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L’alimentació com activitat

-Al menjador, ESTEM JUNTS, no només mengem, hi ha un component social.

-Dinar i sopar són activitats vertebrals del dia.

-Orientació en temps, espai i persona.

- Estimulació del sentits.
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- Estimulació del sentits.

Genera benestar i confiança



L’alimentació s’altera

1. Afectació motriu: hemiplegia, hemiparèsia, amputació d’ES,

tremolors, problemes per empassar...

2. Afectació cognitiva: apràxia (disminució dels patrons motors);

agnòsia (no identificació de l’activitat, de les tasques, utensilis o

aliment); deambulació erràtica (no permet estar a la taula temps

suficient); dificultats per iniciar, continuar o finalitzar l’activitat.
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suficient); dificultats per iniciar, continuar o finalitzar l’activitat.

3. Envelliment: malalties associades, medicació (que p.ex.: ressequi la

boca), disminució dels sentits, pèrdua de gana.

4. Canvi de rutines: canvi residència, dieta, hospitalització...

5. No vol menjar.



L’alimentació s’altera

Aquesta alteració de l’alimentació provoca:

- Pèrdua de pes.

- Debilitat muscular.

- Fatiga.
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- Fatiga.

- Alteracions d'integritat de la pell.

- Menjar coses no comestibles.



Aspectes a tenir en compte durant els

àpats de manera general

- Posicionament de la persona.

- Entorn.

- Empassar.

- Medicació.
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- Freqüència i quantitat.

- Gestió de la saliva.

- Productes de suport.

- Higiene bucal.



Problemes als àpats: persones amb

deteriorament cognitiu

- Oblidar l' utilització dels utensili. - Orientar en el seu ús; oferir

aliments que es puguin menjar

PROBLEMES SOLUCIONS
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-Confusió si existeixen massa 

utensilis.

- Tasca massa complicada.

aliments que es puguin menjar

amb les mans.

- Simplificar la taula.

- Estimular verbalment, posar-li 

utensili a la mà. Seqüenciar les 

accions del procés d’alimentació.



Problemes als àpats: persones amb

deteriorament cognitiu

PROBLEMES SOLUCIONS

- Agitació que impedeix seure el

temps suficient.

-Oferir aliments sovint i en petites

quantitats, que es pugui menjar
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temps suficient.

- Sentiment de ser obligat a anar

ràpid.

- Amagar el menjar per por o

confusió.

quantitats, que es pugui menjar

amb les mans.

-Donar el temps necessari,

esperar un moment i després

continuar.

- Vigilar ocultacions.



Problemes als àpats: persones amb

deteriorament cognitiu

PROBLEMES SOLUCIONS

-Hemiparèsia. -Reducció d’accions bimanuals.
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-Hemiplegia.

-Amputacions ES.

-Tremolors...

- Productes de suport: engruixidors, 

antilliscants, utensilis, plats, gots 

adaptats...



Problemes als àpats: persones amb

deteriorament cognitiu

PROBLEMES SOLUCIONS

-Seure a 90 a lleugera flexió de cap.

Sobre taula de 15 min.
-Dificultats de deglució.

Símptomes que presenta la

disfàgia (pot ser a líquids,

9

-Minimitzar distraccions.

-Permetre menjar a poc a poc.

-Evitar textures mixtes o

complicades.

-Deixar refredar els aliments.

-Petites quantitats.

disfàgia (pot ser a líquids,

sòlids o ambdós):

-Manca de gana

-Dolor

-Tos al empassar

-Infeccions respiratòries



Productes de suport a l’alimentació
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Recomanacions alimentació saludable

(reflexió)

- Correcció del menú a les característiques físiques de la persona

(dentadura, disfàgia, etc...).

-Té gana o no ? (dolor, medicació...).
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-Té gana o no ? (dolor, medicació...).

- Adaptació horaris àpats (esmorzar, ressopó, etc...).

- Quines són les seves preferències (estil de vida, història de vida...).

- Com facilitar la ingesta.


