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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 19.00 h Data: 15/04/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Carles Fernández (col. 11362) 

Sotscoordinador  Nerea Huarte (col. 3100) 

Membres: 
 

 Tomàs Tegiacchi (col. 
8087) 

 Núria Coral (col. 
1944) 

 Raul Guzmán (col. 
1305) 

 Andreu Esteve (col. 
3742) 

 Josep M. Charles 
(col. 1559) 

 Àngel Ortiz (col. 
2337) 

 Cristina López (col. 
1653) 

   

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Informació sobre l’estudi d’acupuntura en casos de COVID. 
3. Propostes sobre possibles propostes al Col·legi. 
4. Dubtes i preocupacions derivades de la situació actual. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Queda aprovada l’acta anterior. 
 

2. Informació sobre l’estudi d’acupuntura en casos de COVID 
S’informa de la possibilitat de formar part d’un possible estudi sobre el tractament amb acupuntura 
en pacients amb COVID. L’estudi, presentat per la SAME, està pendent d’aprovació del CEIC. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
En el cas que finalment s’aprovi per la CEIC, es 
contactarà amb els organitzadors per mirar de 
col·laborar en el projecte. 

Cristina  

 

3. Propostes sobre possibles propostes al Col·legi 
Es proposa demanar al Col·legi una reducció de la quota als fisioterapeutes que ho sol·licitin. La 
proposta de la majoria dels membres de la Comissió era que la reducció de la quota s’apliqués a 
tothom. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Traslladar-ho al CFC. Carles  

 

4. Dubtes i preocupacions derivades de la situació actual 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

S’expressen dubtes sobre la viabilitat de tractar pacients 
amb les mesures de protecció que s’estan demanant 
actualment (mascaretes, guants, ulleres o protectors 
facials, bates...) tant pel sobre cost que comporta com 
per l’acceptació per part dels pacients. 

També s’expressa que, tot i obrir els centres amb les 
mesures corresponents, és molt probable que el nombre 
de pacients no permeti cobrir costos. 
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Un altre dubte que ens plantegem és saber QUI i de 
QUINA manera donarà les instruccions sobre la data que 
podrem obrir les nostres consultes. Els membres de la 
Comissió tenim un gran neguit pel fet de no tenir cap 
informació per part del CFC sobre aquest tema (aquest 
punt no tinc massa clar si s’entén el redactat). 

Existeixen dubtes sobre possibles problemes legals per 
una possible denúncia de contagi d’algun pacient en les 
nostres consultes des del moment que es permeti 
l’obertura general. Diversos centres de Fisioteràpia ja 
estan confeccionant un document de consentiment 
informat, específic per als riscos que comporta la 
COVID-19, de signatura obligatòria per a tots els 
pacients que s’hagin de tractar a les nostres consultes. 
Aquesta idea ha estat contemplada com a molt positiva 
pels membres de la Comissió i proposem que el CFC la 
faci preceptiva per a tots els fisioterapeutes. L’Àngel 
també ha manifestat que hi hauria d’haver un control per 
part del CFC per tal que les mesures de seguretat que 
se’ns demanen, des del mateix Col·legi i des del Servei 
Català de Salut, es compleixin a totes les consultes (i que 
no haguem de veure imatges com les que alguns 
fisioterapeutes pengen a les seves xarxes socials on 
s’observen consultes plenes de pacients sense seguir 
els mínims de seguretat) i que aquests fisioterapeutes 
siguin sancionats. 
 

 
 

6. Propera reunió 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 
 
Coordinador: Carles Fernández (col. 11362) 
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