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Comissió Geriatria
Núm. d’acta: 4/2012
Assistents:
Coordinadores:
Membres:

Hora d’inici: 20.35 h

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

Data: 09/05/2012

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

Convidats
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Exposició i informació dels temes tractats en la reunió de coordinació de comissions.
3. Model de valoració en geriatria.
4. Consentiments informats: Contencions físiques + Annex.
5. II Jornades en Geriatria 2012.
6. Enquesta / qüestionari sobre la realitat laboral / assistencial a 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. Activar la col·laboració entre la Comissió de Geriatria i Montmedia (Sr. Serraïna).
9. Dinamitzar el treball d’escales de valoració específiques.
10. Revisar i actualitzar les funcions dels fisioterapeutes en geriatria.
11. Propietat intel·lectual i protecció de documents.
12. Temes pendents.
13. Data per a la propera reunió.
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior
Es realitza a casa i s’aprova a la reunió.
2. Exposició i informació dels temes tractats en la reunió de coordinació de comissions
Exposició de temes tractats en la reunió de coordinació de comissions, i que la Comissió ha d’anar
treballant:
2.1 S’actualitzen i es creen dues noves comissions: Neuromusculosquelètica i Neurologia.
2.1 Elaborar entre tots un recull de professionals referents en l’àmbit de la Fisioteràpia, i en el
nostre cas, especialment, en l’àmbit de la geriatria.
2.3 Elaborar un recull de tècniques amb evidència científica en el nostre àmbit.
2.4 Elaborar un llistat de síndromes clíniques per a l’àmbit d’actuació en Fisioteràpia, en el
nostre cas, en l’àmbit de la geriatria.
2.5 Acabar de perfilar els models de consentiments informats elaborats per les diferents
comissions. A la nostra Comissió s’han elaborat 3 consentiments, dels quals se n’han acceptat 2:
- Reentrenament a l’esforç
- Contencions físiques Annex, atès que el consentiment l’ha de signar el metge, situació per la
qual nosaltres, com a fisioterapeutes, ens basarem en donar informació mitjançant l’Annex.
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2.6 Es proposa a les comissions de desenvolupar una oferta formativa l’any 2013, que
intentarà potenciar els diferents àmbits d’actuació per especialitats. Se’ns proposa el programa de
treball que s’inicia l’1/06/12 i finalitza l’any 2013 amb les següents fases:
1.
2.
3.
4.
5.

L’elaboració d’un guió de l’activitat 1/06/12.
Entrega de la proposta formativa 30/09/12.
Valoració i aprovació de la proposta formativa per part de la Junta de Govern 10/2012.
Comunicació de les formacions acceptades 11/2012.
Celebració de l’activitat formativa durant l’any 2013.

2.7 S’informa de les contraprestacions per a les comissions.
2.8 Es plantegen idees i organització del Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Tasques a realitzar: Informar-nos i anar treballant en els diferents temes.
Descripció de la tasca: Buscar informació i anar Responsable
Data realització
Tota
la Durant el curs
pensant en l’elaboració de la proposta formativa.
Comissió
3. Model de valoració en geriatria
La presentació del Model de valoració geriàtrica va tenir molt bona acollida per part dels
col·legiats, i us convidem a fer les vostres aportacions i suggeriments, atès que, com varem dir, és
un model obert i actiu. De moment queden pendents de realitzar les modificacions i aportacions en
el model de valoració geriàtrica, com afegir test i escales de valoració en l’afectació de la parla i
trastorn de la deglució, també volem crear un espai dedicat a la valoració del pacient vascular
d’una manera més detallada.
El David ha creat una altra valoració geriàtrica més curta orientada a les residències, que
properament facilitarem al col·legiat.
Tasques a realitzar: Recollir aportacions i fer les modificacions necessàries i divulgar-ho
juntament amb la nova valoració més específica per a residències.
Descripció de la tasca: Realitzar modificacions i fer Responsable
Data realització
David / Núria
divulgació.
Carme/ TOTS
A partir 09/05/12
4. 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; per la qual cosa es decideix que, a nivell de Fisioteràpia,
sigui l’Annex la part que es faciliti davant de l’aplicació d’una contenció, atès que el consentiment
informat és competència del metge.
Tasques a realitzar: Divulgar i penjar l’Annex informatiu davant l’aplicació d’una contenció.
Descripció de la tasca: Divulgar i penjar l’Annex Responsable
Data realització
CFC
A partir 09/05/12
informatiu.
5 . II Jornades en Geriatria 2012
Tant l’exposició "Valoració i tractament de la síndrome d'immobilitat en demències", a càrrec
de la Carme Macià, com la presentació per part de la Sra. Anna Barrios de la ponentet Sra. Ana
Rovira, amb el tema “Actuació en l’aplicació de contencions físiques, enfocament Ceoma
contra altres enfocaments”, ja estan enllestides.
Tasques a realitzar: Passar presentació i informació al CFC.
Descripció de la tasca: Passar presentació i Responsable
Data realització
Carme /Anna
Abans del 14/05/12
informació al CFC.
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6 . Enquesta / qüestionari sobre la realitat laboral / assistencial a la Fisioteràpia en geriatria
S’han fet algunes modificacions i aportacions que la Beni ha de acabar de perfilar.
Tasques a realitzar: valorar i incloure modificacions i aportacions.
Descripció de la tasca: valorar i incloure modificacions Responsable
Data realització
Beni
A partir 09/05/12
i aportacions.
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’ordenarà un xic i l'enviarà.
7.2 Resta de membre, 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
Durant el curs
7.1 Revisar i ordenar frases de les plantilles i enviar-les Carme/TOTS
a la Comissió.
7.2 Aportar idees, plantilles, registres...
8. Activar la col·laboració entre la Comissió de Geriatria i Montmedia (Sr. Serraïna)
La Beni es posarà en contacte amb el Sr. Serraïna per tornar a col·laborar amb Montmedia, amb
la finalitat de fer divulgació, informar i donar a conèixer la nostra activitat com professionals de la
Fisioteràpia, mitjançant l’aportació d’articles bimensuals.
Els membres de la Comissió estan interessats que la seva col·laboració mitjançant articles quedi
acreditada amb certificats de cara al seu CV.
Tasques a realitzar: Establir contacte i perfilar detalls.
Descripció de la tasca: Establir contacte.
Responsable
Data realització
Beni
A partir 09/05/12
Sol·licitud acreditació col·laboració amb certificats.
9 . 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. S’aporten escales de
patologies vasculars d’EI, l’escala de valoració NIHSS per a l’ictus i 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
TOT
Durant el curs
Aportar informació d’escales o valoracions.
10 . Funcions fisioterapeutes en geriatria
La Comissió de Geriatria es planteja un nou objectiu: revisar i actualitzar les funcions i
competències del fisioterapeuta en l’àmbit de la geriatria, funcions que fa anys van ser
treballades i detallades per la Comissió.
Tasques a realitzar: Revisar i actualitzar funcions i competències en l’àmbit de la geriatria.
Descripció de la tasca: Revisar antic document i Responsable
Data realització
TOTS
Durant el curs
actualitzar-lo.
11 . Propietat intel·lectual i protecció de documents
La Comissió de Geriatria planteja al CFC gestionar la propietat intel·lectual de les presentacions,
ponències, etc. realitzades per la Comissió, amb la finalitat de què no es faci un mal ús de la
informació, però aquesta mesura resulta complicada, pel que es decideix passar els documents a
PDF i amb algun tipus de distintiu perquè estiguin protegits i no puguin ser modificats.
Tasques a realitzar: Protecció de la documentació. Passar-los a format PDF.
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Descripció de la tasca: Protegir document . Passar-los
a format PDF.

Responsable
CFC

Data realització
A partir 09/05/12

12 . Temes pendents
12.1 Possibilitat d'establiment de contacte amb la Comissió de Geriatria de Madrid.
12. 2 Proposta de realització d'un Manual de contencions.
12. 3 Crear un arxiu de mots i frases gracioses de Fisioteràpia en geriatria dites pels pacients.
12. 4 Projecte de què la Comissió de Geriatria realitzi activitat formativa.
Tasques a realitzar: Revisar temes.
Descripció de la tasca: Revisar temes i tractar-ho en Responsable
Data realització
TOTS
Durant el curs
la propera reunió.
13. Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.10 h i es posa data per al dia 5 de juny 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
30/05/12
Comissió Geriatria
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