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Comissió Atenció Primària 

Núm. d’acta: VI Hora d’inici: 16.00 h Data: 10/11/11 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Isern Yeste, Ma Carme (0985)   
Membres:  Pascasio Roura, Marta (1364) Agramunt Fabra, Sònia (3719) 
  Martí Pujol, Antoni (1345) Domínguez Pérez, Marc (4287) 
  Bel Muntada, Alexandre (8734)  
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.  
2. Es dóna de baixa al senyor Jordi Cases per no poder assistir a les reunions. 
3. Dades per realitzar els tríptics. 
4. Protocol gonartrosi.  
5. Protocol síndrome immobilitat 
6. Protocol hemiplegia. 
7. Precs i preguntes. 

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

 
2. Baixes 
Es dóna de baixa al Sr. Jordi Cases per no poder assistir a les reunions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Baixa administrativa Javier Crespo Nov. 2011 

 
3.Dades per realitzar els tríptics 
 
Tasques a realitzar     
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Raquiàlgies 
 
Espatlla dolorosa i Gonartrosi 
 

Javier Crespo Esborrany 31/12/11 
Definitiu 31/01/12 
Esborrany 31/02/12 
Definitiu 31/03/12 

 
3. Protocol gonartrosi 
Es llegeix i s’aprova. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Protocol síndrome d’immobilitat 
Es llegeix i es corregeix el protocol aportat per la Sònia. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Corregir les anotacions i enviar-ho per correu 
electrònic. 

Sònia 
Agramunt 

Propera reunió 
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5. Protocol hemiplegia 
L’Àlex aporta un esborrany. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Redactar un guió i enviar-ho per correu electrònic. Alexandre  Bel Propera reunió 

 
6. Precs i preguntes 
Es parla de les patologies de baixa complexitat i alta prevalença i es diu que se seguirà en la línea 
de treball dels protocols ja iniciats. 
En els objectius del 2012 acordem acabar els protocols ja iniciats amb els tríptics. 

 
Data propera reunió 

19 de gener de 2012 a les 16.00 h. 
 
Coordinador 


	Comissió Atenció Primària
	Núm. d’acta: VI
	Hora d’inici: 16.00 h
	Data: 10/11/11
	Assistents:
	Coordinadores:
	Isern Yeste, Ma Carme (0985)
	Membres:
	Pascasio Roura, Marta (1364)
	Agramunt Fabra, Sònia (3719)
	Martí Pujol, Antoni (1345)
	Domínguez Pérez, Marc (4287)
	Bel Muntada, Alexandre (8734)
	Convidats
	Ordre del dia
	1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
	2. Es dóna de baixa al senyor Jordi Cases per no poder assistir a les reunions.
	3. Dades per realitzar els tríptics.
	4. Protocol gonartrosi. 
	5. Protocol síndrome immobilitat
	6. Protocol hemiplegia.
	7. Precs i preguntes.
	1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
	Es llegeix i s’aprova.
	2. Baixes
	Es dóna de baixa al Sr. Jordi Cases per no poder assistir a les reunions.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Baixa administrativa
	Javier Crespo
	Nov. 2011
	3.Dades per realitzar els tríptics
	Tasques a realitzar    
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Raquiàlgies
	Espatlla dolorosa i Gonartrosi
	Javier Crespo
	Esborrany 31/12/11
	Definitiu 31/01/12
	Esborrany 31/02/12
	Definitiu 31/03/12
	3. Protocol gonartrosi
	Es llegeix i s’aprova.
	Tasques a realitzar 
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	4. Protocol síndrome d’immobilitat
	Es llegeix i es corregeix el protocol aportat per la Sònia.
	Tasques a realitzar 
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Corregir les anotacions i enviar-ho per correu electrònic.
	Sònia Agramunt
	Propera reunió
	5. Protocol hemiplegia
	L’Àlex aporta un esborrany.
	Tasques a realitzar 
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Redactar un guió i enviar-ho per correu electrònic.
	Alexandre  Bel
	Propera reunió
	6. Precs i preguntes
	Es parla de les patologies de baixa complexitat i alta prevalença i es diu que se seguirà en la línea de treball dels protocols ja iniciats.
	En els objectius del 2012 acordem acabar els protocols ja iniciats amb els tríptics.
	Data propera reunió
	19 de gener de 2012 a les 16.00 h.
	Coordinador
	Marcadores de Word
	Casilla1
	Casilla2
	Casilla7
	Casilla3
	Casilla8
	Casilla4
	Casilla11
	Casilla5
	Casilla10


