’ha d’ajustar en casos 
d’insuficiència renal. Novetat terapèutica. 
No cost/efectiu. Per tant, no recomanat pels 
informes i dictàmens PHF-APC del CatSalut.

Tractament estàndard

Bisfosfonats: primera línia. Reducció de 
fractures vertebrals i no vertebrals (dins 
d’aquestes, específicament les de maluc)

Alendronat. Oral: 10mg/dia o 70 mg/setmana

Risedronat. Oral: 5mg/dia o 35 mg/setmana 
o 150 mg/mes

Tractament alternatiu

Considerar en poblacions concretes, si hi ha 
intolerància o contraindicació a bisfosfonats o 
bé fracàs terapèutic (refractura i/o disminució 
de la DMO):

Recomanacions en el tractament amb bisfos-
fonats:

Considerar Àcid Zolendrònic en situacions de 
problemes d’adherència terapèutica amb pautes 
setmanals: El Zoledronat 5 mg, intravenós/ anual 
al llarg de tres anys. És d’ús hospitalari i no pot ser 
prescrit a nivell ambulatori, però es pot administrar 
a l’Hospital de Dia Mèdic, amb indicació d’un 
facultatiu especialista adscrit al CSA, en concret 
de la Unitat d’Ortogeriatria (amb informació de 
continuïtat amb medicina familiar i comunitària). 

S’hauria de reavaluar el tractament amb bisfosfo-
nats entre els 3 i 5 anys després d’haver-lo iniciat:

Investigar sobre la presència dels factors de risc 
de fractura que considera el FRAX (Annex V).

Valorar especialment si hi hagut noves fractures 
durant aquest període de tractament.

Sol·licitar DXA per valorar la DMO actual.

Recomanacions després de la valoració clínica:

Pacients amb fractures abans del tractament amb 
una DMO que ha incrementat o s’ha mantingut 
i sense noves fractures durant aquest temps: 
s’aconsella un descans terapèutic de dos anys. 

Pacients en què la DMO ha disminuït en relació 
als valors inicials i/o s’han produït fractures per 
fragilitat (incloses les atípiques): s’aconsella un 
canvi de teràpia per un fàrmac diferent com ara 
teriparatida.
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·

·

·

·

·

·

Informació prèvia a tenir en compte en cas de 
fractura de maluc: 

V. Rehabilitació: individual, grupal i comunitària

En funció de si després de la IQ tenim permesa o no la 
càrrega de l’extremitat intervinguda quirúrgicament.

1. Accions preventives:
S’aplicarà a tots els pacients (Annex VI)

Temps d’intervenció quirúrgica (IQ) fins arribada 
del pacient a l’habitació: 4 hores aproximadament.

Durada de l’efecte de l’anestèsia: 3 hores aproxi-
madament (els pacients arriben a l’habitació amb 
les EEII despertes).

La durada de la IQ es mou entre 20 i 90 minuts 
segons tipus de fractura i tècnica.

La ferida es pot manipular a partir de la retirada 
de les grapes i s’ha de mantenir l’apòsit 4 dies en 
les pròtesis i 2 dies en les osteosíntesis pel risc 
d’infecció.

La retirada de grapes es realitza a partir del 15è 
dia.

Es fan analítiques a les 6, 24 i 48h post-IQ a fi i 
efecte de controlar l’anèmia.

Desenvolupament del protocol de fisioteràpia 
en l’atenció dels pacients amb fractura de 
maluc:

2. Valoració física que inclou la valoració de:

Luxació (en cas de pròtesi)

Edema

Rigidesa

Atròfia

Preservar capacitats funcionals

La força (balanç muscular de les dues extremitats)

La mobilitat funcional (valoració de la capacitat 
funcional actual i prèvia, Índex de Barthel)

L’equilibri

La marxa

La mobilitat articular (balanç articular de maluc i 
genoll, i altres articulacions que puguin presentar 
dèficit)

L’estat cardiorespiratori i circulatori

Els signes de focalitat neurològica

a)

b) 

c) 

d) 

e) 

a)

b) 

c) 

d) 

e)

f)

g) 
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3.1. Primer dia: (UGA)

3. Quan la càrrega està permesa:

Sedestació a les 12h  post-IQ, o l’endemà al matí 
(no més tard de les 24h)

Reeducar bipedestació i valorar si la tolera o no 
(Annex VII)

a)

b) 
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Exercicis actius

Treball de la força muscular (Annex VIII)

Electroestimulació i/o analgèsia Kinesiteràpia

Exercicis respiratoris

Tranferències

c) 

d) 

e) f)

g)

h)
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3.2. Segon dia: (UGA)

Electroestimulació de quàdriceps 

Isotònics quàdriceps i psoas (Annex VIII)

Bipedestació amb ajuda de dues persones (de 
braçet) (Annex VII)

3.3. Tercer dia: (UGA)

Electroestimulació de quàdriceps

Isotònics quàdriceps i psoas (Annex VII)

Bipedestació a les espatlleres amb recolzament 
bipodal-monopodal (amb ajuda d’una persona o 
dues, segons grau d’autonomia) (Annex VII)

Inici de marxa amb caminador acompanyat d’una 
persona en trajecte curt

a)

b) 

c) 

a)

b) 

c) 

d) 
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3.4. Quart dia: (UGA)

Electroestimulació de quàdriceps

Isotònics quàdriceps i psoas (Annex VIII)

Bipedestació a les espatlleres amb recolzament 
bipodal-monopodal amb ajuda d’una persona 
(Annex VII)

Marxa amb caminador acompanyat d’una persona 
en trajecte curt-mig

Pujar i baixar esglaons a les paral·leles
a)

b) 

c) 

d)

e) 
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Reeducació de la marxa progressiva per trajectes 
llargs

3.5. Cinquè dia: (UGA / UME / UMEP / Domiciliària)

Inici de la reeducació de pujar i baixar esglaons 
petits

Inici de reeducació propioceptiva

a)

b)

c)
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3.6. Sisè dia: (UME/UMEP/Domiciliària)

Inici de reeducació de pujar i baixar esglaons grans

Continuïtat de la reeducació propioceptiva de 
forma més intensa

a)

b) 
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Introducció d’exercicis inicials de tai-txi (Annex IX)

3.7. Setè dia: (UME/UMEP/Domiciliària)

Reeducació d’escales interiors

3.8. Vuitè dia: (UME/UMEP/Domiciliària)

Reeducació d’escales exteriors

c) 

a) a) 
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3.9. Novè dia: (UME/UMEP/Domiciliària)

Reeducació de la deambulació en espais exteriors, 
rampes suaus incloses

3.10. Desè dia: (UME/UMEP/Domiciliària)

Accions cap a la prevenció de caigudes:

- A nivell domiciliari (Annex X)
- A nivell residencial

4. Quan la càrrega no està permesa:

4.1. Primer dia: (UGA)

4.2. Segon dia: (UGA/LLET)

Reeducació de la sedestació

Exercicis actius

Treball de la força muscular (Annex VIII)

Electroestimulació, analgèsia i/o magnetoteràpia

Kinesiteràpia

Es realitzarà 4.1. i 4.2. fins al moment en què la 
càrrega estigui permesa, on s’enllaçarà amb les 
intervencions descrites en l’apartat 3.2.

Iniciar bipedestació bipodal assistida

Valorar possibilitats de marxa unipodal

a)

b) 

a)

a)

a)

b) 

c) 

d) 

e)
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Introducció

La informació que s’adjunta ha de ser una eina que 
ens ajudi a complementar la informació del metge i de 
l’equip que ha intervingut en el procés rehabilitador 
dels usuaris que han patit una fractura de maluc.

Aquesta guia recull els punts fonamentals per prevenir 
la refractura de maluc després de la intervenció 
quirúrgica.
 
Es vol definir el model d’entorn favorable per prevenir 
les caigudes i donar a conèixer els productes de 
suport necessaris.

Atès que es tracta d’una guia general, es recomana, 
davant de qualsevol dubte, dirigir-se als professionals 
que han format part del procés rehabilitador.

Precaucions generals (Annex VI apartat 1)

VI. Guia d’adaptació de l’entorn i productes de 
suport

Evitar creuar les cames en sedestació

Evitar flexionar excessivament el maluc inter-
vingut, en sedestació o decúbit. No flexionar per 
sobre dels 70-90º

Evitar les rotacions o girs excessius de la cama, 
genoll i peu

Evitar recolzar tot el pes al costat intervingut, 
tant en sedestació com bipedestació

·

·

·

·

Aquestes precaucions són específiques per a 
aquells pacients en qui la intervenció quirúrgica 

ha consistit en una hemiatroplàstia ja sigui tipus 
Austin Moore o Bipolar. S’han determinat com a 

precaucions generals ja que, si es desconeix
el tipus d’intervenció quirúrgica o se’n dubta, 

s’han de seguir aquestes mesures.

Cama dreta fracturada. Posició incorrecta   
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·

·

·

·

·

Activitats bàsiques de la vida diària 
       
1. Tractament postural al llit

Cama dreta fracturada. Posicions incorrectes

Posicions correctes.

Utilitzar matalàs d’alta densitat per evitar 
enfonsament excessiu en seure o estirar-se i per 
poder entrar i sortir del llit

L’alçada del llit ha de ser d’uns 10 centímetres 
per damunt del genoll (angle de 90º o superior).
Per assolir l’alçada descrita es pot utilitzar un 
segon matalàs o bé unes potes d’elefant a les 
potes del llit

Col·locar coixí o abducctor entre les cames en 
decúbit supí al llit, d’aquesta manera evitarem 
creuar o rotar les cames

Els peus han d’estar rectes i no s’han de tensar 
els llençols

Quan es pugui posar de costat, per indicació 
mèdica, s’hauran de col·locar coixí entre les cames 
(el coixí va sota el genoll de la cama que queda 
a sobre, per evitar la rotació interna de maluc)
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2. Mobilitat al llit / transferència llit-sedestació

Per la mobilitat al llit, si pot flexionar el maluc 
es mantindrà els 70-90º amb un coixí entre les 
cames

Per entrar al llit, s’ha d’escollir el costat on no es 
té la fractura per fer l’esforç des d’aquest costat. 
Asseure’s al llit (seguint les pautes de la transfe-
rència de sedestació) i intentar (en sedestació) 
endinsar-s’hi el màxim possible. Seguidament, 
girar, per així preparant-se lentament, i amb 
moviments controlats, per a incorporar la cama 
intervinguda, alhora que s’estira el tronc sobre 
el llit

Per sortir del llit, s’ha d’escollir el costat de la 
cama intervinguda. Primerament, posicionar-se 
en diagonal al llit i, seguidament, baixar la cama 
intervinguda i la no intervinguda alhora que s’in-
corpora el tronc. Si es disposa de llit articulat 
la incorporació es pot fer sense esforç i, si es 
disposa de suport lateral del llit, es tindrà un punt 
de recolzament que facilitarà la transferència per 
sortir del llit

El trapezi ajudarà per reposicionar-se al llit i 
millorar la mobilitat

Si la persona té dificultats per aixecar els peus del 
terra en realitzar les passes, o bé la transferència 
és assistida, sempre s’ha de girar utilitzant com a 
eix la cama no intervinguda

·

·

·

·

·
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·

·

·

·

·

3. Transferències sedestació - bipedestació

Una correcta sedestació compleix la regla dels 
tres angles de 90º (maluc, genoll i turmell). Un 
augment d’aquests graus a nivell de maluc faci-
litarà la funcionalitat en la transferència

Per seure a la cadira, apropar-se d’esquena al 
seient (cal tocar-lo amb la part de darrera dels 
genolls). Posar les mans als recolzabraços, semi-
flexionar el tronc endavant i seure lentament. Els 
peus han d’estar ben recolzats a terra mantenint 
una bona base de sustentació. No deixar-se caure

Per aixecar-se de la cadira, posar les mans als 
recolzabraços, avançar-se el màxim possible 
a l’extrem de la cadira, semiflexionar el tronc i 
aixecar-se

Les cadires i butaques han d’estar a l’alçada del 
genoll

Si la cadira no reuneix les condicions adequades es 
recomana avançar i estirar la cama intervinguda 
durant l’execució de la transferència

Cama dreta fracturada. Manera correcta. 

Cama dreta fracturada. Manera incorrecta.
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4. Vestit part inferior 

La roba ha d’ésser còmoda i fàcil de posar

Cal realitzar el vestit sempre en sedestació amb 
tots els estris a la vora, els quals s’han preparat 
prèviament

Posar unes pinces llargues o tirants per no forçar 
la flexió de maluc. Sempre s’ha de començar per 
la cama intervinguda. Per treure mitjons o mitges 
ens pot ajudar una pinça llarga

Per posar-se els mitjons o mitges utilitzar posa-
mitges

Per les sabates és convenient que aquestes siguin 
còmodes. Tancades sense cordons o cordons 
elàstics. El calçador de mànec llarg ens pot ajudar

·

·

·

·

·

Cama dreta fracturada. Ús de posa-mitjons i la pinça llarga pel vestitCama dreta fracturada. Ganxo pel vestit
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·

·

·

·

·

·

5. Higiene corporal / banyera / dutxa / WC

L’adequació del bany és necessària per la 
prevenció d’accidents. Si no es poden fer obres, 
s’ha d’adaptar per la prevenció de caigudes

La dutxa amb plat a ras de terra i terra antilliscant 
seria l’opció més adient. Cal disposar d’una cadira 
de dutxa amb recolzabraços i respatller i graduable 
en alçada (per complir les característiques 
descrites en la transferència de sedestació)

Si es té banyera, s’hauria de posar un seient 
giratori o taula lliscant. Es proposa l’ús d’un coixí 
impermeable que aporti una correcta sedestació. 
En cas de pròtesi, no utilitzar-ho els primers dos 
mesos

Dutxa adaptada Alça de WC Seient giratori per banyera.No utilitzar els primers dos mesos 
després d’una fractura de maluc

Els agafadors de dutxa o banyera ofereixen un 
punt de suport (els punts conflictius solen ser 
la transferència d’entrada i sortida, i un cop a 
l’interior de la dutxa)

El WC ha de complir les mateixes característiques 
que les cadires. Per tant, si el WC és massa baix 
cal posar una alça amb recolzabraços. Si l’alçada 
del WC és adequada, caldrà posar agafadors

Altres productes de suport: esponges de mànec 
llarg, raspall per a peus...
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6. Deambulació

Evitar recolzar tot el pes del cos sobre la cama 
operada en les fases inicials

Mantenir l’esquena recta i el maluc alineat amb 
el tronc

La punta del peu ha de mirar sempre cap endavant

Evitar girar el maluc cap enfora o cap endins

Ús del caminador: els braços han d’estar 
lleugerament flexionats en agafar els punys del 
caminador. Primer avançar la cama afectada i 
després la sana

Si s’utilitza crossa o bastó, ha d’anar al costat 
contrari de la fractura

L’alçada dels mànecs del material de suport 
(caminadors, crosses, bastons...) a mida del 
trocànter major

Cal recordar que si es deambula amb caminador 
no se’n pot allunyar-se molt, ni introduir-s’hi; no 
s’hauria de sobrepassar la línia imaginària que hi 
ha entre les dues potes posteriors del caminador

·

·

·

·

·

·

·

·
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

7. Adaptacions al domicili i feines domèstiques

Treure catifes de tota la casa per prevenir caigudes

Correcte il·luminació, especialment en les escales, 
i deixar una llum per la nit

Tots els interruptors han de ser de fàcil accés.
Interruptors al costat del llit i de fàcil abast per 
la persona enllitada

Mobles estables i sempre al mateix lloc

Cal disposar d’espai suficient en tots els racons 
de la llar per deambular i maniobrar còmodament 
amb els productes de suport (caminador, crossa...)

Cal enretirar cables i objectes (plantes o similars) 
que dificultin el pas

El terra ha de ser "antilliscant", sobretot pels llocs 
on deambula la persona amb risc

A la cuina ha d’estar tot a l'abast de la mà. Evitar 
la utilització d’escales o tamborets per haver 
d'agafar els utensilis. El terra sempre ha d’estar sec

Utilitzar una pinça llarga per recollir objectes del 
terra

Evitar fer les feines dret. Realitzar les taques 
domèstiques en sedestació

Evitar carregar pes

Evitar les tasques més complexes: neteja de 
vidres, fer el llit, neteges a fons…

Pinça llarga per accedir a objectes del terra
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Activitats instrumentals de la vida diària 
 
1. Utilització del cotxe

El cotxe ha d’estar en una zona plana i separat 
de la vorera

Si es pot, elevar l’alçada del seient amb algun coixí

Enretirar el seient el màxim endarrere, per dis-
posar d’espai suficient

Entrar d’esquena i reclinant-se suaument

La primera cama que ha d’entrar és la NO operada

Si és possible, reclinar el respatller del seient 
endarrere

·

·

·

·

·

·

·

·

Disc giratori pel cotxe Transferència per sortir del cotxe amb disc giratori.
No utilitzar els primers dos mesos després d’una fractura de maluc

Per sortir, primer treure la cama afectada, després 
la cama no afectada, recolzar-se en la cama no 
afectada i utilitzar algun punt del cotxe per aga-
far-se amb les mans i ajudar-se a sortir d’aquest

Disc giratori de seient: producte de suport molt 
útil per a entrar i sortir del cotxe sense realitzar 
tants esforços
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·

·

2. Centre esportiu

A més de les consideracions fetes en relació al des-
plaçament, s’ha de procurar que el centre esportiu 
o d’altres instal·lacions:

L’espai on es realitzi l’activitat tingui un terra no 
lliscant

La zona de vestidors, dutxes i wc estigui equipat 
correctament i ben il·luminat
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·

·

·

-

-

-

VII. Visió del tècnic ortopeda

Adequació de l’hàbitat en la prevenció de la 
refractura de maluc

La següent informació s’ha produït en un quadre 
sinòptic (a l’Annex XII) per poder veure tot el 
contingut de coneixements de manera senzilla 
i condensada, a mode d ésquema. Es tracta 
d’articles que tenen la finalitat de facilitar la vida 
diària als pacients afectats per fractures de maluc  
i d’intentar prevenir les refractures

El Tècnic Ortoprotèsic és el professional sanitari 
que, un cop fetes les valoracions dels altres 
professionals sanitaris (metges, infermeria, 
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, 
treballadores socials i altres), té un contacte 
directe amb tot l’entorn i les necessitats del 
pacient a l’hora d’adquirir aquests ajuts. Per 
tant, la voluntat del pacient (o dels familiars i/o 
cuidadors) i la capacitat d’interpretació del tècnic 
ortoprotèsic faran que es trobi l’ajut que més 
s’avingui a les necessitats del pacient, sempre 
condicionats per:

Actualment, a Catalunya alguns d’aquests articles 
són subvencionats pel Departament de Benestar 
i Família de la Generalitat de Catalunya, en la 
concessió dels ajuts del Programa d’Atenció Social 
a persones que han de complir els requisits 
establerts en aquest programa. No a tothom. 

les mides reals de l’hàbitat del pacient ( moltes 
vegades els ajuts no hi caben o no són viables 
al domicili)

si el pacient és independent o té persones que 
l’ajudin (variarà el tipus i/o model de l’ajut i la 
intencionalitat de la família)

la disponibilitat econòmica del pacient per 
adquirir aquests ajuts (o de la intencionalitat 
de la família per adquirir-los)
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Annexos

Annex I.
Graus de demència segons el GDS-FAST

GDS-FAST 1: Sense deteriorament cognitiu/ 
Normalitat 
No s’objectiva dèficit de memòria en l’entrevista 
clínica. 

GDS-FAST 2: Deteriorament cognitiu molt lleu/ 
Oblit benigne senil 
Dèficit funcional subjectiu (per exemple, dificultat 
per recordar on ha deixat objectes, per trobar les 
paraules adients). 

GDS-FAST 3: Deteriorament cognitiu lleu/ 
Compatible amb malaltia d’Alzheimer incipient  
Dèficits en tasques ocupacionals i socials complexes, 
que generalment són observats per familiars i amics. 
Els símptomes van acompanyats d’ansietat discre-
tament moderada. 

GDS-FAST 4: Deteriorament cognitiu moderat/ 
Malaltia d’Alzheimer lleu 
Dèficits observables en tasques complexes com 
ara controlar els aspectes econòmics personals o 
planificar els menjars quan hi ha convidats. 

GDS-FAST 5: Deteriorament cognitiu modera-
dament greu/ Malaltia d’Alzheimer moderada 
Decrement de l’habilitat per escollir la roba adient 
per a cada estació de l’any o segons les ocasions. 

GDS-FAST 6: Deteriorament cognitiu greu/ 
Malaltia d’Alzheimer moderadament greu 
Decrement en l’habilitat de vestir-se, banyar-se i 
rentar-se. 

a)

b) 

c) 

d) 

e)

a)

b) 

c) 

d) 

e)

f)

Disminució de l’habilitat per vestir-se sol 

Disminució de l’habilitat per banyar-se sol 

Disminució de l’habilitat per rentar-se i arreglar-se 
sol 

Disminució de la continència urinària 

Disminució de la continència fecal 

GDS-FAST 7: Deteriorament cognitiu molt 
greu/ Malaltia d’Alzheimer molt greu 
Pèrdua de la parla i de la capacitat motora 

Capacitat de parla limitada a unes 6 paraules 

Capacitat de parla limitada a una única paraula 

Pèrdua de la capacitat per caminar sol sense ajuda 

Pèrdua de la capacitat per asseure’s i aixecar-se 
sense ajuda 

Pèrdua de la capacitat per somriure 

Pèrdua de la capacitat per mantenir el cap erecte 
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Annex II.  Índex de Barthel

Independent
Necessita ajuda
Dependent

Independent
Dependent

Independent
Dependent

Independent
Necessita ajuda
Dependent

Continent
Accident ocasional
Incontinent

Continent
Accident ocasional
Incontinent

Independent
Necessita ajuda
Dependent

Independent
Mínima ajuda
Gran ajuda
Dependent

Independent
Necessita ajuda
Independent amb cadira de rodes
Dependent

Independent
Necessita ajuda
Dependent

Activitat Valoració Puntuació

Menjar

Rentar-se

Arreglar-se

Vestir-se

Micció

Defecació

Anar al WC

Traslladar-se butaca/llit

Deambulació

Pujar i baixar escales

10
5
0

5
0

5
0

10
5
0

10
5
0

10
5
0

10
5
0

15
10

5
0

15
10

5
0

10
5
0
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Es puntua cada activitat de 5 en 5 (0, 5, 10, 15). La 
puntuació màxima serà de 100 (90 si va en cadira 
de rodes) i això indica independència per a la cura 
personal, però no vol dir que el pacient pugui viure 
sol. Grau de dependència: 100 independent. De 60 a 
95 dependent lleu. De 40 a 55 dependent moderat. 
De 20 a 35 dependent sever. <20 dependent total.

Annex III. Functional Ambulation Classification 
(FAC)

No camina o ho fa amb ajuda de 2 persones

Camina amb gran ajuda d’1 persona

Camina amb lleuger contacte físic d’1 persona

Camina amb supervisió

Camina independent en pla i no salva escales

Camina independent en pla i salva escales

Puntuació

0

1

2

3

4

5

Marxa
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Grup 1: Demència amb GDS > 7c (IB Màx: 5 i FAC: 0)

A) Hàbits saludables : Parcial o nul (Ca + Vit D + Sol)
B) Tt Farmacològic : No
C) Tractament RHB : No
D)  Entorn i material de suport: Sí (individualitzat)

Grup 2: Demència amb GDS 7 c (IB Màx : 30 i FAC : > 0 i < 3)

A) Hàbits saludables : Sí
B) Tt Farmacològic : Sí (individualitzat)
C) Tractament RHB : No
D) Entorn i material de suport: Sí (individualitzat)

Grup 3: Demència amb GDS > 6c i < 7c (IB Màx: 40 i FAC: 3-5)

A) Hàbits saludables : Sí
B) Tt Farmacològic : Sí
C) Tractament RHB : Grupal No / Individual Sí
D) Entorn i material de suport: Sí (individualitzat)

Grup 4: Demència amb GDS > 3 i < 6 d (IB Màx: 60 i FAC: 5)

A) Hàbits saludables : Sí
B) Tt Farmacològic : Sí
C) Tractament RHB : Grupal Sí +Individual Sí
D) Entorn i material de suport: Sí (individualitzat)

Grup 5: GDS < 4 (IB Màx: 100 i FAC: 5)

A) Hàbits saludables : Sí
B) Tt Farmacològic : Sí
C) Tractament RHB : Comunitària i Grupal : Sí
D) Entorn i material de suport: Sí (individualitzat)

Annex IV. Perfil de tipologia de pacients

Perfil tipologia pacients Lloc rehabilitació

Hospital Aguts/Resid/C.Dia

Hospital Aguts/ H.Dia

H.Dia/Patronat/C.Cívic
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Sexe

Edat

Pes i talla

Antecedents de fractura per fragilitat

Fractura osteoporòtica de maluc a la mare o al 
pare

Tractament en algun moment amb glucocorti-
coides durant més de 3 mesos (excepte inhalats 
o dèrmics) amb dosi > 5 mg/dia de prednisolona 
o equivalent.

Artritis reumatoide

Fumador actiu

Alcohol de més de 3 unitat al dia

DMO coll de maluc amb tècnica DXA (opcional)

Osteoporosi secundària: diabetis mellitus tipus 
1, osteogènesis imperfecta en adults, hipertiro-
ïdisme no tractat, hipogonodisme o menopausa 
prematura (< 45 anys), malnutrició crònica, sín-
drome de mala absorció, malaltia hepàtica crònica, 
malaltia renal crònica, immobilitat, EPOC.

Annex V. Factors que considera el FRAX:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Aniran enfocades a 5 aspectes que descrivim a 
continuació:

1. Prevenció de la luxació (en cas de pròtesi):

Annex VI. Accions preventives post IQ en la 
fractura de maluc

a)
b) 
c) 
d) 
e)

a)

b)

a)

b) 

a)
b)

a)

b) 
c) 
d) 
e)

Evitar la flexió de maluc a més de 70-90º
Evitar pivotar sobre l’EI intervinguda
Evitar RI i ADD de maluc
Ús d’una alça al wc
Evitar sedestació en seients baixos

2. Edema:
Elevació amb pautes intermitents de l’EI inter-
vinguda
Exercicis actius de l’EI IQ
Exercicis respiratoris
Valorar mitges de compressió
Evitar roba ajustada sobretot a nivell de cintura, 
genolls i turmells

3. Rigidesa articular:
Exercicis actiu-assistits
Exercicis actius

4. Atròfia muscular:
Exercicis actius (isomètrics, excèntrics i con-
cèntrics)
Electroestimulació (valorar si només de l’EI IQ)

5. Estimular les capacitats preservades:
Mantenir la mobilitat activa de totes les arti-
culacions lliures de discapacitat (elaborar petit 
programa d’exercicis)
Treball de la força muscular
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Aniran enfocades al treball específic de l’equilibri 
estàtic i de l’equilibri dinàmic (marxa).

1. Equilibri estàtic, en bipedestació treballarem:

Annex VII. Intervencions per millorar l’equilibri 
i la marxa

Bipedestar amb ulls oberts/tancats
Aplicar desequilibris al pacient
Disminuir la base de sustentació
Realitzar canvis de pes
Mantenir la bipedestació unipodal, tàndem i semi-
tàndem
Passar per sobre d’objectes
Treballar l’equilibri estàtic amb diferents super-
fícies

2. Equilibri dinàmic (marxa):
Caminar en diferents direccions i a diferents 
velocitats
Caminar a diferents ritmes segons música
Passar obstacles
Realitzar salts
Marxa en tàndem
Pujar i baixar escales
Exercicis tipus Feldenkrais per reeducar els girs
Realitzar transferències
Estimular activitats funcionals com les tasques 
duals
Practicar la tècnica de la caiguda
Realitzar un reforç muscular i flexibilitzar turmell 
i maluc com a estratègies de control postural

3. Proves funcionals per valorar l’equilibri:
Tinetti (Perfomance Oriented Mobility Assess-
ment)
TUG (Time Up and Go)
Berg Balance Scale
Functional Reach Test
Proves progressives d’equilibri estàtic: peus junts, 
semi-tàndem, tàndem i unipodal
Altres proves com el Test de Romberg

4. Timing:
Durada mitjana: 3 mesos
Freqüència: 3 dies a la setmana
Temps: 60 minuts

5. Material:
Pilotes
Espumes
Bigues estretes / línies pintades al terra
Pilotes de Bobath
etc.

a)
b) 
c) 
d) 
e)

f)
g)

a)

b) 
c) 
d) 
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

a)

b) 
c) 
d) 
e)

f)

a)

b) 

a)
b)
c)
d)
e) 
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La debilitat muscular contribueix a la inestabilitat 
postural en les persones grans. El producte de la 
força per la velocitat s’anomena potencia muscular, 
relacionada amb les activitats quotidianes com aixe-
car-se d’una cadira o pujar i baixar escales.

Per valorar la força muscular farem servir el con-
cepte 1RM i/o 10RM. 1RM=pes que la persona pot 
aixecar en una sola repetició d’una determinada acció. 
Treballar amb el 60% de l’1RM és el llindar mínim 
per obtenir l’adaptació muscular en persones no 
entrenades i en gent gran.

10RM= càrrega màxima que pot ser mobilitzada 
durant 10 repeticions. S’utilitza el 80% de l’1RM com 
a punt de partida per determinar el 10RM.

L’avaluació de la funció muscular pot ser a dos nivells:

Annex VIII. Intervencions pel reforçament 
muscular

1. En el reforçament muscular treballarem:

Funció muscular estàtica: amb dinamòmetres 
manuals (prensió mà)

Funció muscular dinàmica: encoders, plataformes 
o dinamòmetres isocinètics

El treball de reforç muscular ha de ser d’EEII i EESS, 
però sobretot a nivell d’EEII, ja que afecten l’equilibri 
i l’execució de les tasques funcionals. D’altra banda 
hauria d’estar inclòs dins d’un programa d’entrena-
ment de la capacitat aeròbica, l’equilibri, la resistència 
muscular, la coordinació i la flexibilitat.

Cal tenir present que en la gent gran, tot i treballar les 
contraccions concèntriques, les accions excèntriques 
es troben millor preservades. La intensitat de treball 
hauria d’estar entre 75-80% de l’1RM.

·

·

Exercicis en D/S: Glutis, psoas, quàdriceps
Pedalier amb diferents resistències
Manuelles amb pes progressiu
Theraband amb resistències progressives
Treball amb pilotes Bobath
Exercicis lliures amb contraresistències progres-
sives
Treball en cadena cinètica tancada
Jocs
etc.

2. Proves funcionals per valorar la força:
ECFA : Escala d’avaluació de la condició física en 
persones grans
BCF: Bateria de capacitats físiques
VACUFUN: Valoració de la capacitat funcional
Sit-to-Stand: força en EEII
Daniels

3. Timing:
Intensitat: freqüència cardíaca (FC) entre 60-90% 
de la FC màxima (= 220-edat)
Freqüència: 3 -5 dies a la setmana
Temps: 20 a 60 minuts (respectar fase d’escal-
fament, d’esforç i recuperació).

4. Material:
Therabands
Gomes
Pes corporal
Resistències manuals
Manuelles
Recurs de vídeo
etc.

a)

b) 
c) 
d) 
e)

a)

b) 
c) 

a)
b) 
c) 
d) 
e)
f)

g)
h)
i)

a)
b) 
c) 
d) 
e)
f)
g)
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
-

-

-

-

-

En aquest cas, es definirà el tai-txi com a eina 
principal per treballar l’equilibri: el tai-txi, que té la 
característica de ser un exercici aeròbic de baix a 
moderat impacte, és un tipus d’activitat que no inclou 
només l’acció de les cames, sinó que també fa anar la 
part superior del cos. Enfortint i millorant l’elasticitat 
de la musculatura de tot el cos, s’ajuda a tenir un bon 
equilibri i una bona propiocepció en vistes a prevenir 
les caigudes en la població en risc o ja amb la fractura 
de maluc present. Es tracta d’un art mil·lenari basat 
en exercicis de moviments suaus i harmònics, amb 
respiració controlada. La pràctica del tai-txi aporta 
nombrosos beneficis terapèutics: 

Annex IX. Exercicis en 3D: tai-txi, txi-kung, 
ball o ioga

Tonificació del sistema muscular i nerviós

L’estimulació del sistema cardiocirculatori

Estirament dels lligaments i tendons (rigidesa 
articular)

Millora significativa de la memòria i de l’aprenen-
tatge (circulació cerebral)

Regularitza el ritme cardíac

Augmenta el to i la força muscular

Endarrereix la pèrdua de massa òssia

Millora de l’equilibri, el to muscular, la flexibilitat, la 
postura, la coordinació, etc. Millora, en definitiva, 
la qualitat de vida

Avaluació inicial:

Conèixer la situació clínica de l’individu / grup

Conèixer la resposta a l’esforç

Elecció de la intensitat i l’activitat adequada a les 
capacitats de l’individu / grup

Adequació del programa i de la intensitat per a 
cada participant

Se’ls informarà de la freqüència de les següents 
sessions, que serà de 2 dies no consecutius per 
setmana, i amb una durada de 45’ a una hora. La 
intensitat serà inicialment lleugera i progressi-
vament cap a moderada. Se’ls explicarà que el 
número de pacients per grup no haurà de ser 
superior a 8 - 10 persones per monitor.

Programa  d’una intervenció de 15 setmanes 
d’exercicis de tai-txi:

Entrenament tècnic:
Assolir la tècnica per aconseguir practicar 
el tai-txi autònomament a la finalització del 
programa

Treball de coordinació motora

Millora de la mobilitat

Condicionament físic:
Progressió adaptada a les capacitats indivi-
duals o grupals per assolir una millora de la 
tolerància a l’exercici

Sessió de Benvinguda / Empatia:
La primera sessió seria de presentació del 
programa: què és, perquè es fa, quins beneficis 
aporta, etc. Presentació de les instal·lacions 
i recomanacions de roba i calçat per dur a 
terme la gimnàstica
“PACIENT INFORMAT =  PACIENT ACTIU  =  
PACIENT AUTÒNOM”
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·
·
·

·
·
·
·
·

·
·

·

Entrenament de l’equilibri, la força muscular i la 
marxa: dins d’una intervenció multifactorial o 
multicomponent (Recomanació A)
Otago exercise program i tai-txi (Recomanació A)
Exercicis individuals o grupals: 12 setmanes, 1-3 
cops/setmana (Recomanació B)
Exercicis específics per l’equilibri: 25 setmanes, 
2 cops/setmana (Recomanació B)

Annex X. Intervencions per la prevenció de 
caigudes

Les categories on la Fisioteràpia pot treballar per la 
prevenció de caigudes són:

Les altres categories que es treballen per altres 
professionals de l’equip interdisciplinar són:

Exercici físic
Peus i calçat
Educació sanitària del pacient i família

Medicació
Visió
Hipotensió postural, freqüència i ritme cardíac
Habitatge
Vitamina D

Pel que fa a les intervencions de Fisioteràpia es divi-
deixen en dos àmbits: el domiciliari i el residencial. 
Aquest annex es focalitza en el primer àmbit. Les 
intervencions pròpiament dites es classifiquen en:

Aïllades: dirigida a una única categoria
Multifactorials: subconjunt de categories 
seleccionades individualment a partir dels 
factors de risc identificats en la valoració 
multifactorial
Multicomponents: intervencions dirigides a 
més d’una categoria que s’ofereix a la població 
en general

Les intervencions interdisciplinàries recomanades 
serien:

1. Estratègies per reduir el risc de caigudes:
Adaptació / modificació de l’entorn o casa
Entrenament de l’equilibri, la força muscular i la 
marxa
Entrenament de la flexibilitat i resistència car-
diovascular
Revisió i adequació del material de suport
Retirada-reducció dels medicaments psicoactius 
o altres
Control dels problemes visuals
Abordatge dels problemes cardiovasculars o altres 
problemes mèdics

a)
b) 

c) 

d) 
e)

f)
g)

a)

b) 
c) 

d) 

2. Intervencions realitzades pel Fisioterapeuta:
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L’objectiu de la marxa nòrdica és caminar amb els 
bastons espontàniament de forma coordinada, a 
un ritme més intens i sense fer ús de la força física. 

La marxa nòrdica com a eina de salut a diferència de 
la marxa normal:

Annex XI. Marxa nòrdica Durada i freqüència de l’activitat
6 setmanes, 2 dies per setmana

Durada de la sessió
10 minuts d’estiraments
30-40 minuts de marxa (distàncies curtes o llargues 
en funció de la capacitat funcional del pacient)
10 minuts d’estiraments

Número de pacients i monitors
15 pacients amb la supervisió de 2 monitors

Controls
Cal la supervisió, control i indicació d’un metge i una 
infermera. Controls de la freqüència cardíaca, tensió 
arterial, nivells glucosa en sang

Contraindicacions absolutes
Angor inestable, HTA severa de repòs, hipotensió 
ortostàtica, arítmies no controlades, insuficiència 
cardíaca descompensada, bloqueig A-V de tercer 
grau, embolisme recent, tromboflebitis, diabetis no 
controlada, malalties sistèmiques agudes, trastorns 
metabòlics no controlats, mio o pericarditis activa, 
estenosi aòrtica severa simptomàtica

Una sessió de marxa nòrdica s’estructura en:

Augmenta el nombre de grups musculars actius
Treballa la coordinació i l’equilibri
Disminueix l’impacte sobre les articulacions
Major consum de calories

a)
b) 
c) 
d) 

a)

b) 

c)

Escalfament: exercicis aeròbics de baixa inten-
sitat i exercicis de mobilitat articular. S’inicien des 
de les extremitats inferiors, seguint pel tronc i 
finalitzant per les extremitats superiors i cap.

Entrenament tècnic: assolir la tècnica, treball de 
coordinació motora i guany de mobilitat articular. 
Es poden aplicar una sèrie de jocs de destresa, 
coordinació i agilitat per estimular la integració 
dels bastons durant la marxa.

Estiraments: una vegada finalitzada l’activitat de 
marxa nòrdica recomanem una sèrie d’estiraments 
dels principals grups musculars: tríceps sural, 
isquiotibials, adductors, dorsal ample, deltoides, 
pectorals, tríceps braquial, flexors de canell i dits, 
trapezi superior.
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Annex XII. Articles útils i disponibles en la 
prevenció de la refractura de maluc

1) Habitació

LLIT

ROBA DE LLIT

POSICIONADORS 

SEIENTS:
Cadira, butaques,sofà

MOBILIARI

CAL EVITAR:

Llit articulat elèctric
Llit articulat amb carro elevador elèctric
Baranes abatibles
Capçal i peuer
Trapezi
Matalàs

Llençols

Coixins posicionadors
Coixins posicionadors decúbit

Cadira amb reposabraços
Butaques amb reposabraços
Sofà
Sofà elèctric amb ajuda per incorporar-se 
Seient abatible manual
Cons elevadors (4)

Tauletes auxiliars
Llums posicionadors 

Evitar les catifes
Evitar el mobiliari amb cantons punxeguts
Millor cantons rodons
Evitar deixar objectes al mig del pas.

Situació Article
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2) Bany

BANYERA

DUTXA

AGAFADORS

VÀTER

ESTRIS D’HIGIENE

Barra-seient de banyera antilliscant
Seient giratori de banyera
Agafadors antilliscants i mànec ample
Adhesius antilliscants 
Mampares sense carril

Cortines no llargues
Tamboret antilliscant potes extensibles  
Cadira antilliscant potes extensibles
Cadira amb recolzabraços
Agafadors antilliscants i mànec ample
Adhesius antilliscants
Seient abatible de paret, extensible
Aixetes monocomandament

Plàstiques ranurades antilliscament
Metàl·liques inoxidables
Abatibles metàl·liques
Ergonòmics i angulats

Alça-vàter 
Alça-vàter amb recolzabraços
Alça-vàter amb recolzabraços, i potes graduables en 
alçada, inoxidable
Alça-vàter 3 funcions, amb cubeta
Pinça per paper higiènic

Esponges de mànec llarg i flexible
Esponges ensabonades d’un sol ús

Situació Article
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3) Vida diària

ROBA DE VESTIR

PER VESTIR-SE 

PER DESVESTIR-SE

CALÇAT

ACCESSIBILITAT
DIÀRIA

Roba ampla i fàcil de posar
Roba amb tanques fàcils: cremalleres, botons grans, 
velcro™
Roba amb butxaques

Accessori corda-cremalleres
Accessori corda-botons
Posa-mitges de plàstic tou
Posa-mitges de plàstic rígid i metàl·lics

Pal amb ganxos especials 

Calçat de base ample, poc taló, sempre amb sistema 
de cordar amb velcro ™, cordons elàstics i sola anti-
lliscant. No utilitzar mai sabates a retaló
Calçador llarg amb mànec

Pinces allargadores 
Tamboret amb reposabraços i potes extensibles, amb 
angulació regulable en inclinació pels 90º necessaris

Situació Article
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4) Mobilitat

(*) Aquests articles són catalogats com a PRODUCTES SANITARIS i, per tant, tenen la seva normativa pròpia
(**) Alguns models d áquests articles són subvencionats totalment o parcialment per l’Administració CATSALUT

BASTONS

CARRUTXES 

CADIRA DE RODES
(en cas necessari)
(*), (**)

COTXE

Bastó de puny extensible
Bastó de puny, plegable
Crossa extensible de braç i colze (*)
Crossa axil·lar (*), (**)
Bastó-seient

Carrutxes fixes, de passes, extensibles (*), (**)
Carrutxes amb rodes, extensibles (*), (**)
Carrutxes amb seient, safata, cistella, frens i porta-
bastons

Cunya posicionadora per establir l’angle superior a 90º
Col·locació correcta dels reposapeus per evitar que 
els genolls sobrepassin l’alçada del seient

Disc giratori antilliscant de seient
Allarga-cinturó de seguretat

Situació Article



53

Què m’he trencat, la “cadera” o el fèmur ?

L’articulació entre el fèmur i la pelvis se’n diu maluc, 
malanomenat “cadera”. El que normalment es trenca 
és la part del maluc que correspon al fèmur.

També és pot anomenar fractura del coll de fèmur 
o de fèmur proximal. Per tant, parlarem de fractura 
de maluc o de coll de fèmur o de fèmur proximal (els 
tres noms volen dir el mateix).

Annex XIII. Les preguntes més freqüents

Podré tornar  a caminar ?

Sí. Ho podrà tornar a fer. Cal un procés de rehabi-
litació. 

En tractar-se d’una patologia aguda, depenent del 
que hom caminés abans, pot haver-hi la possibilitat de 
no tornar a caminar i/o d’haver d’utilitzar productes 
de suport com les carrutxes, el bastó, etc.

S’ha trencat sol?

El maluc es trenca ja que l’os, en estar desgastat, 
és fràgil (osteoporosi). En la majoria de vegades el 
maluc es trenca com a conseqüència d’una caiguda.

Què m’han posat, una pròtesi?

En el tipus de fractura que es correspon amb les del 
dibuix de sota, se’ls posa una pròtesi.

En el tipus de fractura que es correspon amb les 
del dibuix de sota, se’ls posa una placa o bé un clau.
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El maluc es trenca ja que l’os, en estar desgastat, es 
torna fràgil (té osteoporosi). La majoria de vegades el 
maluc es trenca com a conseqüència d’una caiguda.

La meitat de les persones que s’han trencat el maluc, 
ja havien tingut algun tipus de fractura a causa que 
els ossos estan desgastats (canell, vèrtebra, etc.).

Quan una persona de més de 50 anys es trenca un 
os fràgil, ha de fer prevenció per evitar trencar-se’n 
un altre. 

Annex XIV. Tres punts claus que s’han de saber:

1. Calci, Vitamina D i exposició solar

2. Tractament farmacològic per la fragilitat òssia 
(osteoporosi)

3. Prevenir caigudes: Exercici i/o Rehabilitació, 
millorar l’entorn i una bona utilització dels productes 
de suport (bastó, carrutxes, etc.) 

Annex XV. Vostè s’ha trencat el maluc. Les tres 
coses que ha de fer a partir d’ara, si encara no 
ho estava fent, són: 
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Annex XVI. Circuit de la fractura de maluc a 
Igualada

1. Atenció Aguda: Atenció multiprofessional pre 
i postquirúrgica a la Unitat Geriàtrica d’Aguts per 
un equip interdisciplinar: valoració prequirúrgica, 
intervenció quirúrgica abans de les 24 hores si no 
hi ha contraindicació mèdica, prevenció dels riscos 
derivats de l’hospitalització, rehabilitació precoç 
amb transferències i educació en material de suport, 
planificació d’alta des de l’inici de l’ingrés (sempre 
treballant com a primera opció el retorn a l’entorn de 
procedència ja que s’entén que és el més favorable) i 
indicació de tractament farmacològic per la prevenció 
secundària postfractura.

La població fràgil serà subsidiària d’una valoració 
multidimensional (clínica-funcional-mental-social) 
associada a la resolució de problemes detectats. 
Per tant, aquesta valoració es podria aplicar a les 
persones a qui es vol prevenir una segona fractura de 
maluc. Ja a l'alta hospitalària i/o sociosanitària, Treball 
Social acostuma a contactar amb treball social de 
l'Ajuntament del municipi d’on prové aquella persona 
per derivació del cas; de la mateixa manera que es 
contacta amb Rehabilitació Domiciliària i amb Servei 
de valoració de l’entorn amb assessorament de pro-
ductes de suport adients, sempre que el pacient no 
sigui donat d’alta a cap Residència.

2. Atenció Postaguda: El destí a l’alta de l’hospi-
talització aguda pot ser a:
a)

b) 

c)

Domicili amb Hospital de Dia Rehabilitador 
-“HDR”-: 

Per persones amb problemes sociosanitaris, 
comorbiditat… en què es valora que una rehabi-
litació domiciliaria serà insuficient.
Per persones en què es cregui que poden benefi-
ciar-se d’un programa rehabilitador de prevenció 
de caigudes.
 
Hi ha uns criteris d’exclusió de l’HDR:

*Demència moderada- greu (GDS-FAST 6 i 7)
*Manca de col·laboració del pacient 
*Manca de suport familiar  
 
Unitats d’Ingrés Sociosanitàries (Unitats de Mitja 
Estada –“UME” –/Unitat de Mitja Estada Pisco-
geriàtrica –“UMEP” –/Unitat de Llarga Estada 
–“ULE”–).

Criteris de derivació a les Unitats d’Ingrés 
Sociosanitàries

UME: 
Per persones sense afectació cognitiva, amb perfil 
sociosanitari que necessiten més RF. Presència de  
situacions socials i/o sanitàries, en què es valora 
que una rehabilitació domiciliària no es podria 
dur a terme. Es valora que el pacient no es pot 
atendre al domicili.

UMEP: 
Per persones amb demència associada, amb 
trastorns de conducta i altres situacions de riscs 
derivats de la demència. Es valora que el pacient 
no es pot atendre al domicili.

Domicili amb Rehabilitació Domiciliària, Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) i valoració de l’entorn 
amb assessorament de productes de suport: és 
l’entorn més favorable i on millor i més ràpidament 
es recuperen les persones amb fractura de maluc.
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3. Atenció continuada de mesures de prevenció 
secundària postfractura:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

ULE:
Per persones amb necessitats d’atenció 
sociosanitàries complexes, que presenten evolució 
desfavorable de la intervenció quirúrgica de la 
fractura: situacions de descàrrega, presentin o 
no demència.

Qui deriva a les unitats d’ingrés sociosani-
tàries:

d) 

a)

b)

c)

Unitat geriàtrica d’aguts (UGA)

Equips d’APS

Altres especialistes de la xarxa sanitària i 
sociosanitària que en veuen la necessitat

Àmbit Residencial públic o privat 

Les persones que han patit una fractura de maluc, 
a partir de l'alta hospitalària o sociosanitària, són 
coneguts des de la seva ABS (prealta), que en 
fan el seguiment. També són coneguts des dels 
Serveis Socials del seu municipi per la continuïtat 
dels recursos socials adients.

Observacions:

L’ingrés es fa directe des de l’hospital d’aguts 
previ contacte amb els equips

Els pacients tributaris de LLE es valoren en 
la CIMSS

Els casos presentats per APS per UME i UMEP 
són valorats per l’equip de valoració de UME, 
UMEP, UDR i UFISS

Calci, Vitamina D i exposició solar

Tractament farmacològic per la fragilitat òssia 
(osteoporosi)

Hospital de Dia mèdic en cas de tractament 
anual intravenós

Atenció Primària en cas de tractament oral 
setmanal

CCEE especialitzada en cas de tractament 
subcutani diari o subcutani semestral

Farmàcia comunitària

Prevenir caigudes: Exercici i/o Rehabilitació, 
millorar l’entorn i una bona utilització del material 
de suport:

Centres Esportius (en pacients seleccionats)

Centres Cívics (mesures generals)

HDR (en pacients seleccionats). Unitat especi-
alitzada en prevenció de caigudes i refractures

Atenció Primària

Centres ortopèdics

Farmàcia comunitària
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Circuit de la prevenció de la refractura de maluc 
a Igualada

Prevenció de la postfractura, ja des de l’inici

Fractura de maluc
(UGA)

UME/ULE:
-U. Ingrés Sociosanitàries

Àmbit Residèncial:
-Social
-Privat

Domicili:
-Rehabilitació Domiciliària/HDR
-SAD
-Valoració de l’entorn
-Prealta (ABS)

-Valoració de l’entorn
-Prealta (ABS)

Hospital de Dia mèdic
Ttment i.v. anual

-Bona atenció
-Planificació d’alta
-Indicació prevenció 2a
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Circuit de la prevenció de la refractura de maluc 
a Igualada

Prevenció de la postfractura, ja des de l’inici

Prevenció de caigudes:
Valoració i intervenció factors 

intrínsecs i extrínsecs

Hospital de Dia Rehabilitador
Centres Esportius

Centres Cívics

Correcta utilització dels 
productes de suportValoració de l’entorn
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Futur immediat: Circuit de prevenció de la 
fractura de maluc a Igualada

Prevenció ja des de l’inici

Servei Coordinat de Prevenció 

Altres fractures per 
fragilitat òssia

Fractura
de maluc
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El Manual per a la prevenció secundària de la fractura de maluc i d’altres 
fractures per fragilitat òssia recull un seguit de mesures per formar i sensibilitzar 
sobre la importància de prevenir una nova fractura de maluc en aquells qui ja l’han patit. 

El document és fruit del treball conjunt entre tots els agents implicats en el procés 
assistencial d’aquest tipus de fractura. Concretament, hi han participat: Ajuntament 
d’Igualada (Departament de Dinamització Econòmica, de Sanitat i Salut Pública, d’Es-
ports, i d’Acció Social i Promoció Personal), Associació de Dones de les tardes dels 
Dimecres, Associació de Gent Gran d’Igualada-Casal del Passeig, Associació de pares 
Igualadins de nens i adolescents subdotats, Centre d’Atenció Primària ABS Igualada Urbà, 
Centres ortopèdics, Consorci Sanitari de l’Anoia (Hospital i Centre d’Atenció Primària ABS 
Igualada Nord), Consorci Sociosanitari d’Igualada, Corporació Fisiogestión, Farmàcies 
comunitàries, Fundació Privada Àuria. Centre per a l’autonomia personal Josep Orgué. 
Sírius, Fundació Sanitària Sant Josep, Institut de Batxillerat i de Formació Professional 
Milà i Fontanals i 4D Health. Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut.

El treball s’emmarca dins el projecte d’innovació en salut 4D Cities centrat en el 
ciutadà com a motor de desenvolupament econòmic i social a nivell local, i forma part 
del programa europeu d’intercanvi i aprenentatge URBACT II.

www.urbact.eu/4d-cities

URBACT4DCities

@URBACT_4DCities

URBACT4DCities

https://www.youtube.com/user/URBACT4DCities
https://twitter.com/URBACT_4DCities
https://www.facebook.com/URBACT4DCities
http://www.urbact.eu/4d-cities
https://www.youtube.com/user/URBACT4DCities

