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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 01 / 20

Hora d’inici: 19.00 h

Assistents
☒ Mireia Solà (col. 10909)
☒ Marta Alcañiz (col. 4686)
☒

Data:08/01/2020

☒ Esther Masjoan (col. 5657)

☒ Cristina Rivera (col. 8928)

Joaquim Hernández (col. 1879)

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temes pendents.
Resum de la quarta reunió amb membres organitzatius de la Jornada.
Interdisciplinàries de residències de gent gran.
Situació actual de l’enquesta per als col·legiats.
Formació proposada per al 2020.
Dies mundials on podria participar la Comissió.
Estat dels membres.

1. Temes pendents
Reformular pregunta a nivell jurídic:
Existeix un text legal on es contempli la funció del fisioterapeuta envers les contencions i
les transferències?
Si no és així, el que nosaltres creiem és que la responsabilitat màxima és del metge
perquè signa l'autorització, però la pauta de com es dugui a terme depèn del protocol de
cada centre. Legalment, tenim raó?
Proposta programa Matinal/Jornada sobre contencions
1) Presentació
2) Ponència de definir bé contenció i restricció
3) Ponència estat actual legal de las contencions
4) Pausa-cafè
5) Taula rodona de debat multidisciplinari amb fisioterapeuta, doctor/a, TO, infermer/a,
psicòleg/a, inspector (Josep de Martí) y aborda diferente aspectes/ preguntes que
vulguem aclarir sobre las contencions (debatre de l’ús actual, les competències, les
repercussions a nivell mental/emocional/físic/ètic, alternatives, abordatges per eliminar
contencions...) Com actuar en cas de perill imminent.
Necessitem un moderador amb les preguntes preparades i poder donar conclusions a
les respostes de cada pregunta.
6) Presentacions d’exemples d’eliminació de contencions (si dona temps xerrada de
libera-care)
7) Cloenda
Descripció de la tasca:
Responsable:
Data
1.Rebre notícies per part del Col·legi sobre 1.CFC
realització
l’assessorament jurídic envers el tema contencions. 2.Grup de Treball
2.Organització del Matinal.
contencions
www.fisioterapeutes.cat
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2. Resum de la quarta reunió amb membres organitzatius de la Jornada
Interdisciplinària de residències de gent gran
Es confirma la participació de la Marta Not a les jornades i, per tant, es confirma la
presència de la figura del fisioterapeuta al programa de la Jornada.
Descripció de la tasca:
Responsable: Data realització:
Comissió G
3. Situació actual de l’enquesta per als col·legiats
Es decideix posposar la publicació l’enquesta a causa de l’espera de nous projectes que
s’estan desenvolupant per part del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España que complementen la idea inicial de la Comissió.
Descripció de la tasca:
Comunicació amb el Consejo
General

Responsable:
Data realització:
Cristina Rivera i Mireia
Solà

4. Formació proposada per al 2020
Proposta de xerrada: Carles Salvadó: Transferències i mobilitat segura en gent gran.
Proposta de xerrada/curs: actualització de la valoració fisioterapèutica en geriatria.
Parlar amb Comissió de Vestibular per a futures col·laboracions. Esther Masjoan.
Estratègies d’adherència al tractament fisioterapèutic a nivell domiciliari.
Actualitzacions de les intervencions del fisioterapeuta en geriatria amb més evidència
científica.
Estimulació basal.
Altres formacions proposades per un futur:
Diagnòstic de disfàgia, què fer en cas d’ennuegament (coneixements bàsics per a centres
que no compten amb la figura del logopeda).
Dinàmiques grupals en població amb demència.
Postures patològiques en sedestació i correccions amb ajuts assequibles.
Canvis posturals.
Formació conjunta amb TO.
Pròtesis: maluc, genoll, invertida.
Descripció de la tasca:
Responsable: Data
Comissió G
realització:
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5. Dies mundials on podria participar la Comissió
11 d’abril: Dia mundial del Parkinson (preguntar Comissió Neurologia).
21 de setembre: Dia mundial de l’Alzheimer.
1 d’octubre: Dia internacional de les persones grans.
12 d’octubre: Dia mundial de l’artrosi i de les malalties reumàtiques (preguntar Comissió
Neuromusculosquelètica).
Descripció de la tasca:
Responsable: Data
Comunicació amb altres comissions.
Comissió G
realització:

6.Estat dels membres
Baixa de la col. 11735, Eileen Tarafa
Descripció de la tasca:
Donar de baixa.

Cristina Rivera (col. 8928)
Coordinadora

www.fisioterapeutes.cat

Responsable:
Ana Tapia

Data
realització:

