
 
Acta de la reunió de la Comissió de Geriatria del dia 20 

d’octubre de 2006 
 
Assisteixen:  
 

- Gabriel Liesa. 
- Beni González. 
- Iolanda Ortiz. 
- Neus Verge. 
- Cristina Mediano. 
- Esther Rodríguez. 
 

En Manel Domingo, Carme Macias i Montserrat Mas no podent assistir-hi i transmeten 
les seves excuses. 
S’aprova l’acta anterior. 
En el primer punt s’acorda quines seran les funcions del fisioterapeuta en geriatria. 
Són les següents: 
Funcions en relació a la persona usuària, la seva família i/o persones de referència. 

1. Fer la valoració de fisioteràpia dins dels primers 15 dies de l’ingrés de l’usuari a 
la residència, tenint en compte el diagnòstic mèdic i els antecedents patològics 
per tal de poder establir el grau d’afectació. 

2. Identificar problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia 
en els aspectes preventiu, de manteniment i terapèutic. 

3. Informar i implicar a la persona usuària, els seus familiars o persones de 
referència, dels objectius a assolir, tenint en compte la seva història de vida, les 
seves capacitats i necessitats en quan a la funcionalitat del cos humà i col·laborar 
amb altres professionals, serveis i especialistes si s’escau. 

4. Aplicar els tractaments i tècniques de fisioteràpia, a nivell individual o grupal, 
en tots els camps sanitaris, inclosos uroginecologia i el treball de deglució. 

5. Revisar periòdicament l’estat funcional dels usuaris, fer l’avaluació dels 
objectius i dels tractaments aplicats i registrar-ho en el seguiment de la persona i 
marcar nous objectius. 

6. Elaborar informes de fisioteràpia que li siguin demanats d’acord amb l’exercici 
de la seva professió i preparació tècnica. 

7. Fer el registre d’assistència de cada persona atesa. 
8. Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors...) i 

assessorar en la seva utilització. 
9. Sol·licitar les ajudes tècniques necessàries, tenint en compte les prestacions 

ortoprotètiques que corren a càrrec del Servei Català de la Salut . 
10.  Elaborar les pautes d’adaptació a l’entorn de cada persona, tant a nivell 

individual com comunitari, en col·laboració amb altres professionals. 



 
11. Adaptar i revisar periòdicament l’estat de les ajudes tècniques dels residents o 

del mobiliari de la residència. 
12.  Registrar les ajudes ortoprotètiques dels residents indicant a qui pertanyen, la 

data de l’adquisició i l’empresa subministradora així com les que disposa la 
residència. 

13.  Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en 
procés terminal amb les tècniques pròpies de la fisioteràpia. 

14.  Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones 
usuàries i el respecte al dret de la intimitat.   

 
Funcions en relació a l’equip. 

1. Participar com a membre integrat de l’equip interdisciplinari en les sessions de 
treball destinades a l’elaboració i seguiment del pla d’atenció de cada usuari, 
fixant de forma consensuada els objectius adreçats al manteniment o recuperació 
de l’autonomia funcional (PIAI). 

2. Formar al personal assistencial en tècniques de mobilització i tractament 
postural i transferència, orientant-lo sobre les activitats que pot dur a terme, 
segons les capacitats de cada persona usuària. 

3. Assessorar al personal assistencial, supervisar i fer el seguiment sobre les pautes 
indicades o contraindicades en cada cas en coordinació amb el personal de 
infermeria. 

4. Motivar el personal assistencial en el projecte de recuperació funcional i 
dinamització dels residents, conjuntament amb els altres professionals. 

5.  Participar e intervenir en les activitats de formació continuada de l’equip 
assistencial. 

6. Comunicar qualsevol incidència a la resta de l’equip, respecte a l’usuari i el seu 
entorn. 

7.  Participar en l’elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials en les 
vessants preventiva, de manteniment, pal·liativa, educativa i terapèutica. 

8.  Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres 
estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència. 

9. Elaborar o participar en projectes de investigació, recerca, docència i gestió en 
l’àmbit de la fisioteràpia. 

 
Funcions en relació a l’equipament de fisioteràpia. 

1. Comprovar l’adequació i el bon funcionament de la dotació mobiliària i dels 
parells utilitzats en la prestació dels seus serveis. 

2.  Vetllar per l’adequació dels nous equipaments, les noves tecnologies a les 
necessitats canviants de les persones ateses. 

3.  Formar-se en quant a tècniques de fisioteràpia que poden comportar una millora 
pel servei i per l’usuari. 

 
 



 
Com a segon punt, s’acorda quina serà la comissió presencial definitiva. Els 
components seran els següents: Benilde González, Cristina Mediano, Montserrat Mas, 
Carme Macias, Neus Verge, Manel Domingo, Iolanda Ortiz, Esther Rodriguez i Gabriel 
Liesa. Quan hi hagi una baixa voluntària dels membres presencials, qualsevol dels 
membres voluntaris de la comissió podrà ser presencial, sempre de forma voluntària. 
 
Com a tercer punt, en la propera reunió hi haurà un canvi de coresponsabilitat. 
S’acorda que un membre continuarà com a responsable i entrarà un de nou. Així s’evita 
que ocupin el lloc dues persones noves i poder mantenir una bona comunicació amb el 
col·legi. 
 
Com a quart punt, es marcant els futurs punts a tractar per la comissió i el repartiment 
de tasques entre els membres de la comissió: 

• Tractar el tema de la formació per treballar en geriatria, contacte amb les 
universitats. 

• Contacte amb altres comissions d’altres col·legis professionals per abordar els 
convenis. 

• Fer un cens de fisioterapeutes que treballen en geriatria mitjançant El Dit. 
• Fer un recull de premsa amb notícies que afectin al sector de la fisioteràpia en 

geriatria. En la comissió es presenta un article que va sortir en El País, on es 
parla d’una nova intervenció per fer implantar pròtesi de genoll. 

• Mantenir el contacte amb la Conselleria de Benestar i Família. 
 
 
Es recorda als membres voluntaris de la comissió que ens podem fer arribar totes les 
propostes, idees, crítiques, preguntes i temes que pensin o s’imaginin, ens els poden fer 
arribar mitjançant el correu de la comissió.  
Gràcies per avançat. 
 
Propera reunió de membres presencials, dijous 15 de desembre 2005, a les 20.30h en 
la Seu del Col·legi. 
 


