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Departament que es reuneix: Comissió d’acupuntura 

Núm. d’acta: 02/11 Hora d’inici: 20:30 h Data: 28 de març de 2011 

 
Assistents: 
Coordinador:  Andreu Esteve  Josep M Charles   
Membres:  Albert López  Marc Claros Tomás Tegiacchi 
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Acceptació de l’acta anterior.  
2. Concretar dies per a la reunió amb el Manel Domingo. 
3. Consensuar preguntes per a la xerrada. 
4. Proposta de cas clínic. 
5. Plantejar la segona xerrada. 
6. Propostes per als minicursos. 
7. Article de El Dit. 
8. Efectes adversos i riscos previsibles de l’acupuntura. 
9. Precs i preguntes. 
10. Propera reunió 

 
1. Acceptació de l’acta anterior 
Acceptada l’acta anterior. 

 
2. Concretar dies per a la propera reunió amb el Manel Domingo 
12, 19 i 26 abril de 2011 a les 20.00 h. 

 
3. Consensuar preguntes per a la xerrada 
Consensuem les següents preguntes: 

• Quins requeriments legals ha de tenir la història clínica? 
• El motiu de consulta, com l’hem de citar i quines limitacions tenim? Segons diferenciació de 

síndromes de la MTX o segons la medicina convencional? 
• Quines limitacions podem tenir en el motiu de consulta? 
• Cal fer signar un consentiment informat per a l’acupuntura? 
• Si ens sol·liciten un informe, quines consideracions cal tenir en compte? 
• A l’hora d’anotar el tractament en la historia clínica: podem utilitzar abreviatures?, les 

recomanacions que donem al pacient, cal anotar-les?, quines consideracions generals més 
cal que tinguem en compte?  

• Pot afectar-nos  a l’hora de necessitar fer ús de la RC, no estar al dia de la Llei de protecció 
de dades, prevenció de riscos o alguna altra que desconeguem? 

 
4. Proposta de cas clínic 
Acceptem la participació en el cas clínic amb les comissions de Fisioteràpia Respiratòria i 
Fisioteràpia en Geriatria. 

 
5. Plantejar la segona xerrada 
La propera xerrada la realitzarem sobre l’abordatge del dolor a través de l’acupuntura. 

 
6. Proposta per al minicurs 
Proposta de minicurs sobre l’abordatge de l’ATM amb l’acupuntura. A partir del novembre de 2011. 
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7. Article de El Dit 
En Tomàs Teguiacchi es proposa per fer l’article per a El Dit sobre l’abordatge del Südeck amb 
acupuntura. 

 
8. Efectes adversos i riscos previsibles de l’acupuntura 
Consensuem fer una revisió bibliogràfica per recollir l’evidència existent referent als efectes 
adversos i riscos previsibles de l’acupuntura i les altres tècniques de la MTX, amb la finalitat de 
facilitar al Col·legi l’evidència actual en aquest aspecte i que es pugui elaborar el consentiment 
informat. 

 
9. Precs i preguntes 
Proposem publicar un anunci a la revista de Fisioteràpia sobre l’interès d’estar inscrit al registre de 
fisioterapeutes acupuntors. 

 
10. Propera reunió 
Pendent. 
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