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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 02/19

Hora d’inici: 19.00 h

Data: 06/02/2019

Assistents:

Convidat
Luis Soto
(col. 8250)

☒
☒
☒
☒

Joan Millaruelo (col. 6648)
Esther Masjoan (col. 5657)

☒
☒

Ana Ma Díaz (col. 7896)
Joaquim Hernández (col. 1879)

☒
☒

Víctor Vizuete (col. 6908)
Cristina Rivera(col. 8928)

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Darrers dubtes dels col·legiats.
Composició Jornada Geriatria (dia 26 abril).
Incorporació d’un nou membre a la Comissió.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Reunió conferència-Meet Up
RESPOSTA A L’ANTERIOR:
Inauguració: Ramon Aiguadé
- 2 Ponències de matí 45 min/cadascuna
1- Fragilitat = Laura Mónica (confirmada)
2- Exercici Terapèutic (Erika) o - Caigudes (Tinetti)
-

-

-

Meet Up geri: 1h i 30min.
Es prepararan 4 o 5 casos, 1 d’ells idèntic per a cada grup. I els altres
opcionals a escollir. Donant l’opció als convidats a que hagin pogut enviar
prèviament.
Grups de 50 1h 30min. de treball moderats per la Comissió i ponents de
#MeetFisioGeri i es moderaran i es farà una conclusió els mateixos temes
d’abans. Fragilitat (Mercè Sitjà) i Exercici Terapèutic
- Tallers : Exercici terapèutic?, fragilitat?, gestió? actualització en investigació en
geriatria (descartada)? Art pal·liatiu? Dinàmiques grupals? TIC (dubtem si és
adient, creiem que ens queda una mica de temps?
Ens falta decidir:
Aforament màxim = 200
Divisió dels grups de Meet Up: 4 tallers per la tarda amb participació del 50%
VOTACIONS:
A banda de l’opció de taller de caigudes amb Tinetti, si no ve, Fragilitat i
Exercici Terapèutic i després, l’ordre de prioritat serà el següent:
Art pal·liatiu
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- Dinàmiques grupals
- Pròtesis
- Comunicació
- Gestió
Tasques a realitzar:
Descripció de la tasca:
Responsable:
Priorització dels tallers i Tots
consulta de disponibilitat dels
ponents

Data realització:
En aquesta es confirmen i
s’estableixen contactes fins
a la ???

3. Consultes recurrents de col·legiats (contencions)
Tenim demandes recurrents de dubtes de contencions dels col·legiats, per aquest motiu
proposem d’anunciar enmig de la jornada que farem una Matinal.
Descripció de la tasca:
Responsable:
Data realització:
Anunciar i anar preparant la Tots
Anunci el dia de la Jornada
Matinal
4. Incorporació d’un nou membre a la Comissió
A falta de la confirmació del Col·legi, la Comissió ha decidit acceptar com a nova membre
la Mireia Solà, col·legiada que s’ha presentat com a candidata a la Comissió de Geriatria.
Creiem que és un perfil interessant i ens pot aportar molt. Té experiència en exercici
terapèutic i potser li demanarem opinió i participació en aquest tema.
Descripció de la tasca:
Responsable: Data realització:
El Col·legi fa la gestions pertinents per donar-la Col·legi
Febrer
d’alta i se la convida a la propera reunió.
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