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Comissió de Sòl Pelvià 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 20.15 h Data: 07/02/2019 

 

Assistents: 
Coordinador:  Sandra Sancho   

Membres:  Stephanie Kauffman   

Convidat/s    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Difusió de la tasca de la Comissió en diferents col·legis professionals. 
3. Díptics Comissió 
4. 10 consells/infografies. 
5.  Seminaris tècnics. 
6.  Any del sòl pelvià. 
7.  Document de consentiment informat. 
8.  Curs pessaris al Col·legi. 

9.  Data propera reunió. 
 

 

1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

 

2.  Difusió de la tasca de la Comissió en diferents Col·legis Professionals 

L’Eva Hernando és l’encarregada de fer arribar al CFC la petició d'establir aquests contactes. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 
 

3.  Díptics Comissió 

Donem el vistiplau al Col·legi per tirar endavant amb la maquetació i fer-hi un últim cop d'ull abans 
del disseny definitiu. 
S'haurà de plantejar la millor manera de fer arribar aquest material als col·legiats.. 

Descripció de la tasca  Data realització 

   
 
 

4.  10 consells/infografies 

Donem el vistiplau al Col·legi per tirar endavant amb la maquetació i fer-hi un últim cop d'ull abans 
del disseny definitiu. 
Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 

5. Seminaris tècnics 

La Roser ens envia els formularis per omplir i enviar. 
Proposta de nous seminaris tècnics d'interès: 

 Actualització instrumental en el tractament de sòl pelvià 
- Diatèrmia 
- Biofeedback 
- Casos clínics 

 Telemedicina 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Els membres de la Comissió que van proposar 
cursos ompliran els formularis pertinents. 

  

 

6. Any del sòl pelvià 

Queda pendent per a la propera reunió preparar un guió de proposta per a l’any del SP. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

7. Document de consentiment informat 

L’Eva Hernando era l’encarregada de redactar un guió i ho tractarem a la següent reunió. 
Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

8. Curs pessaris al Col·legi 
Es parla sobre la possibilitat que ens planteja el Col·legi de dur a terme una formació de pessaris 
amb Fisinergia. Creiem que ens hem d'assegurar de que la formació sigui objectiva on es mostrin 
tots els tipus de pessaris i indicacions, i de que no es parli d'una única marca comercial. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

9. Data propera reunió 

Es proposarà data per al mes de març. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

Coordinadora: Sandra Sancho 
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