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DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS COVID-19 

 

Us enllacem diversos documents i pàgines d'interès: 

● American Speech-Language Hearing Association (ASHA) COVID-19 Updates. 

● Dysphagia Research Society (DRS) COVID-19 Information and Resources. 

● Procediments bàsics per l’avaluació i el tractament de la disfàgia orofaríngia en            

pacients amb malaltia COVID-19. Orientació pràctica de l’Hospital de Mataró. Opinió           

dels experts. Les recomanacions que apareixen en aquest document han estat           

avalades pel Centro de Investigación biomèdica en Red de Enfermedades Hepàticas i            

Digestivas (Instituto de Salud Carlos III) i la Societat Catalana de Digestologia dins de les               

seves Accions Estratègiques en Disfàgia Orofaríngia. El document està traduït al català i             

al castellà i s’actualitza periòdicament a https://furega.com.  

● Traducció autoritzada de la guia que ha editat el Royal College of Speech & Language               

Therapists, on s’orienta als logopedes que treballen en l'àmbit hospitalari però també            

sobre la necessitat i adequació dels EPI per professionals de la logopèdia que puguin              

assistir a pacients post diagnòstic de COVID-19 en altres àmbits, com Primària,            

domiciliària o clíniques. Aquesta traducció ha estat realitzada per logopedes del           

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo i del Complejo Hospitalario de León. 

● Guia de disfàgia post-extubació per COVID-19.  

https://www.asha.org/About/Coronavirus-Updates/
https://dysphagiaresearch.site-ym.com/page/COVID-19Resources
https://www.linkedin.com/posts/pere-clave-0b222962_oropharyngeal-dysphagia-and-covid-19-patients-activity-6652694735456608256-57sF
https://www.linkedin.com/posts/pere-clave-0b222962_oropharyngeal-dysphagia-and-covid-19-patients-activity-6652694735456608256-57sF
https://www.linkedin.com/posts/pere-clave-0b222962_oropharyngeal-dysphagia-and-covid-19-patients-activity-6652694735456608256-57sF
https://www.clc.cat/pdf/module_28/10015422/Covid-OD-Catala-Ciber-CSdM____V6vqJ61DWCKNSI1HldQ5_ca.pdf
https://www.clc.cat/pdf/module_28/10015422/Covid-OD-Castellano-Ciber-CSdM____SM9dUFuonCSZwBxnG4rO_es.pdf
https://furega.com/
https://www.cplga.es/adjuntos/adjunto_844.pdf
https://www.cplga.es/adjuntos/adjunto_844.pdf
https://swallowstudy.com/are-we-ready-for-post-extubation-dysphagia/


 

 

 

● Plafons traduïts al català i al castellà per logopedes del Servei de Rehabilitació de              

l’Hospital de Palamós (SSIBE) per facilitar la comunicació entre els professionals           

sanitaris i els pacients ja que amb els EPI's i les mascaretes es fa difícil.  

● Recomanacions per a l’atenció al pacient portador d’un estoma traqueal durant la            

pandèmia de COVID-19 de la SEORL-CCC. 

● Us recordem que a la pàgina de CatSalut hi ha penjat el document de consens Atenció                

a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut que podria ser útil                

als treballadors/es de Primària, domiciliària, etc. per fer un cribratge ràpid del risc de              

disfàgia 

● Speech Pathology Australia, orientacions per a la prestació del servei, procediments           

clínics i control de la infecció durant la pandèmia pel COVID-19. Aquest document té              

l’objectiu de proporcionar orientacions relacionades amb la prestació de serveis de           

logopèdia, procediments clínics i control d’infeccions per minimitzar la transmissió.  

● ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of          

individuals with SARS-CoV-2 infection. 

 

https://www.clc.cat/pdf/module_28/10015422/PLAFONS-ACTUALITZATS____JhlMCkHE3ivOrPE47mw0_ca.pdf
https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/RECOMENDACIONES-PARA-LA-ATENCIO%CC%81N-AL-PACIENTE-PORTADOR-DE-UN-ESTOMA-TRAQUEAL-DURANTE-LA-PANDEMIA-DE-COVID-19-1.pdf
https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/RECOMENDACIONES-PARA-LA-ATENCIO%CC%81N-AL-PACIENTE-PORTADOR-DE-UN-ESTOMA-TRAQUEAL-DURANTE-LA-PANDEMIA-DE-COVID-19-1.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/D/disfagia/atencio_disfagia_orofaringia.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/D/disfagia/atencio_disfagia_orofaringia.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/D/disfagia/atencio_disfagia_orofaringia.pdf
https://www.speechpathologyaustralia.org.au/SPAweb/About_us/COVID-19_News_and_Information/COVID-19_-_Guidance_for_Service_Delivery/SPAweb/About_Us/COVID-19/Guidance_for_Service_Delivery.aspx?hkey=fc19a880-e7a8-4246-8631-a474fc43d4ae
https://www.speechpathologyaustralia.org.au/SPAweb/About_us/COVID-19_News_and_Information/COVID-19_-_Guidance_for_Service_Delivery/SPAweb/About_Us/COVID-19/Guidance_for_Service_Delivery.aspx?hkey=fc19a880-e7a8-4246-8631-a474fc43d4ae
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf

