Què és la disfàgia?

LA DISFÀGIA

És la dificultat o l’impediment de
transportar el bol d’aliment des de cavitat oral fins
l’esòfag.

Quins són els signes d’alerta?
Tos o ennuegament durant o després de
la ingesta.
Canvis en la veu
Residus a cavitat oral deprés de la ingesta
Carraspeig
Pèrdua de pes progressiva
Infeccions respiratòries: bronquitis
i pneumònia

És la dificultat o
l’impediment de
transportar el bol
d’aliments des de
la cavitat oral fins
l’esòfag

Com es diagnostica?
Ves al teu metge de família que valorarà, si cal
que et derivin a l’especialista.

El 27%

dels majors de
70 anys que viuen
a casa seva.

Es realitza al servei de Rehabilitació del teu
hospital, per un o una logopeda, que és
l’especialista en trastorns de la deglució.

Quins problemes dona la disfàgia?
Deshidratació.
Infeccions respiratòries a causa de
bronco aspiracions (els aliments passen
als bronquis).
Pèrdua de pes i desnutrició, ja que es menja
menys i no es té tanta energia ni els
nutrients necessaris.
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Com s’han de fer els àpats?
Abans de l’apat
El pacient ha d’estar ben
despert.
En posició correcta, assegut a 90º.
El familiar/cuidador s'ha de col.locar
davant del pacient a la mateixa alçada.
Quan calgui, modifica la consistència
dels líquids amb espessant.

Durant l’àpat
Utilitza una cullera petita, així
podràs controlar el bol de la ingesta.
Atura la ingesta en estat de
cansament.
No fagis servir mai xeringues ni canyes.
Espera la ingesta de la primera cullerada
abans de passar a la següent.

Després de l’àpat
Comprova que no hagin
quedat residus a la cavitat oral
Mantingues una bona higiene bucal
Continua incorporat a 90º per facilitar
la digestió.
NOTA PER AL FAMILIAR O CUIDADOR:
Mai alimentis al pacient en estat somnolent
Col.loca’t davant seu a la mateixa alçada
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Recomanacions de dieta

Normes bàsiques a seguir

Dieta de textura pastosa-triturada
Es fonamenta en cremes i purés d'una
única textura.
Es dirigeix a pacients amb una alteració de
fase oral i/o faringe severa.

Dedica temps a menjar
Utilitza la posició de seguretat:
flexió cervical, barbeta al pit

Dieta de textura tova-contínua
Composada per aliments semisòlids i sòlids
pastosos evitant aquells de doble textura, com
per exemple, sopa de fideus o crema amb trossos
de pa torrat.

“

Menjars de textura homogènia: sense
ossets, filaments o espines
Fes ús dels espessants en els líquids

Les porcions de menjar, millor que siguin petites
per controlar-les de manera adequada dins la
cavitat bucal.
Està indicada per a pacients amb disfàgia lleu o
moderada amb capacitat de masticació
conservada.
El professional sanitari
és el responsable
de recomanar la dieta
adequada

Evita distraccions durant l’àpat

Evita la ingesta si estàs cansat, tens
malestar o somnolència
El familiar o cuidador:
Situa’t davant i a la mateixa alçada

”

Precaució amb la medicació:
no tots són aptes

Administració de medicaments
Formes líquides: xarops, gotes, solucions
orals i pólvores per diluir
Es poden triturar els comprimits sense
coberta o obrir les càpsules
Es poden barrejar amb menjar semisòlid i
administrar directament
Data darrera revisió: 02/08/2018

“

Hi ha medicaments que no es poden
triturar.
Per a qualsevol dubte, consulta el
teu metge o farmacèutic

”
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