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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 1/16 Hora d’inici: 20.00 h Data: 25/1/2016 

 
Assistents: 
Membres:  Tomàs Tegiacchi (col.8087) Josep M. Charles (col.1559) 
  Andreu Esteve (col.3742) Nerea Huarte 
  Anna Sauri  
Convidats:    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Proposta examen ingrés registre 
3. Organització de la IV Matinal 
4. Desenvolupament de la Jornada Inter-comissions 
5. Proposta de Seminari tècnic 4.0  
6. Precs i preguntes. 

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

 
2. Proposta examen ingrés al registre 
Em realitzat un cas clínic sobre lumbàlgies i em dividit en 6 apartats (anamnesis, 
diagnòstic, selecció de punts, consells, habilitat pràctica i conceptes teòrics). Hem 
desenvolupat tots els punts consensuant entre tots els aspectes més rellevants. Enviem el 
document al Javier Crespo per ser avaluat.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Enviament del document  Tomàs 26/1/2016 

 
3. Organització de la IV Matinal 
Repassem l´organigrama de la Matinal i la funció de cadascun dels membres de la 
comissió 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
   

 
4. Desenvolupament de la Jornada Inter-comissions 
Hem fet un document amb les indicacions que té l´acupuntura en el camp de la 
uroginecologia amb evidència científica i la hem enviat a la comissió d´Obugi perquè 
valorin les diferents possibilitats envers al cas clínic que s´ha de preparar 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la comissió d´Obugi per veure 
valoració 

Tomàs 26/1/2016 

 
5. Proposta seminari tècnic 4.0 
El Tomàs Tegiacchi proposa de fer un seminari tècnic d´acupuntura zonal per alteracions 
de l´aparell locomotor impartit per un docent expert en la matèria. Ens posem en contacte 
amb el CFC per saber si el fet que el professor sigui infermer suposa un inconvenient 
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alhora de poder realitzar el seminari 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la Roser per traslladar dubte Tomàs 26/1/2016 

 
6. Precs i preguntes  
No n´hi ha 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 
4 d´abril a les 20h  

 
Coordinador 


