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Comissió Geriatria
Núm. d’acta: IX / 2011
Assistents:
Coordinadores:
Membres:

Convidats

Hora d’inici: 21.00 h

Macià Fàbrega, Mª del Carme
(2838)
Parro Gómez, David (1075)
Gutiérrez Feria, Verónica (3301)
Silvestre Vernet, Ingrid (5268)
Benilde Martinez Gonzalez

Data: 15/11/2011

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

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Revisió llibres procedents d’una donació.
3. Valoracions geriatria.
4. Consentiment informat en Contencions físiques.
5. Consentiment informat en Reentrenament a l’esforç.
6. Consentiment informat general de Fisioteràpia.
7. Curs de respiratori en geriatria.
8. II Jornades de Geriatria 2012 “Actuació en l’aplicació de contencions físiques. Enfocament
Ceoma versus altres enfocaments”.
9. II Jornades en Geriatria 2012 - “Valoració i tractament de la síndrome d’immobilitat en
demències.
10. L’ús de valoracions obligatòries en un sociosanitari.
11. Temes pendents.
12. Data per a la 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'excusen per no poder assistir-hi: Macià Fàbrega, Mª del Carme; Gutiérrez Feria, Verónica;
Torras Tort, Juan; Silvestre Vernet, Ingrid.
Assisteix a part de la reunió la Sra. Martinez Gonzalez, Benilde.
2. Acceptació llibres procedents d'una donació
Revisió dels llibres. Són antics, no hi ha unanimitat d'opinions. L’Anna i la Núria se’ls enduen per
fer-los una ullada. De totes maneres, ens avisen que hi ha problema d’espai a la biblioteca del
CFC, o sigui que haurem de fer una tria. A la propera reunió decidim
Tasques a realitzar: comunicar-ho al Xavier Crespo
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Enviar correu electrònic
Carme / Núria
13/12/2011
/ Tots
3. Valoracions geriatria
El David ha estat treballant amb les valoracions de geriatria, unificant criteris i adaptant-les a un
format més manejable.
La valoració llarga: és molt complerta i també extensa, però davant dels pacients que ingressen
en els sociosanitaris, pot resultar una bona eina de valoració. Es va pensar de fer, en els nostres
centres de treball, alguna valoració llarga com a prova per comprovar el seu funcionament.
La valoració curta: està en procés
Tasques a realitzar Acabar de modificar valoració llarga i acabar d’elaborar la valoració curta. Fer
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la prova de la valoració llarga en els nostres centres
Descripció de la tasca Acabar de modificar valoració
llarga i acabar d’elaborar la valoració curta.
Aportació de les ultimes idees i creuament d'informació
entre tots els membres

Responsable
David / Núria

Data realització
13/12/2011

4. Consentiment informat en Contencions físiques
Es presenten els esborranys de tres Consentiment informat en Contencions físiques, ja que el
David i l’Anna han elaborat diferents models, a partir de les diferents aportacions dels membres
de la Comissió, observant que no hi ha unanimitat d’opinions. Després d’una extensa deliberació
entre els 4 assistents a la reunió, en principi, creiem que el primer esborrany més algunes
modificacions i més un annex informatiu adjunt, pot ser el millor.
Tasques a realitzar: Retocar primer model i confecció annex informatiu
Descripció de la tasca: Retocar primer model + Responsable
Data realització
13/12/2011
confecció annex. Aportació de les últimes idees i David / Anna
creuament d'informació entre tots els membres
5. Consentiment informat en Reentrenament a l’esforç
Es presenta els esborranys de Reentrenament a l’esforç, elaborat per la Núria i les aportacions
dels diferents membres de la Comissió. Es decideix canviar la denominació de ‘pacient’ per
‘usuari’ (canvi extensiu a tots els consentiments) i organitzar els efectes negatius en ‘freqüents’,
‘poc freqüents’ i ‘no freqüents’, i afegir-hi l’angina de pit, infart de miocardi i mort sobtada, com a
‘efectes negatius no freqüents’
Tasques a realitzar: Retocar esborrany, organitzar efectes negatius i afegir-ne
Descripció de la tasca: Aportació de les últimes idees i Responsable
Data realització
Núria / Carme
13/12/2011
creuament d'informació entre tots els membres
6. Consentiment general de Fisioteràpia
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. Com ja
tenim l’esborrany, l‘acabarem de modificar amb les diferents aportacions dels membres de la
Comissió i guardarem el document
Tasques a realitzar: Finalitzar el document i guardar-lo
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Aportació de les ultimes idees i creuament d'informació
Núria
13/12/2011
entre tots els membres per als dos consentiments
informats
7. Curs de respiratori en geriatria
No es podrà realitzar fins, aproximadament, el segon o tercer trimestre de l’any 2012, atès que el
CFC té tota l’agenda formativa plena.
En quant a les dates, les coses no han sortit com ho vam plantejar, i creiem que això és una
qüestió a millorar perquè en aquest tema s’han unificat esforços de dues comissions i ara ens
queda una llarga espera per davant.
Tasques a realitzar: Mantenir-nos a l’espera i informats
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Carme / Núria
8. II Jornades de Geriatria 2012 “Actuació en l’aplicació de contencions físiques.
Enfocament Ceoma versus altres enfocaments”
La 2a Jornada de Geriatria del CFC serà el 18 de maig del 2012 i el tema “Actuació en
l’aplicació de contencions físiques, enfocament Ceoma versus altres enfocaments” on la
Beni i l’Anna han estat fent gestions amb Ceoma. Sembla ser que ja tenim la ponent, es diu Ana
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Rovira Garcia (fisioterapeuta de Sanitas Residencial de Vigo), i l’Anna Barrios participarà com
membre de la taula.
Tasques a realitzar: Acabar de perfilar amb l’Ana Rovira el contingut de la ponència i preparar-ho
tot juntament amb la Beni
Descripció de la tasca Connectar, concretar, revisar el Responsable
Data realització
Beni / Anna
13/12/2011
contingut de la ponència i preparar-ho tot
9. Informació sobre la ponència "Valoració i tractament de la síndrome d'immobilitat en
demències" de la 2a Jornada de Geriatria del CFC
2a Jornada de Geriatria del CFC referent a la ponència "Valoració i tractament de la síndrome
d'immobilitat 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 per al contingut i presentació.
Tasques a realitzar: preparar el tema de la Jornada, aportant informació
Descripció de la tasca: Aportar informació de la Responsable
Data realització
13/12/2011
ponència. Presentació candidats per compartir Carme / Tots
ponència
10 .Valoracions obligatòries en un sociosanitari
L’Anna i la Núria informen que en el seu centre Hospital Sociosanitari Pere Virgili, es passen:
Barthel, Pfeiffer, Emina, Dawton, Escala del Dolor (Infermeria). Lawton, Katz (TO). A nivell de
Fisioteràpia no hi ha cap valoració obligatòria, es realitzen les que el fisioterapeuta creu
convenients o S/P; el que sí s’utilitza obligatòriament són unes valoracions pròpies elaborades per
la unitat.
Tasques a realitzar: Seguir buscant per conèixer quines són les valoracions obligatòries. La
Carme, a l’anterior reunió de la Comissió, va dir que ens aportaria informació
Descripció de la tasca: Buscar i contrastar la Responsable
Data realització
Carme/ Tots
13/12/2011
informació
11. Temes pendents
1.- Conèixer noms i tasques dels professionals del CFC dels diferents departaments per facilitarnos la comunicació i relació en les nostres gestions. També estaria molt bé conèixer d’una manera
més detallada les entitats amb les quals tenim relació (Fatec, Caixa Catalunya, Temps de Viure,
Acra...).
2.- Memòria 2012.
3.- El CFC ens va deixar les agendes del 2012. L’Anna, el David i la Núria recullen la seva, la
resta les deixem a la carpeta de la Comissió per a la propera reunió, per als altres membres.
Tasques a realitzar: Punt 1r pendents de rebre informació, 2n punt revisar i acabar d’elaborar la
memòria 2012 la Carme i Núria juntament amb la Beni i decidir la manera de divulgació
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Beni/ Carme /
13/12/2011
Núria
12 . Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.15 . i es posa data per al dia 13 de desembre del 2011 a les 20.30 h a
la seu col·legial.
Tasques a realitzar: Recordar als membres i al CFC la data de la propera reunió per correu
electrònic
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Núria
05/12/2011
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Cocoordinadora

www.fisioterapeutes.cat

