ACTA REUNIÓ
COMISSIÓ DE FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA
Data de la reunió:

Dimarts 5 de febrer del 2008

Assistents:

Carme Macià
Verónica Gutierrez

Nuria Torrents
Juan Torras

Gabriel Liesa

Beni Martínez

Montserrat Mas

Ordre del dia:

1. S’aprova l’acta anterior.

2. Articles per la Revista Temps per Viure: el calendari segueix sense modificacions.
Deixem l’article d’aquest mes a l’escriptori de l’ ordinador portàtil del col.legi.
3. Articles per la revista col·legi: El proper article a publicar passa a ser el de la Núria
Torrents sobre el treball interdisciplinari ja que no s’havia publicat. I després el de la
Verònica i anirem seguint el calendari.
Els articles que li tocaria fer a Lluís Riba els fará la Carme Macià si es que realment
ells no els va fer. La Beni es posarà en contacte amb en Lluís per preguntar-li.
4. Tallers per a Fatec: Hem fet uns petits canvis als fulls de valoració de l’activitat per
part de la gent gran dels casals. Adjuntarem per e-mail els canvis a la Olalla.
De moment han demanat les activitats 9 casals, tots de fora de Barcelona exceptuant
un. El Consorci del Moianés s’ha posat en contacte amb el Fatec per demanar els tallers
a aquella zona a molts dels seus casals.
També des del Fatec ens han demanat un curs de 2 hores sobre ergomotricitat per
als monitors dels casals. Aquesta demanda ve perquè moltes vegades es troben que
han d’ajudar a aixecar a algunes persones del terra i veuen que ho fan de manera
ergonómicament incorrecte. Demanen doncs consells en referència a això. També
demanen consell sobre el que no fer amb les diferents patologies amb les que es
troben. Encara falta pulir aspectes mes concrets sobre el tema que es parlaran el
dijous que ve a una reunió a la qual assistirà en Gabi. La persona que anirà a fer el
taller es la Núria. La Núria i la Beni preparan el taller.
De cara a demandes d’ aquest tipus cal que pensem altres grups d’activitats per si
demanen més. Per exemple un programa per a un any d’activitats mensuals a un casal.
Faltava la llista de material de l’activitat de Higiene postural. L’adjuntem amb l’acte a la

Olalla.
5. Cicle de xerrades any 2008. Finalment tenim definides 4 dates i els seus 4 tallers:

-

16/02/08 : Presentació de la guia sobre canvis posturals. Ja està confirmada.
05/04/08 : Eulália Cucurella ens paralaria sobre aspectes multidisciplinars,
comunicació amb malats agresius i gestió de conflictes. Pendent de confirmació.
14/06/ 08 : III Jornada de treball de la comissió de geriatria. Ja està confirmada.
05/07/08 : Amputats per mitjà de Gustavo Correa. Pendent de confirmació.

-

Resta pendent per part del col.legi comunicar si ja han escrit a l’Once. Aquesta i la

-

resta de temes que s’han proposat es passarà a treballar-los a partir del mes de
septembre per fer les conferències a partir d’aleshores.

6. Sírius: Vam realitzar l’entrevista a Teresa Elorduy. Ja hem transcrit l’entrevista i una
vegada ella ens la retorni llegida la passarem a la Coordinadora de Comisions Olalla
perque faci les correccions pertinents. Teresa ens va oferir la possibilitat d’agafar les
dades sobre ajudes técniques que surten a la pagina web de Sirius per tal de poder
realitzar fitxes sobre les diferents ajudes técniques i penjar-les a la web del col.legi
perquè tots els fisioterapeutes tinguin accés. A més a més, tindran la possibilitat de
realitzar comentaris sobre l’experiència personal de cadasqú amb les ajudes
técniques que hi hagin. També quedem d’acord en anar utilitzant material bibliogràfic
del Sírius que mitjaçant fotocòpies es quedaran al col.legi.

7. Expogran: Ens hem posat en contacte amb Pere Tarrés mitjançant Montserrat Garcia,
coordiandora de gent gran, sociosanitari i discapacitats. Hem enviat un e-mail però de
moment no l’ha respóst.

Seguim sense cap informació sobre el congrés de Profei.

Jornades multidisciplinars en atenció a la gent gran (Girona): será el divendres 30 de
Maig. Participarem presentant una exposició de 20 minuts sobre trastorns motrius en
demència. També participarem en l’exposició d’un cas clínic de 5 minuts de durada. La
exposició la prepararem la Carme i la Beni i la presentarem una de les dues. El cas clínic
el fará la Vero. També ens demanen moderadors per alguna taula rodona i haviem
pensat demanar-li a la presidenta de la secció de Girona.

Aventia congrés sobre accesibilitat. De moment, no s’ha acabat de concretar ben bé que
és el que es podrá fer. De moment mantenim la idea del vídeo tot i que encara no
començarem a preparar -ho.

8. Concens sobre l’estat de la qüestió: la fisioteràpia amb grans discapacitats a la
geriatria: l’esborrany queda definitiu i per tant s’ha de passar com a enquesta a les
persones apuntades a la llista de ditribució de la comissió.
9. Demanda de col.laboració per part dels membres no presencials de la comissió: pel
moment no tenim cap notícia sobre cap membre no presencial que vulgui realitzar
algún article. A veurem si ens animem.
10. Els Manuals: sempre que s’ acabi un manual es farà una presentació.
11. Fira Gran: comencem a preparar –ho. Aquest any parlarem sobre la promoció de la
autonomia fent presència en una xerrada amb consells pràctics per millorar la
funcionalitat. Parlarem de l’us del transport públic, de trucs per facilitar AVD, trucs
per facilitar la superació de barreres arquitectòniques (escales), trucs d’economia
articular…

Acords:

Acordem:

-

Articles per la Revista Temps per Viure: seguim calendari

-

Articles revista col·legi: El proper article a publicar passa a ser el de la Núria
Torrents sobre el treball interdisciplinari ja que no s’havia publicat. I després el de
la Verònica i anirem seguint el calendari.

-

Tallers per a Fatec: Hem fet uns petits canvis als fulls de valoraciò de l’activitat per

part de la gent gran dels casals. Adjuntarem per e-mail els canvis a la Olalla.
Faltava la llista de material de l’activitat de Higiene postural. L’adjuntem amb l’acte
a la Olalla.
-

Cicle de xerrades any 2008. Finalment tenim definides 4 dates i els seus 4 tallers:

-

16/02/08 : Presentació de la guía sobre canvis posturals. Ja està confirmada.
05/04/08 : Eulália Cucurella ens paralaria sobre aspecte multidisciplinars i
comunicació amb malalts agresius i gestió de conflictes. Pendent de confirmació.
14/06/ 08 : III Jornada de treball de la comissió de geriatria. Ja està confirmada.
05/07/08 : Amputats per mitjà de Gustavo Correa. Pendent de confirmació.

-

Concens sobre l’estat de la qüestió: la fisioteràpia amb grans discapacitats a la
geriatria: l’esborrany queda definitiu i per tant s’ha de passar com enquesta a les
persones apuntades a la llista de ditribució de la comissió.

-

Els Manuals: sempre que s’ acabi un manual es farà una presentació.

Data de la propera reunió:

4 de Març a les 20.30 a la Seu del Col·legi.

