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Cuidar un pacient a casa

Si vostè és el responsable de l’atenció 
d’una persona malalta atesa al 
domicili, a més de les visites acordades 
amb el metge i la infermera, els haurà 
d’avisar en les següents situacions:

Nafres:
És una lesió en zones del cos on l’os  
pressiona la pell contra una superfície 
exterior. Consulti la infermera si hi ha zones 
vermelles, taques, butllofes o ferides. Si 
ja té una nafra, avisi si augmenta la 
secreció, apareix febre, la pell del voltant 
està vermella o calenta, fa mala olor 
després d’haver-la netejat i si provoca 
dolor.

Restrenyiment:
Es considera restrenyiment quan hi ha dos 
o menys deposicions per setmana, 
dures i amb  dificultat per a l’evacuació. 
Cal que begui aigua i que mengi verdura 
i fruita. En cas que les mesures habituals 
no siguin efectives consulteu amb la vostra 
infermera.

Febre: 
És un augment de la temperatura corporal 
per sobre de 37,8ºC axil·lar. Avisi al seu 
metge per estudiar-ne la causa. Per baixar 
la febre pot treure-li roba o banyar-lo amb 
aigua tèbia o donar-li un antitèrmic 
(paracetamol).

Confusió/Desorientació: 
És un trastorn que es desenvolupa en 
hores o dies. És  important fer-ne un 
diagnòstic ràpid. Haurà d’avisar el metge 
si nota que el pacient té: confusió, 
desorientació, agitació, somnolència o 
dificultat per a la parla. 

Caigudes:
El risc és més elevat si prenen pastilles 
per dormir o per la tensió alta o si presenten 
alteració al caminar i de l’equilibri.
Si després d’una caiguda presenta alguna 
ferida, dolor excessiu o alteració de la 
mobilitat avisi l’equip mèdic.

Deshidratació:
La deshidratació és la pèrdua excessiva 
d’aigua i un consum insuficient de 
líquids.
Pot produir-se quan es presenta febre alta, 
diarrea o vòmits, situació de molta calor 
o si pren massa diürètics. 
En cas de sospitar un procés de 
deshidratació cal buscar assistència mèdica. 

Dificultat per empassar:
La dificultat per empassar (tant líquids 
com sòlids) o l’ennuegament repetits poden 
suposar un risc d’aspiració. Els símptomes 
més freqüents són:baveig,retenció 
d’aliments a la boca,  tos durant o després 
dels àpats i ofec. Avisi la infermera si 
presenta algun d’aquests símptomes.


