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140 Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 03/13

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 25/03/13

Assistents:

Convidats

Carme Macià (col. 2838)
David Parro (col. 1074)
Ana Barrios (col. 4057)
Juan A. Millaruelo (col. 6648)
Beni Martínez

Íngrid Silvestre (col. 5268)
Joan Torras (col. 6573)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2. Activitats DiFT.
3. Formació CIF.
4. Jornada Mediterrània de Fisioteràpia.
5. Curs contencions.
6. Actualització del CV.
7. Realització de l’acta.
8. Data de 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. Activitats DiFT
S'informa que serà el 5 o 26 d'octubre.
Es fa una proposta de possibles temes:
- Taller de mobilitzacions per a cuidadors no professionals: "Mobilitzacions a casa".
- Potenciar l'activitat de la persona gran a casa: "Activitats a casa".
- Obra didàctica de teatre sobre com tractar la persona amb demència a casa.
- Obra didàctica de teatre sobre com regular bastons i caminador, pauta d'exercicis, etc.
3. Formació CIF
La Carme enviarà el llistat de funcionalitats i discapacitats que pot afectar al pacient geriàtric.
4. Jornada Mediterrània de Fisioteràpia
S'informa que el 17 de maig se celebra la Jornada Mediterrània de Fisioteràpia. Es comenta el
programa i no queda clar el tema que presentarà la vocal de geriatria del CFC.
5. Curs de contencions
La majoria de membres ja tenen acabada la seva part i penjada en línia, però hi ha problemes i no
tothom pot accedir-hi. Es comenta com solucionar-ho i se seguirà treballant sobre els punts
assignats a cada membre de la Comissió. Es fa un nou repartiment de temes per accelerar la
finalització del curs.
6. Actualització currículum
El CFC ens demana, a tots els membres de la Comissió, que actualitzem el currículum.
L'Íngrid passarà una plantilla que haurem de completar amb allò més rellevant del nostre
currículum.
7. Realització de l’acta de la reunió de Comissió
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En Juan Torras s’ofereix per realitzar l’acta d'aquest mes.
Data propera reunió
Finalitza la reunió a les 22.00 h. S'ha acordat fer la propera reunió el dilluns dia 22-04-13, al
domicili de la Carme.
Tasques a realitzar: Recordar als membres i al CFC la data de la propera reunió.
Data de realització
Descripció de la tasca: Recordar la convocatòria a Responsable
Carme /Íngrid
tots els membres 1 setmana i dos dies abans.
Comissió de Geriatria
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