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Comissió d’Obstetrícia i Uro-Ginecologia 

Núm. d’acta: 04/09 Hora d’inici: 19:00 Data: 14-05-2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Roser Picas col. Nuria Sans   
Membres: Col. Olga Ruiz L 

Col. Stephanie 
Kauffmann 

col. Ines Ramirez 
Col. Gemma 

Formiga 

col. Laia Blanco 
Col. Olga Palacin 
Col. Pat Vidal 
Col. Gemma Piñol 

Convidat/s Col. Gabriel Liesa   
 

Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. S’excusen la Roser Picas, la Gemma Formiga i la Núria Sans. 
3. Mitjans de comunicació on s’ha parlat dels tractaments de sòl pelvià. 
4. Nova cocoordinadora.  
5. Informació de cursos i formació. 
6. Exposició dels problemes actuals pel que fa a les competències de la nostra 

formació. 
7. Possibilitat d’interrelació amb altres comissions (Parkinson, Pediatria, Neurologia...). 
8. Llistat cursos per recomanar als col·legiats. 
9. Consentiment informat específic de sòl pelvià. 
10. Participació de la Comissió en el Dia Mundial de la Fisioteràpia, dimecres 8 setembre 

2010. 
11. Temes per a la propera reunió. 
12. Data per a la propera reunió. 
 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. S’excusen la Roser Picas, la Gemma Formiga i la Núria Sans 
Excusen la seva assistència. 

 
3. Mitjans de comunicació on s’ha parlat dels tractaments de sòl pelvià 
Presentació per part dels membres de la Comissió de diversos mitjans de comunicació on 
han aparegut i s’ha parlat de la rehabilitació del sòl pelvià. El CFC es compromet a penjar-
ho al web: 

- EL PERIÒDICO 14 maig 2010 (pàg. 28). 
- LA SEXTA informatius 14 de maig de 2010 i 17 de maig 2010. 
- RAC1 entrevista a Laia Blanco 16 maig 2010. 

 
4.  Nova cocoordinadora  
Es proposa com a cocoordinadora de la Comissió d’ObUGi la Inés Ramirez per tal de 
descarregar de feina la Núria Sans, i accepta. 
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5. Informació de cursos i formació 
La Gemma Piñol s’ofereix per tal de redireccionar al CFC qualsevol informació de 
formació, congressos... d’interès multidisciplinari en el nostre camp, perquè des del Col·legi 
es pugui fer arribar a tots els col·legiats. 

 
6. Exposició dels problemes actuals pel que fa a les competències de la nostra 
formació 
Es posa a debat quin ha de ser el paper de cada professional sanitari dins dels tractaments 
de sol pelvià: 

- Tècniques fisioterapèutiques de buidatge vesical (en el pla de l’ensenyament) 
per poder reconèixer legalment per part del CFC aquesta tècnica. 

- En Gabriel Liesa es compromet a gestionar la defensa de les competències 
del fisioterapeuta en el tractament del sòl pelvià a la Junta de Govern. 

 
7. Possibilitat d’interrelació amb altres comissions (Parkinson, Pediatria, 

Neurologia...) 
 

 
8. Llistat cursos per recomanar als col·legiats 
 

 
9. Consentiment informat específic de sòl pelvià 
La Comissió es compromet a enviar al CFC un model de consentiment informat de 
tractament de sòl pelvià que serà revisat per l’assessor jurídic. 

 
10. Participació de la Comissió en el Dia Mundial de la Fisioteràpia dimecres 8 
setembre 2010 
El Gabriel Liesa informa que enguany DMF es farà a la plaça Universitat el dia 8 de 
setembre de 2010. Demana a la Comissió material de difusió per tal de fer una activitat des 
de la comissió OBUGI. 

 
11. Temes pendents per la propera reunió 

1. Llistat cursos. 
2. Consentiment informat. 
3. Decidir com participarà la Comissió en el Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
4. Parlar de la possibilitat de relacions intercomissions. 
5. Carta per demanar acreditacions de formació als centres. 

 
12. Data propera reunió 
Pendent de confirmar per part de les coordinadores. 

 
 


