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Comissió d’Obstetrícia i Uro-Ginecologia 

Núm. d’acta: 1/11 Hora d’inici: 17:00 h Data: 26/01/2011 
 

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. Distribució de tasques. 
3. Campanya sobre incontinència urinària. 
4. Base de dades de centres. 
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. Distribució de tasques  
Tota la informació passarà per la coordinadora, i aquesta delegarà segons l’àrea a 
tractar. Cada any hi haurà rotació. 

 
Per a l’any 2011 s’assigna: 
 
‐ DIVULGACIÓ: STEPHANIE 
‐ MEMÒRIA I OBJECTIUS: COORDINADORA 
‐ ELABORACIÓ ACTA REUNIONS: SANDRA 

 
 

3. Campanya sobre incontinència urinària 
 
La Inés, coordinadora de la Comissió, explica a la resta de membres la reunió amb el 
Departament de Comunicació sobre la campanya d’incontinència urinària.  
 
La campanya acabarà el DMF 08/09/2011 i s’adreça a  dones de més de 50 anys, 
postparts, esportistes d’elit i homes d’entre 55 i 65 anys.  

 
El Col·legi sol·licita a Ob.U.Gi:  
- Recollir informació i estudis estadístics (epidemiologia) principalment a Catalunya. 

Tasca assignada a Laia, Stephanie, Pat i Gemma. 

- Contactar amb centres i fisioterapeutes de l’àrea de sòl pelvià. Des d’ Ob.U.Gi es 
proposa que el CFC (Departament Professional) enviï una carta als centres per tal 
de validar els currículums del personal que hi treballa per poder decidir si entren a la 
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base de dades com a centre especialitzat. Haurà de ser una petició urgent i els 
currículums hauran de ser retornats abans del 31 de març  per tal que Ob.U.Gi 
pugui fer aquesta selecció a la propera reunió (programada per al proper 13 d’abril). 
Ob.U.Gi decidirà quins centres són aptes per a constar a la base de dades i dins 
d’aquests, dirà quins són els fisioterapeutes aptes per a la difusió. 

- Per a la divulgació necessiten que enviem power point sobre tema d’incontinència, 
fotografies, pòsters, tríptics. La Comissió crearà un power point amb la informació 
necessària perquè, posteriorment, el Departament de Comunicació creï el pòster i 
tríptic oportú. Se n’encarregaran la Laia, Stephanie, Inés, Gemma i Sandra. 

 
4. Base de dades de centres 

Redactem un “model” de carta per enviar als centres per tal d’actualitzar la base de 
dades. La coordinadora l’envia per correu electrònic al CFC. 

 
5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 
 

6. Data propera reunió 
Es marca la propera reunió per al proper  
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