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Comissió Neurologia 

Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 9.30 h Data: 02.03.13 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Cirera Serrallonga, Eva (3345)  
Membres:  Homar Molina, Aina (4657) Puig Palau, Marta (5159) 
  Romero Càlix, Joan (3056) Mauri Aranda, Anna (8410) 
  Gómez Pérez, Leticia  Roca Urraca, Sandra (8906) 
  Sanchez Vidiella, Marta (3874) Safont, Alba 
  Oliva Anguera, Eva (3682) Serra Rebassa, Eulàlia (2951) 
  Tejedo Carranza, Marta (8910) Planas Pascual, Bernat (8337) 
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Explicar com es codifiquen les escales segons criteri CIF. 
2. Ja disposem del llistat d'associacions i fundacions de l'àmbit de les persones amb malalties 

neurològiques fet per la Marta Tejedo. 
3. Formació/curs de la Comissió de Neurologia 
4. Distribuir les escales de valoració més utilitzades en neurologia entre els membres per tal 

d'anar-les codificant segons criteri CIF. 
 

1. Explicació de la codificació de les escales segons la CIF 

L’Eva ens explica com podem codificar les escales que utilitzem en les nostres valoracions. 
Utilitzant el buscador Google posem ICF Browser i cliquem el primer enllaç que surt. S’obre ja la 
pàgina des de la qual treballarem i on també hi ha l’opció de canviar l’idioma. 

Des d’aquí es tracta d’anar buscant cada ítem de l’escala que codifiquem a quin codi de la CIF 
correspon. La CIF es divideix en diferents apartats i alhora aquests apartats en diferents capítols, 
pel quals s’ha d’anar mirant i decidint cada ítem en quin hi encaixa millor. 

Per tal que ens fem una idea, fem com a exemple pràctic la codificació de la FIM. Ens adonem de 
la dificultat que representa fer la codificació, sobretot per com de subjectiu acaba resultant el 
procés, per la qual cosa veiem que és necessari que una mateixa escala sigui analitzada per més 
d’una persona i posar en comú els diferents criteris i punts de vista. 

 
2. Llistat de fundacions i associacions 

Contactar amb Departament de Comunicació per saber si ja tenen algun escrit estandarditzat per 
posar-se amb contacte amb les associacions i fundacions dedicades a malalties neurològiques. La 
nostra intenció és contactar amb elles i saber si tenen fisioterapeuta o no. En cas que sigui que sí, 
conèixer-lo des de la Comissió i si és que no, intentar promocionar perquè n’hi hagi. També creiem 
que seria adequat que hi haguessin enllaços d’aquestes institucions al web del Col·legi per tal de 
facilitar accés a usuaris i també que a la pàgina de cadascuna d’elles hi hagi l’enllaç del Col·legi. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb Departament de Comunicació. Eva Cirera 05.03.13 

 
3. Formació/curs de la Comissió de Neurologia 

En la reunió anterior es va proposar com a tema d’un possible curs la valoració del pacient amb 
lesió medul·lar. Es proposava que el preparessin i l’impartissin entre l’Eva Cirera, en Bernat Planas 
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i en Joan Romero. 

Es parla que atès que el tema del curs sembla força bàsic hauria d’anar dirigit a fisioterapeutes 
amb una curta experiència en l’àmbit de la neurologia, o que si més no, no hagin tingut gaire 
contacte amb lesionats medul·lars. 

La Leticia mostra certa reticència en què els propis membres de la Comissió siguin els 
encarregats de realitzar formacions, ja que creu que és millor que siguin professionals amb més 
experiència tant laboral com en l’àmbit de la formació. Els assistents a la reunió es mostren 
d’acord amb aquesta idea per la qual cosa caldrà debatre-la en properes trobades en què hi hagi 
més representació de tota la Comissió. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
  

4. Distribució de les escales per realitzar la codificació segons criteri CIF 

Atès que en aquesta reunió han faltat diversos membres de la Comissió, queda pendent de 
realitzar la distribució de les escales.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

- Decidir com es distribueixen les escales. Eva C.  
- Distribució de les escales. Eva C.  

 
 

Data propera reunió 

No es decideix data per a la propera reunió ja que suggerirem dues dates d'abril. 

 


