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1.Scop  
Scopul principal al instructiunii de lucruu privind evaluarea riscului de cadere a pacientului îl constituie 

identificarea si diminuarea incidentei căderilor precum si a consecintelor acestora pentru pacientii care 

prezină risc mare de cădere. 

 

 
2. Definiţii şi prescurtări 
MG = Manager  

RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii 

RA = Responsabil de activitate – secretarul  

CSAA = compartiment secretariat, avize arhiva 

CBR = Complex Balnear si de Recuperare CAA 

Instructiune de lucru=  defineaste complet, clar si univoc toate cerintele, conditiile, performantele, pe care 

trebuie sa le indeplineasca procesul de detaliat  Instructiunea  de lucru detaliaza si descrie clar modul in 

care se va desfasura lucrul si nivelul calitatii cerute 

 
3. Riscuri asociate procesului  

Risc de aparitie a accidentelor a pacientilor in cazul unei evaluari gresite a riscului de cadere.  

Riscul de aparitie unor evenimente generatoare de accidentare datorate mediului ambiental. 

actului medical din lipsa confirmarii valabilitatii si disponibilitatii parteneriatelor de colaborare. 

 
4. Domeniu de aplicare 

Instructiunea de lucru se va aplica tuturor structurilor functionale astfele incat sa fie cunoscute 

modul de evaluarea a pacientilor cu risc de  cadere internati in cadrul unitatii sanitare sanatoriale 
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5. Documente de referinta 

 

5.1.Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Ordin 871/2016 pentru aprobarea 

procedurilor standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor 

5.2.Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului 

5.3.Ordin 397/836/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 

Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, prevăzute 

în anexele nr. 33 – 35; 

5.4.Ordin 1199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1 

5.5.Ordin 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă respective Anexa 3 instructiuni privind 

completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG) 

5.6.Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date.  

5.7.Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor 

publice. 

5.8.Ordinul 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor 

medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale  

5.9.Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare 

și acreditare a spitalelor; 

5.10.Ordinul nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare 

acreditate referitoare la siguranta pacientului. 

5.11.Regulamentul de organizare si functionare al unitatii sanitare sanatoriale 

5.12.Regulamentul intern al unitatii sanitare sanatoriale 
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6.0 DESCRIEREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU 

Obiectivele instructiunii de lucru privind evaluarea riscului de cadere a pacientului: 

1. Identificarea pacientilor cu cel mai mare risc de a suferi căderi, apreciind si prezentând factorii 

intrinseci/extrinseci de risc; 

2. Reducerea numărului de căderi prin intermediul aplicării măsurilor preventive si identificarea cauzelor și 

producerii acestora;  

3. Prevenirea căderilor prin autoleziune sau datorită leziunilor suferite din partea altora;  

4. Determinarea incidentei acestor tipuri de accidente si analizarea cauzelor lor;  

5. Asigurarea instruirii membrilor corpului medico-sanitar în ceea ce priveste pacientii cu risc de cădere cu 

prezentarea in cadrul instruirii a unor incidente, cauze si eventuale strategii de îmbunătătire. 

6. Informarea pacientilor si a personalului sanitar în ceea ce prive te prevenirea căderilor. 

Instructiunea de lucru se aplică tuturor pacientilor CBR CAA din momentul prezentării în vederea 

consultatiei/ internării până la externare (părăsirea efectivă a incintei organizatiei), în toate compartimentele 

de îngrijire a sănătătii prin consult de specialitate sau spitalizare  existente în CBR CAA 

Regulamentul prezinta modul de identificare a pacientului cu risc de cadere, factorii de risc si masurile 

de preventie a riscului de cadere in CBR CAA dupa cum urmeaza: 

A. PROFILUL PACIENTULUI CU RISC DE CĂDERE 

1. Pacientii cu vârstă mai mare de 65 de ani sau mai mică de 5 ani;  

2. Pacientii pe care putem să îi includem corespunzător patologiei, patologie care se poate asocia cu 

următoarele antecedente:  

 dezorientare;  

 tulburări mintale;  

 deficit senzorial;  

 care se pot ridica numai ajutati (sau imobilizati); 

 care au restrictii de miscare  

 hipotensiune  

 saturatie oxigen  SaO2< 90% oxigen aer atmosferic  

3. Medicatie de risc: diuretice, antihipertensive, antidepresive, benzodiazepine, antihistaminice, hipnotice, 

narcotice, antidiabetice, etc. 

 4. Necesitati speciale: incontinenta urinara, voma, etc 
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PACIENTII CU RISC DE CADERE VOR FI IDENTIFICATI PRIN APLICAREA LA INTERNARE SAU IN 

TIMPUL SPITALIZARII UNEI BRATARI DE IDENTIFICARE GALBENA. 

B. FACTORII DE RISC 

1. Riscuri ambientale generale: 

 Iluminare inadecvată; 

 Pardoseala  alunecoasă; 

 Suprafete neregulate;  

 Spatii reduse; 

 Căi de acces inadecvate.  

2. Riscuri ambientale specifice unitătii sanitare: 

 Înăltime inadecvată a patului;  

 Absenta dispozitivelor de fixare a rotilor patului;  

 Înăltimea si dimensiunile limitatoarelor patului;  

 Spatii reduse;  

 Dispozitive si mobilier care, datorită lipsurilor ergonomice, se comportă ca obstacole; 

 Lipsa, ineficienta sau proasta functionare a dispozitivelor de sprijin  

3. Riscuri de împrejurări referitoare la toti pacientii: 

 Încăltăminte sau îmbrăcăminte indecvate  

 Lipsa sau neadaptarea ochelarilor sau audifoanelor;  

 Carenta de ajutor tehnic pentru a se deplasa atunci când este nevoie 

4. Riscuri proprii pacientului:  

 Vârstă mai mare de 65 de ani sau mai mică de 5 ani;  

 Căderi anterioare;  

 Alterări ale stării de constientă in perioada spitalizarii;  

 Alterări ale capacitătii de perceptie senzorială in perioada spitalizarii;  

 Alterări ale capacitătii motorii in perioada spitalizarii 

 Mobilitate si echilibru precare, astenie in perioada spitalizarii;  

 Tulburări ale facultătilor mintale ; 

 Dificultate sau incapacitate de a controla sfincterele;  

 Existenta barierelor comunicative; 
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 Alterări ale stării nutritionale: obezitate, carente nutritionale, deficit de vitamine deshidratare in 

perioada spitalizarii; 

 Graviditate, lăuzie.  

 

 

5. Factori proprii bolii de care suferă: 

 Febra, boli infectioase, neurologice, respiratorii, cardiace, articulare, imunologice, metabolice, 

cardiovasculare, musculo scheletice;  

 Boli acute, reacutizări;  

 Lipsa de informatii din partea pacientului referitoare la boala de care suferă si regimul terapeutic;  

 Durere acută sau cronică;  

 Obiceiuri toxice (alcoolism, consum de droguri...);  

 Pacient în proces chirurgical ( nu e cazul);  

 Deficiente de termoreglare.  

6. Factori derivati din regimul terapeutic: 

 Caracteristici ale regimului terapeutic, efecte adverse ale medicamentelor (antihipertensive, 

antiaritmice, diuretice, vasodilatatoare, analgezice, sedative, tranchilizante, hipnotice, 

miorelaxante, antihistaminice, antidiabetice, antiepileptice, betablocante...);  

 Pacienti cu dispozitive sau proteze implantate;  

 Dispozitive suport utilizate de pacient în vederea deplasării sau imobilizării.  

7. Factori ce deriva si din atitudinea pacientului fată de boală: 

 Lipsa mobilizării pentru a face fată bolii;  

 Evită conduită de risc – prefera imobilizarea; 

 Lipsa cererii de ajutor atunci când este necesar 

C. MĂSURI PREVENTIVE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI FACTORILOR DE RISC 

 Identificarea caracteristicilor medio ambientale care pot creste riscul de cădere;  

 Iluminare adecvată conform normativelor în vigoare;  

 Pardoseli anti alunecoase si semnalizare adecvata; 

 Utilizarea limitatoarelor de cădere adecvate la paturi stationare sau mobile;  

 Reglarea paturilor la o înăltime cât mai mică fată de podea;  

 Instalarea de butoane pentru apelul asistential aproape de patul si la îndemâna pacientului;  

 Răspuns prompt din partea personalului medico-sanitar la apelul luminos sau sonor din partea 

pacientului; 

 Evitarea dezordinii în toate spatiile în care sunt internati sau circulă pacienti;  
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 Mentinerea dispozitivelor de sprijin a deplasării în stare de functionare si utilizare sigură; 

 Mentinerea limitatoarelor de cădere ridicate atunci când personalul medico-sanitar lipseste din salon;  

 Atentionarea pacientului asupra utilizării obligatorii a ochelarilor sau aparatelor auditive recomandate 

de medicul specialist; 

 Educarea pacientului si a personalului pentru a cere ajutor atunci când este necesar;  

 

7.RESPONSABILITATI 

Asistentii medicali se ocupă în mod direct de securitatea pacientilor, identificând, evaluând si difuzând 

personalului medico-sanitar al sectiei si , apartinătorilor riscurile asociate pentru fiecare pacient, realizând 

comunicări ale incidentelor (accidentelor) si actionând pentru prevenirea efectelor adverse catre medicul 

specialist in perioada spitalizariI. 

 

8. VALORIFICAREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

 

  Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficienta :  

Numar de incidente legate de pacienti cu risc de cadere /  Numar totat de pacienti identificati cu risc 

de cadere x 100[%] 

 Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficacitate : 

Modul ales de unitatea sanitara sanatoriale privind evaluarea riscului de cadere este unul eficace daca 

perosnalul implicat aplica corect instructiunea de lucru iar verificarea implementarii se face cel putin o data 

pe an prin audit intern.a   

 

Raportul anual de analiza privind validarea instructiunii  va fi intocmit conform formularului F-IL-MD-

04-1 va fi trasnmis BMCSM.  

 

9.FORMULARE 

Nr.crt Denumire formular Cod formular  

3 Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre 

BMCSM pentru implementarea IL –EVALUAREA RISCULUI DE 

CADERE A PACIENTILOR in anul ___  

F-IL-MD-04-1 
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