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Comissió Geriatria
Núm. d’acta: 3/2012
Assistents:
Coordinadores:
Membres:

Hora d’inici: 20.35 h

Macià Fàbrega, M. del Carme
(2838)
Parro Gómez, David (1075)
Gutiérrez Feria, Verónica (3301)
Silvestre Vernet, Íngrid (5268)

Data: 27/03/2012

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

Convidats
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Model de valoració en geriatria.
3. Consentiments informats: Contencions físiques + Annex.
4. II Jornades en Geriatria 2012 “Actuació en l’aplicació de contencions físiques, enfocament
Ceoma contra altres enfocaments”.
5. II Jornades en Geriatria 2012 “Valoració i tractament de la síndrome d’immobilitat en
demències”.
6. Enquesta/qüestionari sobre la realitat laboral/assistencial de la Fisioteràpia en geriatria.
7. Formació apartat de treball de recull d’eines per elaborar plantilles informatives que facilitin
la nostra tasca professional diària.
8. Conèixer noms i tasques dels professionals dels diferents departaments del CFC.
9. Conveni Catalunya Caixa i elaboració de noves xerrades divulgatives.
10. Memòria 2011.
11. Dinamitzar el treball d’escales de valoració específiques.
12. Creació de l'Associació de Fisioterapeutes i Professionals Sanitaris de l'àmbit Sociosanitari.
13. Funcions TO i fisioterapeutes en geriatria.
14. Possibilitat d'establiment de contacte amb la Comissió de Geriatria de Madrid.
15. Realització d'un Manual de contencions.
16. Arxiu de mots i frases gracioses de Fisioteràpia en geriatria dites pels pacients.
17. Projecte d’activitat formativa de la Comissió de Geriatria.
18. Data per a la propera reunió.
2. Model de valoració en geriatria
2.1 El dia 19 d’abril a les 20.15 h es presentarà a la seu del CFC el Model de valoració en
geriatria. Els ponents de l’exposició seran: David Parro Gomez i Núria Torrents Sesé, que
presentaran el model de valoració en geriatria elaborat per la Comissió de Geriatria.
2.2 Es passarà l’arxiu definitiu de la valoració al CFC per fer fotocopies per als assistents i també
els CV dels ponents.
2.3 Volem que els PPT elaborats per a les presentacions que realitza la Comissió de Geriatria
tinguin propietat intel·lectual.
Tasques a realitzar: Passar el material necessari i fer la presentació oficial de la valoració.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
2.1 Presentar la valoració en Geriatria.
David / Núria
19/04/2012
2.2 Enviar al CFC l’arxiu definitiu del model de valoració Carme / Núria
A partir 27/03/12
en geriatria i CV ponents.
David
2.3 Informar-nos sobre el reconeixement de la propietat Carme/Núria
intel·lectual.
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3. Consentiment informats: Contencions físiques + Annex
Consentiment informat en contencions físiques + l’annex informatiu adjunt, el CFC ja ho té
tot. L’annex els hi ha semblat força bé. Ara només falta l’assessorament jurídic per part del CFC, i
esperem que es pengi com a material elaborat per la Comissió de Geriatria perquè tots els
fisioterapeutes interessats el puguin conèixer, divulgar i utilitzar en el seu lloc de treball.
Tasques a realitzar: Pendents d’afegir la part d’assessorament jurídic i penjar-lo al web.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Assessorament jurídic per part del CFC i penjar-ho.
CFC
27/03/2012
Carme / Núria
Fins 24 abril
4. II Jornades en Geriatria 2012, ponència “Actuació en l’aplicació de contencions físiques,
enfocament Ceoma contra altres enfocaments"
4.1 2a Jornada Geriatria del CFC referent a la ponència “Actuació en l’aplicació de
contencions físiques, enfocament Ceoma contra altres enfocaments". L’Anna Barrios farà
una tria de les preguntes que ha elaborat per fer a l'Ana Rovira.
La Beni ha de contactar amb l’Anna Barrios i l’Ana Rovira perquè es posin d’acord i que,
prèviament a la Jornada, l’Anna Barrios tingui accés a la presentació per poder conèixer el
contingut i adaptar millor les preguntes.
4.2 La conferència "Desatar al anciano, centros libres de sujecciones" a càrrec del Dr.
Burgueño no va tenir una acceptació positiva dels membres de la comissió que van assistir-hi,
atès que a les preguntes realitzades no es van aclarir conceptes o estratègies a seguir.
Tasques a realitzar: Contactar directament amb l’Ana Rovira i l’Anna Barrios per tirar endavant el
desenvolupament de la taula.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
4.1 Connectar, concretar, revisar el contingut de la
Beni /Anna /
27/03/2012 fins el 24
ponència i preparar-ho tot.
TOTS
d’abril
5. II Jornades en Geriatria 2012, ponència "Valoració i tractament de la síndrome
d'immobilitat en demències"
La Carme està treballant en la idea d’utilitzar el quadre de problemes que genera la immobilitat i
presentar exemples pràctics d'intervencions a fi d'evitar cada complicació o patologia específica
del quadre. El David i la Núria s’ofereixen per ajudar a muntar la part pràctica.
Tasques a realitzar: La Carme donarà la informació de què disposa per preparar el tema de la
Jornada basant-se en el quadre de problemes de la immobilitat. Aportació d'idees pràctiques entre
tots.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
La Carme elaborarà la presentació basant-se en el Carme
A partir d’ara
quadre.
27/03/2012
El David i la Núria s’ofereixen ajudar en l’elaboració de Carme/ David /
la part pràctica (vídeo).
Núria
Aportació d’idees i creuament d'informació entre tots els TOTS
membres, via correu electrònic.
6 . Enquesta/qüestionari sobre la realitat laboral/assistencial de la Fisioteràpia en geriatria
La Beni ens va enviar el qüestionari perquè hi va afegir uns punts. La Carme també hi ha fet
alguna modificació.
La Carme ens enviarà l’arxiu modificat i la resta de membres hem de veure què ens sembla i
acabar de consensuar-ho durant la propera reunió de la Comissió.
Tasques a realitzar: Enviar arxiu modificat i revisar-lo entre tots per perfilar els últims detalls i
parlar-ho el dia 24 d’abril.
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Descripció de la tasca:
Carme enviar arxiu qüestionari modificat.
La resta de membres de la Comissió ha de revisar el
nou document.

Responsable
Carme
TOTS

Data realització
A partir 27/03/12 fins
24/04/12

7. Formació apartat de treball de recull d’eines per elaborar plantilles informatives,
registres, etc.
7.1 La Carme diu que l'arxiu de frases fetes o predeterminades per utilitzar en l'elaboració
d'informes i valoracions cal treballar-lo més, ha anat recollint informació però cal polir-la.
L’endreçarà un xic i l'enviarà.
7.2 L’Anna Barrios va aportar una altra plantilla d’alta multidisciplinària.
7.3 Resta de membres: fer aportació d’idees, plantilles, registres...
Tasques a realitzar: Estructurar la informació i aportar noves idees entre tots.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
7.1 Revisar i ordenat frases de les plantilles i enviar-les Carme
A partir 27/03/12
a la Comissió.
7.2
Passar
arxiu
plantilla
d’informe
d’alta Núria
Abans de 24/04/2012
multidisciplinària de l’Anna Barrios.
7.3 Aportar idees, plantilles, registres...
TOTS
A partir 27/03/12
8 . Conèixer noms i tasques dels professionals dels diferents departaments del CFC i
conèixer d’una manera més detallada les entitats amb què tenim relació
8.1 La Carme ens passa un arxiu PPT amb informació de la nova organització del CFC, dels seus
components i les seves tasques.
8.2 En referència a la situació de la nostra relació i col·laboració amb Temps de Viure, se’ns ha
informat que no es va establir un conveni amb la revista, que va ser un acord. Per aquesta raó
tenim vàries opcions en el cas de tornar a reactivar la col·laboració:
1.- Mitjançant un acord oral. Aquesta opció podem fer-la entre la Comissió i Montmedia
directament. Podem convocar al Sr. Serraïna a la seu del Col·legi.
2.- Si creiem convenient establir una col·laboració més oficial i signar un conveni, hem de
traslladar la informació al Marc Lari, ja que els convenis els ha de signar el Manel Domingo.
La nostra idea, en principi, és la primera opció i col·laborar amb articles divulgatius de Fisioteràpia
amb una freqüència bimensual, però volem acabar de pensar-ho, al mateix temps que volem
contactar prèviament amb el Sr. Serraïna.
Els membres de la Comissió estan interessats en què la seva col·laboració amb articles quedi
acreditada amb certificats de cara al seu CV.
Tasques a realitzar: Passar PPT de la nova organització del CFC a la resta dels membres.
Pensar i acabar de perfilar la nostra tasca i relació amb Montmedia en el noticiari digital
lagentgran.cat
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
8.1 Enviar PPT a la resta de membres de la Comissió.
Carme
A partir 27/03/12
8.2 Acabar de definir la nostra relació i tasca, i posarnos en contacte amb el Sr. Serraïna.
Carme/Núria
A partir 27/03/12 fins
8.3 Sol·licitud acreditació col·laboració amb certificats.
CFC
el 24/04/12
9. Conveni Catalunya Caixa i l’elaboració de noves xerrades informatives
L’activitat ha disminuït.
El David ha elaborat dues presentacions: "Aprendre a conèixer el nostre cos” i “Exercicis per
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millorar el caminar”.
La Núria diu que té present al llarg d’aquest curs l’elaboració un PPT sobre "Patologia
osteoarticular".
Tasques a realitzar: Realitzar els PPT esmentat. Pensar i elaborar noves xerrades divulgatives
de Fisioteràpia i determinar a quin col·lectiu poden anar dirigides.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Elaborar el PPT: "Patologia osteoarticular”.
Núria
Al llarg del curs
Aportar idea de nous temes.
TOTS
10. Memòria 2011
L'exposició de la Memòria 2011 es presentarà el dia 19 d’abril juntament amb la divulgació de la
Valoració en Geriatria que ha elaborat la Comissió. La Núria ha retocat la Memòria i la Beni i la
Carme l'han revisada. Pendent últim cop d'ull.
Prèviament a l’exposició de la Memòria, es farà la presentació dels membres de la Comissió.
Tasques a realitzar: Realitzar l’última ullada i presentar la Memòria el proper dia 19 d’abril a la
seu del CFC.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Fer la presentació dels membres i l’exposició de la
Carme/
19/04/2012
Memòria 2011 de la Comissió de Geriatria.
TOTS
11. Dinamitzar el treball d’escales de valoració específiques
La Comissió de Geriatria vol dinamitzar un recull d’escales o valoracions específiques per facilitar
la nostra feina diària, buscant les més idònies depenent de cada patologia. La Núria busca
informació d'escales de patologies vasculars d’EI i també està treballant en l’escala de valoració
NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) per a l’ictus. L’Anna ens ha enviat un arxiu amb
un recull d’escales de caigudes.
Tasques a realitzar: Al llarg del curs, buscar i intercanviar informació sobre escales, valoracions i
triar les més idònies en la nostra tasca.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Aportar informació d’escales o valoracions.
TOTS
Durant el curs
Aportar informació escala NIHSS i d’amputats EI.
Núria
12. Creació de l'Associació de Fisioterapeutes i Professionals Sanitaris de l'àmbit
Sociosanitari
El dia 17 de març va tenir lloc la primera reunió de l’associació. De moment no tenim informació
sobre el tema.
Tasques a realitzar: Sol·licitar informació CFC.
Descripció de la tasca: Sol·licitar informació.
Responsable
Data realització
Carme/Núria
A partir 27/03/12
13. Funcions TO i fisioterapeutes en geriatria
Una col·legiada va demanar-nos les funcions dels TO i dels fisioterapeutes en geriatria. Se li va
donar la resposta, però vam reflexionar sobre la conveniència de defensar funcions que els
fisioterapeutes han fet duran molts anys i ara estan passant per funcions preferents d'altres
professionals (tractament de disfàgia per part de logopedes, material de suport per part dels TO,
sòl pelvià per part d'infermeria, activitat física en diferents patologies per part d'INEF, etc.). La
Comissió desitjaria que la Junta es plantegés i es definís en aquest tema.
Tasques a realitzar: Ens agradaria conèixer el posicionament del CFC davant d’aquesta situació.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Insistir en la definició de competències per part del Carme/Núria
A partir 27/03/12
CFC.
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14. Possibilitat d'establiment de contacte amb la Comissió de Geriatria de Madrid
Respecte al tema de la I Jornada de Geriatria a Madrid, no hem rebut cap més informació
addicional, només vam rebre el programa que ja coneixíem. Per si es vol fer alguna consulta o
establir relació, la Beni ens ha proporcionat les dades de contacte del president de la Comissió de
Geriatria del Col·legi de Madrid (allà li diuen president al coordinador).
Pensem que pot se interessant i establirem contacte.
Tasques a realitzar: Enviar un correu electrònic d'establiment de relacions.
Descripció de la tasca: enviar el correu electrònic.
Responsable
Data realització
Carme /Núria
Durant el curs
15. Realització d'un Manual de contencions
17.1 Estem a l’espera de la resposta del CFC sobre la viabilitat de l’elaboració, per part de la
Comissió, d’un Manual de contencions.
17.2 Ens agradaria, com a Comissió, visitar un centre lliure de contencions, pel que seria oportú, a
ser possible, que el CFC ens posés en contacte amb un d’aquests centres lliures de contencions.
Tasques a realitzar: En espera de la resposta del CFC.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
17.1 Resposta del CFC sobre la viabilitat de l’elaboració
CFC
per part de la Comissió d’un Manual de contencions.
A partir 27/03/12 fins
17.2 Que el CFC ens faciliti el contacte amb un centre
24/04/2012
lliure de contencions per fer una visita.
CFC
16. Arxiu de mots i frases gracioses de Fisioteràpia en geriatria dites pels pacients
De forma espontània es van enumerar frases i mots de l'entorn de la Fisioteràpia dites pels
pacients, de forma errònia però graciosa. Estem fent una recull.
Tasques a realitzar: Creuament via correu electrònic de frases i paraules emprades pels
fisioterapeutes i dites de forma errònia pels pacients.
Descripció de la tasca: Creuament de correus Responsable
Data realització
electrònics.
Tots
Durant el curs
17. Projecte d’activitat formativa per part de la Comissió de Geriatria
La Carme proposa que la Comissió realitzi activitat formativa en Geriatria. La proposta és ben
rebuda per la resta dels membres.
Tasques a realitzar: Reflexionar sobre la proposta i pensar com, què..?
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Reflexionar i pensar com es pot realitzar.
TOTS
A partir 27/03/2012
18. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.10 h i es posa data per al dia 24 d’abril 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 una setmana abans i dos dies abans.
Descripció de la tasca:
Responsable
Data realització
Carme/Núria
18/04/2012

Coordinador
Carme Macià
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