
consells i recomanacions
FITXA INFORMATIVA

DISFÀGIA: recomAnAcIonS 
per A L’ALImentAcIó

recomAnAcIonS 
a tenir en compte per a l’alimentació 
de la persona amb disfàgia
•	Ha d’estar despert, reactiu i col·laborador.

•	Eviti sorolls i distraccions (TV, ràdio, visites ...), s’ha de 
concentrar en menjar.

•	No parli ni rigui mentre menja, parli només després 
d’empassar.

•	Ben assegut, preferiblement a la cadira, el maluc cap 
enrere i els braços i els peus ben recolzats. Si està al llit, 
incorporar el capçal 45-90 graus.

•	Si porta pròtesi dental, assegureu-vos que està fixa.

•	El cap ha d’estar lleugerament flexionat cap avall. 
 La persona que alimenta ha de seure a la seva alçada i 

apropar-li el menjar per sota de la boca.

•	Ha de menjar a poc a poc. Algunes persones són molt 
impulsives, no ha de prendre una altra cullerada fins que 
hagi empassat l’anterior.

•	Si durant el menjar s’observa algun signe de disfàgia 
(estossec, tos, veu humida, sensació de que l’aliment s’ha 
quedat a la gola o ha de empassar-se’l en diverses 
vegades, regurgitació pel nas o per la tràquea, lentitud per 
menjar amb un temps superior a 30 min o altres) 
comenti-ho amb el metge, la infermera o la logopeda.

Després de dinar:
•	Ha d’estar incorporat 30 min per evitar reflux.

•	Retiri els residus de la boca i faci la higiene oral com la 
infermera li ha indicat.
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Anotacions:

QUÈ hA De Fer SI eS proDUeIx 
Un ennUeGAment?

•	Mantingui la calma.

•	Si té capacitat per tossir, ha d’intentar que respiri pel nas i 
estossegui més fort per treure l’aliment.

•	Si no és capaç de tossir o la tos no és efectiva, però està 
conscient, vol dir que la via respiratòria està o s’està 
ocloent. Actuï!

1. Aguanti el pit amb una mà i inclini a la persona 
lleugerament cap endavant. Amb el taló de l’altra mà, 
doni 5 cops secs enmig de l’esquena (entre les 
escàpules) per afavorir la sortida de l’aliment.

2. Si no treu l’aliment, haurà de fer la maniobra 
d’Heimlich. Posi’s darrere de la persona, envolti-la 
amb els braços per la part superior de l’abdomen i 
inclini-la cap endavant. Col·loqui el puny a la boca 
de l’estómac. Amb l’altra mà, agafi el puny i 
empenyi fort i ràpid cap a dins i cap amunt. 
Repeteixi 5 vegades.

3. Si no treu l’aliment, vagi alternant els 5 cops a 
l’esquena amb la maniobra d’Heimlich.

•	Si les maniobres no són efectives o la persona perd el 
coneixement, truqui a emergències a l’112.

•	Entreni’s per si es troba en aquesta situació.


