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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 21.00 h Data: 11/02/21 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Col. 2286 Adrià Garcia Domènech 

MEMBRES  Col. 1476 Carlos 
Domingo Jariod Barba 

 Col. 4793 Nuria 
Clavera Clavera 

 Col. 5305 Joaquima 
Fernández Martínez 

 Col. 5649 Jordi Jové 
Monné 

  
 Col. 3785 Gemma 

Nin 

CONVIDATS               

 

Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior de la Comissió Atenció Primària. 

2. Lectura acta anterior de la reunió intercomissions del CFC. 

3. Situació actual de la realització de les enquestes post-COVID-19. 

4. Situació actual de la realització del document per justificar l’ampliació de places de 
fisioterapeutes en AP a petició del CFC. 

5. Comentar la petició de col·laboració amb la Comissió de Dolor crònic per als dies 
mundials d’AP. 

6. Data per a propera reunió de la Comissió d’AP.   

 

1. Lectura acta anterior de la Comissió Atenció Primària 

Lectura de l’acta anterior de la Comissió d’AP, posada en comú i aprovació. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca: Enviament de l’acta als 
membre de la Comissió via correu electrònic. 

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció 
Primària 

11/02/21 

 

2. Lectura acta anterior de la reunió intercomissions del CFC 

Lectura de l’acta anterior de la reunió d’intercomissions del CFC, posada en comú i aprovació. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca: Enviament de l’acta als 
membre de la Comissió via correu electrònic. 

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció 
Primària 

11/02/21 

 

3. Situació actual de la realització de les enquestes post-COVID-19 

Es posa en comú la situació en què es troba la realització de les enquestes per part de cada un dels 
membres de la Comissió. Només s’han pogut realitzar les enquestes als centres del Vallès Oriental. 
En la resta de centres no ha pogut posar en marxa l’enquesta. Ens plantegem 2 possibles escenaris: 
la realització de l’enquesta amb les dades de què es disposa o bé posposar i tornar a plantejar-se 
el projecte de l’enquesta més endavant. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca:  Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció 
Primària 

11/02/21 
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4. Situació actual de la realització del document per justificar l’ampliació de places de 
fisioterapeutes en AP a petició del CFC 

Es posen en comú les tasques realitzades de recerca d’informació per part dels membres de la 
Comissió. Es planteja el repartiment de tasques un cop confeccionat el perfil del document. Cada 
membre desenvoluparà una part del treball. Les parts de què es composarà el document seran: 

- Patologies d’alta prevalença i baixa complexitat. 
- Necessitat de canviar el sistema actual per millorar el cost-efectivitat en els tractaments 

d’aquestes patologies.  
- Sistema de derivació directa. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca:  
 

Responsable 
- Gemma Nin (lumbàlgia) 
- Quimeta Fernández (cervicàlgia ) 
- Carles Jariod (sd. subacromial) 
- Nuria Clavera (dolor crònic) 
- Adrià Garcia (gonàlgia) 
- Jordi Jové (sistema derivació directa) 

Fins propera reunió 
(Febrer-maig) 

 

5. Comentar la petició de col·laboració amb la Comissió de Dolor crònic per als dies mundials 
d’AP 

Es comenta amb la resta de membres la petició de col·laboració amb la Comissió de Dolor crònic 
per als des mundials de l’AP. Es comenten possibles temes a desenvolupar en comú per presentar-
ho al CFC. Sorgeix el tema de fer un possible comunicat-exposició sobre l’actualització de la 
definició del dolor crònic tenint en compte totes les seves esferes.    

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca:  Responsable: 
Tots els membres de la Comissió d’Atenció Primària 
amb col·laboració amb la Marta Mancebo de la 
Comissió de Dolor crònic. 

Març-abril 

 

Data per a propera reunió de la Comissió d’AP 

 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca: Ens plantegem propera 
reunió per a l’abril de 2021 (cal concretar dia). 

Responsable 
Tots els membres 
de la Comissió 
d’Atenció Primària 

Abril 2021 

 
Coordinador d’Atenció Primària 
Adrià Garcia Domènech (Col. 2286) 
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