
CURS TEORICOPRÀCTIC

Interpretació de l’informe 
de videofluoroscòpia i la intervenció 
logopèdica recomanada 

A càrrec de: Viridiana Arreola - Logopeda, Hospital de Mataró. Especialista en disfàgia

ref. 154

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

 Dies i horaris
 
Dia 27 d’octubre de 2018 Horari de 9,30 a 13,30 h 
Durada 4 h Idioma: català /castellà

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 45 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 65 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL.
• 85 € no col·legiats.

 Justificació 

La Videofluoroscòpia (VFS) és una prova complementaria instrumental considerada 
“Gold standard” per al diagnòstic de la disfàgia orofaríngea. Es imprescindible que el 
logopeda sàpiga dirigir la teràpia en base als resultats obtinguts en aquesta prova.

 Objectius 

• Conèixer el contingut que ha de tenir un informe de videofluoroscòpia de la deglució.
• Interpretar el contingut d’un informe de videofluoroscòpia de la deglució.
• Identificar les alteracions de la deglució en cadascuna de les fases de la deglució.
• Relacionar les alteracions amb la intervenció logopèdica.

 Continguts 

• Repàs de la fisiologia de la deglució.
• Repàs del tractament compensatori clàssic de la disfàgia orofaríngia.
• Interpretació d’informes de VFS.
• Identificació de la patologia de la deglució a tractar mitjançant intervenció logopèdica.

 Metodologia

S’analitzarà la informació de diferents informes de videofluoroscòpia, s’identificaran 
els signes d’alteració de la deglució i a partir d’aquesta informació s’estructuraran les 
recomanacions més adients per compensar al pacient i s’estructurarà el pla de treball 
d’intervenció logopèdica mitjançant tractament compensatori clàssic.
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CURS TEORICOPRÀCTIC

InTERPRETACIó dE l’InfORmE dE VIdEOflUOROSCòPIA I lA InTERVEnCIó lOgOPèdICA RECOmAnAdA

Organitza:

FormaCió Continuada deL CLC

En tramitació el reconeixement d’interès sanitari per

L’InStItut d’EStudIS dE La SaLut de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula

• 45 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 65 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 85 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.

ref. 154

fitxa d’inscripció
nOM i cOGnOMs  ................................................................................................ núM. cOl.  ..........................
dni  .....................................................  prOfEssió   ...................................................................................
dOMicili  ...................................................................................................................................................................
cOdi pOstal  ...........................  pOBlació  ..............................................  prOVÍncia ................................
tElÈfOn  .........................................  fax  ............................................. E-Mail  .................................................

desitjo matricular-me en el CURS TEORICOPRÀCTIC (ref. 154)
InTERPRETACIó dE l’InfORmE dE VIdEOflUOROSCòPIA I lA InTERVEnCIó lOgOPèdICA RECOmAnAdA (octubre de 2018)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de sabadell Es 64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu

signatura


