
 

Sabies que... rentar-se les dents tres cops al 
dia i utilitzar col·lutori pot reduir un 85% les 
possibilitats de patir infeccions respiratòries en 
la gent gran?

Alberto Martín, infermer gestor de casos de geriatria, 
acaba de presentar a la seu de l’Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII) un programa per tractar la disfàgia en ancians 
ingressats, que ha aconseguit millorar notablement el seu estat 
de salut. L’ISCIII reconeix aquesta pràctica infermera ideada al 
Consorci Sanitari del Maresme com un exemple a seguir per al 
tractament de la disfàgia en altres hospitals de l’Estat.

Manel Sorribas (71 anys):  
“Gràcies a la neuroestimulació 
ara puc menjar i beure amb 
normalitat” 
 
Fa dos anys vaig patir un ictus que em 
va provocar disfàgia orofaríngia i em 
va suposar estar ingressat quasi tres 
mesos. Era tan greu que van estar 
a punt d’alimentar-me directament amb una sonda a través de l’estómac. 
Per a mi allò suposava perdre la meva vida social… 
 
Aleshores, la logopeda Viridiana Arreola em va tractar durant dues 
setmanes amb electroestimulació transcutània, és a dir, posant-me 
electrodes al coll per estimular-me la deglució. 
 
Després de l’alta, vaig fer una última sessió de tractament i, en finalitzar, 
la logopeda em va dir mig en broma: “ja pots tranquil·lament anar a fer una 
cervesa”. Em sento afortunat perquè ara faig vida normal.

• Et costa controlar l’aliment 
o el líquid dins la boca

• Has de realitzar diversos intents 
per empassar el menjar

• Necessites estossegar 
per aclarir la gola

• T’ennuegues 

Millora la teva salut... anant al teu metge de 
família si mentre menges:

Vellesa i qualitat de vida
Som referents a Europa 

en el tractament
de la disfàgia (dificultat 

per empassar bé),
un trastorn molt 

freqüent en ancians.

FO
N

T 
D

E 
LE

S 
D

A
D

ES
: C

Sd
M

La disfàgia provoca malnutrició
i infeccions respiratòries greus en gent gran.

Per millorar l’estat general de salut
d’aquestes persones cal:

Què s’hi pot fer?

Adequar la textura 
i solidesa del menjar 

i el beure per empassar amb 
més facilitat i que no passi 

a les vies respiratòries  

Assegurar una dieta nutritiva

Rentar-se les dents 
tres cops al dia per evitar 

els bacteris a la boca
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100%

25% Afectats de càncer de cap i coll

51%  Gent gran hospitalitzada

84% Malalts neurodegeneratius

50% Afectats per un ictus

A qui afecta?

Prop de la meitat dels malalts d’ictus 
pateixen disfàgia. El CSdM aplica tècniques 

innovadores de neuroestimulació que:

I+D en la disfàgia postictus

Milloren 
la capacitat 
d’empassar 

en un 66%

Disminueixen 
els reingressos 
per infeccions 

respiratòries

1.786 professionals | 12 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat

A prop teu
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