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Comissió de Geriatria
Núm. d’acta: 02 / 20

Hora d’inici: 19.00 h

Data:26/02/2020

Coordinadora
☒ Cristina Rivera (col. 8928)
Assistents
☒ Mireia Solà (col. 10909)
☒ Marta Alcañiz col 4686

☒ Esther Masjoan (col. 5657)
☒ Joan Millaruelo ( col.6648)

☒ Ana M. Díaz (col.7896)
Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Resum reunió coordinadors.
Renovació de càrrecs.
Objectius 2020.
Temes pendents.
Jornada Interdisciplinària de residències de gent gran.
Situació actual de l’enquesta per als col·legiats.
Formació proposada per al 2020.
Dies mundials on podria participar la Comissió i propostes.
Baixes i altes de membres de la Comissió.

1. Resum reunió coordinadors
Expliquem modificacions del Reglament de comissions.
Es crea un nou formulari de proposta d’activitat de comissions que es farà servir per a les
propostes de divulgació dels dies mundials.
Es parla de l’estat actual de cada comissió, en el nostre cas:
GERIATRIA:
- Possible matinal/jornada sobre contencions, per fer xerrades.
- Participació en les jornades de gent gran.
- Realització d’una enquesta per tractar la situació dels col·legiats en l’àmbit de la geriatria.
- Formacions: Carles Salvadó (han entregat la informació a la Roser Alfonso).
- Dies mundials: 4 dies.
- Dia Mundial del Parkinson.
- Dia Mundial de l’Alzheimer.
- Dia Internacional de les persones grans.
- Dia Mundial de l’artrosi i de les malalties reumàtiques.

Descripció de la tasca:
Explicació de la reunió de coordinadors.

Responsable:
Cristina Rivera

www.fisioterapeutes.cat

Data realització:
26/2/2020
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2. Renovació de càrrecs
Coordinadora: Cristina Rivera
Sotscoordinadora: Mireia Solà
Es decideix per votació unànime per part dels participants de la reunió.
Descripció de la tasca:
Responsable:
Data realització:
Renovació de càrrecs/votació. Comissió G
26/2/2020
3. Objectius 2020
Clarificar els conceptes i dubtes que tenen els col·legiats sobre les contencions que s’apliquen
en l’àmbit geriàtric.
Promoure formació en transferències resolent els dubtes que els col·legiats han transmès a la
Comissió de Geriatria.
Complementar els coneixements de l’àmbit de la geriatria a través de sinergies amb altres
comissions i grups de treball.
Promoure l’activitat fisioterapèutica en geriatria.
Promoure el coneixement sobre l’activitat física terapèutica.

Descripció de la tasca:
Proposta d’objectius actuals.

Responsable:
Comissió G

Data realització:
26/2/2020

4. Temes pendents
Esperem nova resposta per part del jurídic a la pregunta:
Existeix un text legal on es contempli la funció del fisioterapeuta envers les contencions i les
transferències?
Proposta programa Matinal/Jornada sobre contencions:
1) Presentació
2) Ponència de definir bé contenció i restricció
3) Ponència estat actual legal de les contencions
4) Pausa-cafè
5) Taula rodona de debat multidisciplinari amb fisioterapeuta, metge, TO, infermer/a,
psicòleg/loga, inspector (Josep de Marti) i abordar diferents aspectes/preguntes que
vulguem aclarir sobre les contencions (debatre de l'ús actual, les competències les
repercussions a nivell mental/emocional/físic/ètic, alternatives, abordatges per eliminar
contencions...) Com actuar en cas de perill imminent.
Necessitem un moderador amb les preguntes preparades i poder donar conclusions a les
respostes de cada pregunta.
6) Presentacions d'exemples d'eliminació de contencions (si dona temps xerrada de liberacare)
7) Coenda

Descripció de la tasca:
1. Rebre notícies per part del Col·legi
sobre l’assessorament jurídic envers el
tema contencions.
2. Organització de la Matinal.

Responsable:
1. CFC
2. Grup de treball Matinal

www.fisioterapeutes.cat

Data
realització:
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5. Jornada Interdisciplinària de residències de gent gran
Per motius personals deixa de participar un membre de la Comissió i es necessita un nou
membre que el substitueixi. Es decideix que 3 membres formaran part de l’organització de la
jornada per poder garantir la participació de 2 persones mínim. Pendent de resposta per part
de l’organització de la jornada.
Els membres proposats son: Esther Masjoan, Mireia Solà i Cristina Rivera.
El CFC col·labora amb la jornada oferint un 20% de descompte per als 20 primers
fisioterapeutes col·legiats inscrits.

Descripció de la tasca:
Responsable:
Participació en l’organització de la Comissió G
jornada.

Data realització:
Reunions interdisciplinar

6. Situació actual de l’enquesta per als col·legiats
Restem a l’espera de notícies de nous projectes que s’estan desenvolupant per part del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España que complementen la idea inicial de la
Comissió.

Descripció de la tasca:
Comunicació amb el CGCFE.

Responsable:
Cristina Rivera i Mireia Solà

Data realització:

7 .Formació proposada per al 2020
Proposta de xerrada: Carles Salvadó: Transferències i mobilitat segura en gent gran.
Restem a l’espera de la proposta formativa per part del Grup de Treball de Vestibular.

Descripció de la tasca:
Organització de les formacions

Responsable:
Comissió G

Data realització:

8 .Dies mundials on podria participar la Comissió
11 abril: Dia mundial del Parkinson (preguntar Comissió Neurologia).
Contactar amb la Selma Peláez: infografia, il·lustracions sobre com trencar freezing, vídeo per
fer visible com trencar freezing en una situació real, dispositius/estratègies per trencar el
freezing.
21 setembre: Dia mundial de l’Alzheimer
1 octubre: Dia Internacional de les persones grans
12 octubre: Dia mundial de l’Artrosi i de les malalties reumàtiques (preguntar Comissió
Neuromusculosquelètica).
Existeix un Excel compartit en Drive amb tots els dies proposats per totes les comissions.

Descripció de la tasca:
Contacte amb Comissió Neurologia

www.fisioterapeutes.cat

Responsable:
Cristina R

Data realització:
Abans de propera
reunió
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10. Baixes i altes de membres de la Comissió
Cursa baixa de la Comissió:
Col. 3172 Kilian Lansaque Alvarez
S’incorpora com a nou membre de la comissió:
Col. 1621 Roger Gómez Orta

Descripció de la tasca:
Comunicar-ho al CFC.
Coordinadora:
Cristina Rivera (col. 8928)

www.fisioterapeutes.cat

Responsable:
Comissió G

Data realització:
26/2/2020

