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Comissió Geriatria
Núm. d’acta: VII
Assistents:
Coordinadores:
Membres:

Hora d’inici: 21.00 h

Macià Fàbrega, Ma del Carme
(2838)
Parro Gómez, David (1075)

Data: 4/10/2011

Torrents Sesé, Núria (0403)
Barrios Franquesa, Ana Maria
(4057)
Torras Tort, Juan (6573)

Gutiérrez Feria, Verónica (3301)
Silvestre Vernet, Ingrid (5268)
Convidats

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Revisió dels llibres procedents d'una donació.
3. Informació sobre el Manual de Canvis Posturals.
4. Informar del contingut i desenllaç de la reunió de coordinació de comissions.
5. Consentiment informat.
6. Valoracions.
7. Informació sobre la ponència: "Valoració i tractament de la síndrome d’immobilitat en
demències" de la II Jornada Geriatria del CFC.
8. Curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria.
9. Valoracions obligatòries en un sociosanitari.
10. Conèixer qui és cadascú.
11. Conferència sobre "Aspectes ètics i mèdics de les contencions".
12. Sistema DCM (Dementia Care Mape).
13. Informació addicional.
14. Sopar anual.
15. Demanda de puntualitat a les reunions.
16. Data propera reunió.
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'excusa per no poder assistir-hi, l’Anna Barrios; la Núria Torrents està de vacances.
2. Acceptació llibres procedents d'una donació
Revisió dels llibres. Són antics, no hi ha unanimitat d'opinions. Finalment es decideix que si no hi
ha problemes d'espai s'acceptin tots els llibres. El llibre que menys agrada és Training for older
people.
Tasques a realitzar:
Descripció de la tasca
Comunicar-ho al Javier
electrònic.

Crespo.

Enviar

Responsable
correu Carme

3. Informació sobre el Manual de Canvis Posturals
El Manual de Canvis Posturals ja està penjat
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable
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4. Informar del contingut i desenllaç de la reunió de coordinació de comissions
S'informa punt per punt de la reunió de coordinació de comissions. Van sorgir diverses preguntes:
4.1. Els estudiants, poden rebre els 3 tipus de formació del Col·legi? La Beni ha respost que
"No, en principi podran acudir a formacions realitzades per a ells i alguns serveis com el SOL".
4.2. En referència a què un membre de cada comissió està convidat a la Jornada Les
Teràpies Manuals en la Pràctica Clínica, si hi ha més d'un interessat, què es fa? S'avisa a
tots els membres de la comissió (presents i absents a la reunió) per "sortejar" la inscripció
gratuïta o es decideix entre els membres presents? Existeix un protocol? No hi ha cap
protocol. El que fèiem fins ara era fer el sorteig entre les persones que no els havia tocat mai res,
en referència a cursos i altres jornades. Si voleu, podeu fer dos tipus de sorteig, un per a cursos al
final de cada curs i després un sobre jornades. No obstant, si només vol anar-hi una persona, pot
anar-hi ella i al següent sorteig de Jornades no li tocarà participar. Com vulgueu vosaltres. És un
tema d’autogestió vostra. Dels assistents solament l'Íngrid està interessada a assistir-hi.
El tema del consentiment informat es comentarà en un apartat apart.
Tasques a realitzar: Demanar la informació
Descripció de la tasca:
Responsable
Contactar amb la Beni i demanar-li la informació
Carme

Data realització
fet

5. Consentiment informat
Consentiment informat: S'informa i justifica que a la reunió de coordinadors es va desestimar el
consentiment informat general que tots els membres de la Comissió havíem proposat. Els
consentiments informats de la nostra comissió seran el de contencions i el de reeducació a
l'esforç.
Tasques a realitzar: Finalitzar el consentiment de contencions i el de reeducació a l'esforç
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Aportació de les últimes idees i creuament d'informació Tots els membres 15/11/2011
entre tots els membres per als dos consentiments
informats
Incorporar aportacions, reenviar els documents

Carme, Núria

Valoració final dels documents

Tots els membres
i Beni

Enviar document a Beni i Mac Lari

Carme

6. Valoracions
Es torna a parlar de les valoracions de FST. S'opina que la valoració de FST que ha fet la
Comissió és molt bona i àmplia. És un fita tenir-la, però l'amplitud li pot restar operativitat. Tots els
membres valoren disposar d'una valoració més ràpida.
El David diu que farà la valoració general en format mes reduït.
La Carme diu que prepararà una taula per a la valoració per ingrés al centre i un altra per a l'alta.
L'Íngrid diu que ella ja en té una i que la passa a la Carme.
Aquest documents, via correu electrònic es treballaran per part de tots els membres.
Tasques a realitzar:
David: elaborar una valoració global de FST en format reduït, per passar de forma ràpida.
Elaborar valoració per ingrés al centre i informe a l'alta.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
David: enviar per correu valoració global de FST
David, tots els 15/11/2011
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membres
Carme: enviar per correu a tots els membres la taula Carme, tots els Desembre 2011
de l'Ingrid i realitzar una valoració per ingrés al centre i membres
un informe a l'alta.
7. Informació sobre la ponència "Valoració i tractament de la síndrome d'immobilisme en
demències" de la II Jornada Geriatria del CFC
Informar que la II Jornada Geriatria del CFC serà el 18 de maig de 2012 i que pel tema que feia
referència a "Immobilisme" s'ha proposat el Títol "Valoració i tractament del síndrome
d'immobilisme en demències". La Carme ha acceptat fer la ponència i demana la participació de
la Comissió tant en l'elaboració de la ponència com en la presentació. El tema agrada i es queda
que s'aportaran idees en referència al nom de la ponència, contingut i presentació.
Tasques a realitzar: preparar el tema de la Jornada, s'aportaran idees en referència al nom de la
ponència, contingut i presentació. Decidir si algun membre més vol compartir ponència.
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Proposar títols per a la ponència en referència al tema. Tots els membres 15/11/2011
Buscar i aportar informació de la ponència. Presentació
candidats per compartir ponència.
8. Formació: Curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria
Informar que el Curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria proposat per la nostra comissió, té
una data prevista de sortida per al 28/29 de setembre i 27 d'octubre de 2012. La Beni ja ha fet
gestions per avançar les dates. A la Comissió hi ha decepció per l’espera de més d'un any per
poder fer aquest curs de màxim interès per als fisioterapeutes en geriatria i del qual ja està revisat
i pactat el temari.
Tasques a realitzar: Intentar reduir temps de realització
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca: Informar a responsable de la Carme, Núria
15/11/2011
Junta de Govern de la Comissió de Geriatria de la
nostra decepció i demanar-li la possibilitat de modificar
les dates de realització del curs per abans de l'estiu.
9. Valoracions obligatòries en un sociosanitari
Conèixer les valoracions obligatòries en un sociosanitari. La Carme ha estat buscant, té una llista
de tests, però no està segura de la informació perquè ha rebut respostes diferents. Els assistents
donen informació però tampoc amb certesa. Es deixa el tema per a la propera reunió.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Contrastar la informació per part de la Carme i els altres Carme i tots 15/11/2011
membres.
els membres
10. Conèixer qui és cadascú
Es comenta que no es coneix el personal dels diferents departaments del Col·legi. Estem
familiaritzats amb una sèrie de noms del personal (Javier Crespo, Marisa Cantarero, Roser
Alfonso, Ma Angeles Calleja, Silvia Quiñonero, etc.) i també amb una sèrie de cares, però no se
sap qui és qui. Es proposa que el Col·legi es plantegi penjar una foto, entregar un document en la
reunió de coordinadors o un altre sistema, que ajudi els membres de les comissions a identificar
nom/càrrec i persona. Beni respon: "Sobre aquest tema poder fos bo fer-ho al gener, que és quan
s’ha de tornar a parlar als coordinadors de comissions sobre l’organigrama del CFC. No hi ha data
concreta de moment.”
Tasques a realitzar:
Descripció de la tasca: Fer-ho constar en acta, Responsable
Data realització
comentar-ho a la Beni.
Carme
Fet
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11. Conferència sobre "Aspectes ètics i mèdics de les contencions"
Es recorda que el 20 d'octubre, al Col·legi de Metges, hi ha una conferència sobre "Aspectes ètics
i mèdics de les contencions". L'Íngrid diu que la directora del seu centre, Sra. Fina Vernet, que és
infermera hi participarà i que ha demanat col·laboració a ella i a la treballadora social.
Tasques a realitzar: Assistir a la conferència
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Informar i discutir contingut xerrada a la propera reunió. Tots els membres 15/11/2011
que hi vagin
12. Atenció centrada en la persona i sistema DCM (Dementia Care Mape)
S'amplia la informació ja enviada via correu electrònic sobre la trobada de les coordinadores
/Íngrid per parlar de l'atenció centrada en la persona i el sistema DCM.
Tasques a realitzar: Informar a la vocal encarregada de la Comissió de Geriatria, Beni, per
proposar-li la presentació del mètode sistema DCM a la II Jornada de Geriatria
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Explicar el mètode i proposar el tema per a la II Carme i Núria
Fet
Jornada de Geriatria. Beni respon " No recordo si ja
ho havíem parlat o no, crec que sí. Això haurà de ser
per a la III Jornada. No obstant, si voleu podem fer una
menció a la Jornada d’aquest any a la nostra ponència".
13. Informació addicional
El Juan diu que pròximament faran per la TV una sèrie en què el protagonista és un fisioterapeuta.
No recorda cadena i hora.
Tasques a realitzar: ampliar informació
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
El Juan buscarà la cadena de TV que emet la sèrie i Juan
15/11/2011
l'hora.
14. Sopar anual
Recordar que tots els membres de la Comissió estan convidats al sopar anual del proper 21
d'octubre.
Tasques a realitzar: Animar i rebre confirmació de l'assistència
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Enviar correu electrònic per conèixer confirmació de Carme
11/10/2011
l’assistència.
15. Demanda de puntualitat a les reunions
Es demana puntualitat a tots els membres a fi de què puguin participar en tots els punts de l'ordre
del dia, ja que les reunions han de començar puntuals perquè la seva finalització ha de respectar
l'horari de tancament del Col·legi.
Tasques a realitzar: Recordar puntualitat
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Remarcar en el correu electrònic recordatori de la Núria
8/11/2011
reunió, la importància de començar puntuals.
16. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.15 h i es posa data per al dia 15 de novembre del 2011 a les 20.30 h,
a la seu col·legial.
Coordinador
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