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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta:06/21

Assistents:
Coordinadora:
Sotscoordinadora
Membres:

Hora d’inici: 19.00 h

Col.8928 Cristina Rivera Rubio
Col.10909 Mireia Solà Madurell
Col.4686 Marta
Col.1879 Joaquin
Alcañiz Azcón
Hernández Espinosa
Col.6908 Víctor
Vizuete Gala
Col.1621 Roger
Col.11487 David
Gomez Orta
Martinez Cuenca

Data: 10/11/21

Col.5657 Esther
Masjuan Galbany
Col.6648 Juan
Antonio Millaruelo

Ordre del dia
1. Dies mundials.
2. Document de la història clínica de fisioteràpia en geriatria.
3. Test de valoració en fisioteràpia.
4. Formació: cursos any acadèmic 2021-2022.
5. Matinal de contencions.
6. Jornades Interdisciplinàries de Residències 2022.

1. Dies mundials
Comuniquem al Col·legi de Fisioterapeutes via correu electrònic que, tot i que ens
agradaria poder fer ressò de tots els dies mundials relacionats, hem de ser realistes i
economitzar esforços i dedicació envers les activitats/intervencions que fem. Pel que hem
acordat que ens agradaria quedar-nos amb l’únic dia mundial que és el de la geriatria i
gent gran (1 d'octubre). Té sentit per a la Comissió fer honor al dia més específic a la
nostra població i aprofitar per fer divulgació de la importància del fisioterapeuta en l'àmbit
geriàtric.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
El Col·legi ja ha estat informat.

Responsable

Data realització

2. Document de la història clínica de fisioteràpia en geriatria
Es finalitza el document de la història clínica amb el vistiplau de tots els integrants de la Comissió.
Es proposa estratègicament fer difusió de cara el mes de gener per fer-ho juntament amb la
difusió dels tests (veure següent punt).
Un cop finalitzats els tests, serà entregat al CFC.
Tasques a realitzar Finalitzar les infografies dels tests.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Cada membre de la Comissió té assignada una Comissió
Finalitzar
abans
infografia que ha de realitzar de manera individual.
24/11/2021
3. Test de valoració en fisioteràpia
Fins a dia d’avui s’han realitzat infografies de 4 tests (6MWT, TUG, SPPB, 2’ marxa) i en resten
pendents 4 més.
Tasques a realitzar Finalitzar les infografies dels tests.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Cada membre de la Comissió té assignada una Comissió
Finalitzar
abans

www.fisioterapeutes.cat
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infografia que ha de realitzar de manera individual.

24/11/2021

4. Formació 2021-2022
Es recorden les formacions presents que tenim programades per a aquest proper any acadèmic
2021-2022, pendent confirmar dates amb la Roser.
• Tipologia de caminadors per a adults: un nou paradigma. Amb Ònia Alonso (17/12/2021)
• Mobilització integral centrada en la persona amb diferents nivells de mobilitat. Amb Carles
Salvadó (data pendent d’acordar el docent amb la Roser Alfonso)
• Activitat física terapèutica en geriatria. Amb Mireia Solà (pendent de reprogramar data amb
la Roser Alfonso) febrer-març
Continua pendent la proposta per part de la docent Esther Masjoan d’oferir als col·legiats un
seminari tècnic de dinamització grupal.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Confirmar dates amb la Roser.
Cristina Rivera
24/11/2021
Rebre proposta de l’Esther.
Esther Masjoan
5. Matinal de contencions
Un dels reptes en geriatria, sobretot en població institucionalitzada, és el maneig, gestió i reducció
de l’ús de les contencions.
Des de la Comissió de Geriatria i d’acord les consultes i dubtes de col·legiats, es creu necessari
abordar aquest tema. Es proposa fer una matinal on es parli i s’entri en debat sobre les
contencions.
Iniciaran l’organització l’Esther Masjoan i el Joaquim Hernández a partir de febrer.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Iniciar organització de la matinal.
Esther Masjoan
Febrer 2022
Joaquim Hernández
6. Jornades Interdisciplinàries de Residències 2022
Formen part del comitè organitzador la Cristina Rivera i l’Esther Masjoan.
Data proposada 11 de març 2022 format online.
Es pregunta a cada col·legi professional si podria proposar possibles patrocinadors per a la
jornada i si el CFC oferirà alguna beca per als seus col·legiats per a la inscripció de la jornada
(l’any passat si ho va fer).
Es proposa la intervenció de la figura del fisioterapeuta que treballi a residències a la jornada,
concretament a la taula amb un perfil més rehabilitador per parlar sobre l'aïllament i la falta de
mobilitat durant els períodes de confinament, i les conseqüències físiques que aquests han tingut
entre la població de gent gran, i principalment les persones grans que viuen en centres
residencials.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Preguntar possibles patrocinadors al CFC.
Cristina Rivera 17/11/2021
Preguntar si existirà beca d’inscripció aquest any.
Data propera reunió
Encara no confirmada.

Coordinador
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