Logopèdia en salut
La logopèdia és la disciplina que
intervé en les patologies de:

En quines àrees d'estudi
es forma el logopeda?

El logopeda pot tractar més de 20 patologies diferents relacionades amb els trastorns de:

Neurologia
Anatomia

Comunicació

Fisiologia

Llenguatge
escrit

Acústica

Llenguatge
oral

Lingüística

Audició

Pedagogia

Parla
Masticació

Veu
Succió

Comunicació

Llenguatge oral

Llenguatge escrit

Parla

(trastorns de la comunicació)

(afàsies, trastorn del llenguatge)

(disgrafia, dislèxia, disortografia)

Trastorns de l'espectre
autista, trastorn
sociocomunicatiu, síndrome
de captiveri, paràlisi cerebral...

Ictus, trastorn del
desenvolupament del
llenguatge, demència...

Dificultats en la descodificació
de paraules, en la comprensió,
en la grafomotricitat i en
l'estructura, correcció i
coherència de l'escriptura...

(dislàlia, disàrtria, disglòssia,
disfèmia)

Desenvolupament

Càncer de cap i coll,
Parkinson, esclerosi
lateral amiotròfica...

Psicologia
Teràpia

Deglució

Pràctica basada en evidències
Recerca

Respiració

El logopeda millora la salut i la
qualitat de vida en totes les
etapes de la vida

Competències professionals
del logopeda

Veu

Audició

(disfonia)

(pèrdua auditiva)

Deglució, masticació,
respiració, succió, buf

Pòlips vocals,
paràlisi del nervi vague...

Sordesa, trastorn del processament
auditiu central, tinnitus, hiperacúsia...

Disfàgia, dificultat per a la deglució,
traqueotomia, llavi leporí, maloclusió...

Professional de la salut amb intervenció
en quatre àmbits

La salut

Prevenció
Educatiu

Tractament

El logopeda col·labora de manera multidisciplinària amb altres professionals:

Escoles ordinàries
Escoles privades
Servei de suport
als centres educatius

L'educació

Socioeducatiu
Escoles d'educació
especial
Centres de desenvolupament infantil i atenció
precoç

L'àmbit
social

Recerca
Infància

Adultesa

Senectut

Avaluació

Educació

Sanitari

Sociosanitari

Hospitals
Centres d'atenció
ambulatòria

Hospitals de dia
Centres de convalescència
Residències de
persones grans
Associacions

Neuròlegs
Otorrinolaringòlegs
Odontòlegs
Cirurgians maxil·lofacials
Metges rehabilitadors
Pediatres
Geriatres
Digestius

Nutricionistes
Fisioterapeutes
Terapeutes
ocupacionals
Mestres
Pedagogs
Educadors socials
Psicòlegs
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