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Comissió de Geriatria 

Núm. d’acta: 01/18 Hora d’inici: 19.30 h Data: 21/02/2018 

 
Assistents: 

 Esther Masjuan (col. 5657)   Ana Mª Díaz (col. 7896) 
 Marta Barberan (col. 4458)  Kilian Lansaque (col. 3172) 
 Joan Millaruelo (col.6648)        Mireia Serrano (col. 4119) 
 Cristina Rivera (col. 8928)   
 Eileen Tarafa (col.11735)   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 
2. Baixa i nova incorporació. 
3. Pactar dates de reunió per al 2018. 
4. Article sobre les contencions. 
5. Fisioteràpia vestibular. 
6. Recordatori xerrada. 
7. Organització d’equips de treball. 
8. Redacció del text de la presentació web de la Comissió i canvi d’imatge. 

 
1. Lectura i aprovació acta anterior 

 
 
2. Baixa i nova incorporació 
Baixa de la Comissió per motius personals de Marisa López (col. 101) i nova incorporació 
d’Eileen Tarafa (col. 11735). 

 
3. Pactar dates de reunió per al 2018 
S’acorden les següents dates de reunió: 11 d’abril, 16 de juny i 10 d’octubre. 

 
4.   Article sobre les contencions 
En Kilian té pendent d’acabar de redactar l’article. També comenta la possibilitat de fer 
una entrevista al coordinador de l’AIFI i en Joan es posarà en contacte amb la Irene. 
Tasques a realitzar:  Redactar article i entrevista. 
Descripció de la tasca: Redacció article i 
contactar amb el coordinador de l’AIFI. 

Responsable 
Kilian Lasague 

Data realització 
Propera convocatòria 

 
5. Fisioteràpia vestibular 
Es concreta la data per quedar amb el Grup de Fisioteràpia vestibular per veure quina 
proposta fan: l’11 d’abril a les 7 de la tarda. 

 
6. Recordatori xerrada 
Es fa recordatori de la xerrada del Xavier Vericat. 
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7. Organització d’equips de treball 
La Marta ens presenta la guia pràctica per a fisioterapeutes per conèixer les nocions 
necessàries per sol·licitar un PAO i sorgeixen algunes qüestions que s’acabaran d’aclarir 
a la propera reunió. 
 
Es debat sobre les competències de la fisioteràpia en geriatria. Queda pendent d’aclarir 
alguns aspectes. 
 
S’està supervisant i reformant l’última enquesta que va fer la Comissió de Geriatria per 
elaborar-ne una de nova. 
 
L’equip de contencions acorda una data de reunió. 

 
8. Redacció del text de la presentació web de la Comissió i canvi d’imatge 
Canvi de les imatges i redacció de la presentació de la pàgina web dintre de la Comissió 
de geriatria: cal anar a Istockphoto i escollir foto d’allà. 
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