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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 03/17

Hora d’inici: 19.30 h

Data: 19/06/2017

Assistents:
Esther Masjuan (col. 5657)
Víctor Vizuete (col. 6908)
Joaquim Hernández (col. 1879)
Cristina Rivera (col. 8928)

Cristina Puig (Via Hangout)
(col. 4378)

Ana Ma Díaz (col. 7896)
Kilian Lansaque (col. 3172)
Mireia Serrano (col. 4119)
Joan Millaruelo (col. 6648)
Marta Barberan (Via Hangout)
(col. 4458)

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.

Canvi en el nombre de membres de la Comissió.
Presentació dels components de la nova Comissió.
Resum de la situació prèvia a la nova configuració de la Comissió.
Debat que podem fer a la Comissió.
Data de la propera reunió.

1. Canvi en el nombre de membres de la Comissió

Les noves incorporacions a la Comissió de Geriatria són:
• Esther Masjuan (col. 5657)
• Cristina Rivera (col. 8928)
• Víctor Vizuete (col. 6908)
• Cristina Puig (col.4378)
• Ana M. Díaz (col. 7896)
• Kilian Lansaque (col. 3172)
• Mireia Serrano (col. 4119)
• Marisa Lopez ( col. 101)
Per motius personals es dona de baixa de la Comissió de Geriatria:
• Irene Garcia (col. 7086).
2. Presentació dels components de la nova Comissió

Fem roda de presentació on cada component exposa quins són els seus coneixements,
experiències i les seves virtuts en el món de la geriatria.
3. Resum de la situació prèvia a la nova configuració de la Comissió
En Joaquim ens fa un resum de com es troba la situació actual de la Comissió i amb
quines circumstàncies han tingut dificultat.
La Cristina debat l’opció de poder plantejar el canvi de títol de la Comissió: “geriatria” per
per “gerontologia” o algun altre tipus que aglutini major integritat o un concepte més
proper a l’ACP.
Tasques a realitzar: Rumiar per a la propera reunió si s’escau el canvi de nom i quin
seria el més adient.
www.fisioterapeutes.cat
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Data realització
Propera convocatòria

4. Debat que podem fer a la Comissió
Es conclouen els següents temes com a prioritaris:
1. Guia de contencions per a fisioterapeutes, es planteja com a projecte per al
setembre de 2019. Definirem l’objectiu en base a Qui, Què i Com?
2. S’acorda la proposta de conferència “L’espatlla dolorosa en gent gran” a càrrec del
Sr. Lluís Puig.
3. Proposta d’engegar un Meet Up de casos clínics en gent gran.
4. Recuperar enquesta geriatria.
5. Crear un debat on definir els límits d’actuació terapèutica del fisioterapeuta en gent
gran.
Tasques a realitzar:
Descripció de la tasca:
Responsable
Data
1. Cadascú aportarà informació per a la propera 1. Tots
realització
reunió.
2. Farem proposta al Col·legi i al ponent.
2. Cristina i Joan
Propera
3. Definir i estructurar com volem fer el Meet up
convocatòria
veient altres exemples (neurologia).
3. Tots
4. Recuperar antiga enquesta preguntant el
responsable.
4. Joan
5. Definir com volem que sigui aquest debat.
5. Kilian
4. Data de la propera reunió
Acordem reunir-nos al setembre, farem una enquesta “Doodle”.
Tasques a realitzar: Preparar enquesta
Descripció de la tasca:
Responsable
Preparar enquesta
Victor Vizuete
Comissió de Geriatria

www.fisioterapeutes.cat

Data realització
Setembre

