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Comissió d’Obstetrícia i Uro-Ginecologia 

Núm. d’acta: 4/10 Hora d’inici: 19.15 h Data: 5/11/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Inès Ramirez   
Membres:  Olga Ruiz L 

 Stephanie Kauffmann 
 Sandra Sancho 
 Gemma Piñol 

 Gemma Formiga  
 Núria Sans 
 Roser Picas 

 Laia Blanco 
 Olga Palacin 
 Pat Vidal 

 
Convidat/s     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Coordinació de la Comissió d’OBUGI.  
3. Revisió dels objectius i distribució de tasques. 
4. Temes pendents. 
5. Precs i preguntes. 
6. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Coordinació de la comissió d’OBUGI  
La coordinadora fa la petició a la resta de la Comissió de que el càrrec de coordinació 
sigui rotatiu anualment. 

 
3. Revisió dels objectius i distribució de tasques 

- Divulgació d’un article divulgatiu anual: l’article està fet, s’acorda revisar-lo 
properament. 

- Xerrada formativa anual: s’assigna a la Laia Blanco el tema sobre vaginisme i 
disparèunia. 

- DMF:  
o Valoració del DMF 2010.  
o La coordinadora exposa que el proper any el tema del DMF serà 

INCONTINÈNCIA per la qual cosa el Col·legi ha demanat a la Comissió una 
implicació i participació extraordinària al llarg de l’any.  

o Es delega a la Sandra Sancho la representació per part de la Comissió a la 
reunió amb la Direcció que ha convocat el Col·legi. 

- Minicursos anuals:  
o Es donaran 3 minicursos a Barcelona durant l’any 2011: 
  

 1r trimestre (5 de març de 10 h a 13 h): Massatge perineal. Assignat 
a la Pat Vidal i la Inés Ramirez. 

 2n trimestre ( 4 de juny de 10 h a 13 h): Reprogramació 
abdominoperineal. Assignat a la Laia Blanco. 

 3r trimestre: (15 d’octubre de 10 h a 13 h) BFB instrumental en la 
RHB del sòl pelvià. Assignat a l’Stephanie Kaufman. 

 



RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

- Organització curs de Fisioteràpia obstètrica dividit en 4 mòduls de 30 h cada un, 
amb un total de 120 h. Falta concretar dates. 

 
4. Temes pendents 

- Centralitzar les respostes als dubtes dels col·legiats a través de la coordinadora de 
la Comissió. 

- Obtenir un llistat de centres on es realitza RHB del sòl pelvià, per tal de poder 
acreditar a través de la Comissió només a aquells que compleixin amb els requisits 
necessaris formatius (mostrar CV) per tal de lluitar contra l’intrusisme. 

- Intentar aconseguir que el fisioterapeuta format en RHB del sòl pelvià pugui 
realitzar la tècnica de “buidatge vesical”. 

- Convidar a professionals de renom internacional/nacional a impartir 
xerrades/mòduls dels cursos de formació amb l’objectiu de millorar la imatge del 
Col·legi per part dels professionals que ja tenen experiència en el camp. 

 
5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes 
 

6. Data propera reunió 
Es marca la propera reunió per al proper dimecres 26 de gener a les 19.00 h al RAP 

 
 


