
CURS TEORICOPRÀCTIC

Disfàgia orofaríngia, 
coneixements bàsics aplicats
A càrrec de: Fina Chico, Natàlia - Logopeda a l’Hospital Taulí de Sabadell. Tasques de diagnòstic, rehabilitació i 
seguiment de pacients adults amb disfàgia orofaríngia. Ponent xerrades formatives sobre disfàgia per Medicina 
Física i Rehabilitació i Infermeria de la comunitat sanitària. Tomàs Esparza, Anna - Logopeda especialitzada en 
l’àmbit d’adults dins l’Hospital Taulí. Treball enfocat en la disfàgia orofaríngia, en diferents àmbits. Ponent en 
cursos per a infermeres del mateix hospital sobre disfàgia entre d’altres.
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 Dies i horaris
 
Dia 24 de novembre de 2018 Horari de 9,30 a 14 h i de 
15,30 a 17,30h Durada 6 h  Idioma Català o castellà

 Lloc

Acadèmia Mariana. C. Acadèmia, 17, Lleida

 Matrícula

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 90 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL.
• 120 € no col·legiats.

 Justificació 

La disfàgia orofaríngia és un símptoma altament prevalent i que 
està present en molts processos patològics, tant estructurals 
com funcionals. Pot causar desnutrició i complicacions 
respiratòries que poden posar en perill la vida del pacient, 
així com empitjorar la seva morbiditat. En pacients amb 
malalties neurològiques, oncològiques, ancians  o persones 
institucionalitzades, la prevalença de disfàgia pot oscil·lar entre 
un 30% i 60%, amb graus de severitat variables que poden fer 
necessària diferents intervencions. 
Es relaciona també amb una major discapacitat, estades 
hospitalàries perllongades i major mortalitat. Un diagnòstic 
precoç i fiable permet una intervenció eficaç i que redueixi 
complicacions, tant nutricionals com respiratòries. 
Per aquest motiu és important la realització d’un curs teòric-
pràctic de disfàgia orofaríngia on logopedes amb poca 
experiència en aquest àmbit, puguin adquirir coneixements 

sobre el procés de deglució patològica, el seu diagnòstic, així 
com també les possibles adaptacions funcionals i tractament 
rehabilitador aplicable.

 Objectius 

• Ampliar els coneixements sobre la fisiologia de la deglució.
• Adquirir coneixements sobre la fisiopatologia de la 

deglució. 
• Conèixer diferents mètodes de detecció i avaluació en disfàgia 

orofaríngia.
• Aprendre diferents tècniques de tractament i rehabilitació 

de la disfàgia orofaríngia.
• Familiaritzar-se i ser capaç d’elaborar diferents consistències 

que afavoreixin la nutrició i la hidratació de la persona amb 
disfàgia orofaríngia.

• Ser capaç de resoldre diversos casos clínics amb els apre-
nentatges anteriors. 

• Prendre consciència sobre la importància de l’abordatge 
interdisciplinari.

 Continguts 

1. Fisiologia i fisiopatologia de la deglució.
2. Exploració clínica de la disfàgia orofaríngia. Tècniques 

instrumentals complementàries.
3. FIntervenció en disfàgia.
4. Casos pràctics

 Metodologia

• Exposició teòrica amb suport audiovisual.
• Taller pràctic sobre textures.
• Presentació i discussió de casos clínics.
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CURS TEORICOPRÀCTIC

DISFÀGIA OROFARÍNGIA, CONEIXEMENTS BÀSICS APLICATS

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

• 65 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 90 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 120 € 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.
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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. 155)
DISFÀGIA OROFARÍNGIA, CONEIXEMENTS BÀSICS APLICATS (novembre de 2018)

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

signatura




