ACTA REUNIÓ DIMARTS 24 d’octubre 2006
ASSISTEIXEN:
-

Iolanda Ortiz
Beni Martínez.
Gabriel Liesa
Carme Macias
Neus Verges

S’aprova l’acta anterior.

ORDRE DEL DIA:
1. Espai al Noticiari per articles de geriatria. Creació d’agenda.
2. Agenda cicle de xerrades. Nous conferenciants
3. Informació sobre les reunions concertades i demanades.
4. PROFANE
5. Alzheimer Catalunya
6. Obertura de la comissió a dos membres més
7. Codi d’accés a la documentació de la web de geriatria.
8. Organització de les jornades mediterrànies
9. Contacte amb les universitats
10. Reunió APTOC.

1.- Es crea la següent agenda per l’elaboració d’articles per al noticiari:
Novembre-Desembre, en Manel elaborarà un article sobre la nova llei de
dependència; Gener-febre, simposi de profane realitzat per Iolanda i Gabriel;
Març-abril, sobre canvis posturals, manual que treballa la Beni i el MaigJuny , la Crame ens parlarà de les Jornades sociosanitàries de Martorell.
2.- S’accepta l’agenda del cicle de xerrades, incloent-hi una Neuropsicòloga
i afegint un fisio a xerrada de tramitació d’ajudes tècniques feta per un
terapeuta ocupacional.
3.- S’informa de les reunions concertades amb PRODEP i Benestar i
família i de les reunions demanades a ACRA, FATEC i càtedra
d’accessibilitat de Vilanova i la Geltrú.
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4.- Es parla de les jornades de Profane i a l’assistència del Simposi
d’evidència científica que es realitzarà el dia 15 de novembre.
5.- Gabriel explica com va anar la presentació de la conferència feta per
Alzheimer Catalunya i dels futurs contactes amb l’associació per poder
treballar conjuntament amb ells.
6.- S’ha obert la comissió presencial a dues persones més. S’ha enviat un
missatge als col·legiats del mailing de geriatria per a que es presentin
candidats.
7.- Els documents de la web de geriatria estan codificats. Per accedir-hi cal
introduir el DNI i el nº de col·legiat.
8.- La comissió s’encarregarà d’organitzar les jornades mediterrànies de
fisioteràpia. Es seguirà l’índex de les funcions de fisioteràpia per organitzar
les jornades.
9.- S’ha enviat cartes a les universitats per realitzar xerrades informatives
als alumnes explicant que és la comissió de geriatria, les funcions dels
fisioterapeutes en geriatria i els objectius pretesos per la comissió.
10.- S’ha mantingut una primera reunió amb l’Aptoc (associació de
professionals de teràpia ocupacions de Catalunya) per traspassar-nos
informació i actuar de forma conjunta en els camps que ho puguem fer,
referent a la geriatria.
Sense més, s’acorda que la propera reunió sigui el 21 de novembre a les
20.30h
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