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Comissió de Fisioteràpia en GERIATRIA

Núm. d’acta: IV
Assistents:
Coordinador:
Membres:

Convidat/s

Hora d’inici: 20.30 h

Col. Beni Martínez

Data: 24/05/11

Col. Núria Torrents
Col. Verònica Gutiérrez
Col. Joan Torras
Col. Anna Barrios
Col. David Parro

Ordre del dia
1. Lectura de l’acta anterior.
2. Tiquets i certificats de participació.
3. Articles Temps de viure.
4. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió.
5. Valoració de Fisioteràpia en geriatria.
6. Xerrades casals de Catalunya Caixa.
7. DMF 2011.
8. Jornada de Geriatria per al mes de maig al CFC.
9. Següent reunió de la Comissió.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
La lectura es fa a casa i s’aprova al començament de la reunió si no hi ha cap canvi.
S’excusen per no poder acudir a la reunió, la Verónica i el Juan Torras.
2. Tiquets i certificats de participació
Pendent entregar tiquet de pàrking: Núria Torrents + tiquet de tren. L’entregarà el
30/05/11.
3. Articles Temps de viure
Següent article: Ana Barrios. La Fisioteràpia pal·liativa.
L’article de la Carme Macià Vertigen ja es va publicar, però per error no han enviat la
revista. Pendent reclamar.
Pendent continuar llistat d’articles. Proposo per correu electrònic a David Parro.
4. Modificar enquesta de l’estat de la qüestió
Queda l’última revisió per tornar a enviar.
5. Valoració de Fisioteràpia en geriatria
Primera part tancada. Queda pendent fer l’escrit de presentació i enviar a l’encarregat de
comissions del Departament professional.
6. Catalunya Caixa
Ja es van realitzar totes les xerrades als casals que quedaven pendents per part de la
Comissió. També es van realitzar els apropaments a les províncies per explicar els tallers
als col·legiats.
No s’han registrat incidències. A mitjans del mes passat vam enviar una traducció al
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castellà del taller Mantenir el ritme: propostes útils per combatre i evitar l'esgotament. Ja
s’ha començat a repartir i a realitzar l’activitat anterior entre els col·legiats apuntats.
Ànim Departament Professional! I moltes gràcies.
7. DMF 2011
El dijous 19/05/10 ens vam reunir amb les coordinadores d’Obugi i Parkinson. Ens vam
repartir la feina de manera que geriatria parlarà de: Incontinència funcional i dispositius
absorbents.
8. Jornada de Geriatria per al mes de maig al CFC
Ja es va entregar el material al CFC. Hi assistirà tota la Comissió excepte la Verónica
Gutiérrez.
9. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.00 h i es posa data per al dia 14 de juny del 2011 a les 20.30
h a la seu col·legial.

Coordinador
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