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COMISSIÓ DE FISIOTERÀPIA EN ObUGi 
Núm. d’acta: 04/12 Hora d’inici: 18.00 h Data: 19/09/12 
 

Assistents: 
 Laia Blanco  Pat Vidal  Stehpanie Kauffmann  
 Roser Picas   Inés Ramirez  
 Anna Abello   Gemma Piñol  

 
Ordre del dia 

1. Hora inici:18.00 h. S’excusen la Inés Ramirez, l’Stephanie Kauffmann i la Gemma Piñol. 
2. Traspàs de la coordinació de la Comissió per part de la Laia Blanco a la Pat Vidal. 
3. Aprovació de la revisió del document de consentiment informat. 
4. Mini-curs del CFC: es proposa fer un mini-curs de recerca de textos validats de disfuncions 

sol pelvià, uroginecologia i coloproctologia. “Introducció teòrica al  treball de recerca de sòl 
pelvià; test i evidència científica” queda pendent acordar data de la realització. 

5. Tots els membres de la Comissió recopilaran tots els tests, puntuacions i referències 
bibliogràfiques, referents a aquest àmbit, i es proposa que un cop estigui fet, penjar-ho a la 
web amb accés exclusiu per als col·legiats. Dita base de dades s’actualitzarà en funció de 
les noves recerques. Es demana al CFC que creï una carpeta i cada document s’enviarà 
per tal que sigui adjuntat. Aquest document es penjarà al web un cop finalitzat el mini-curs. 

6. S’acorda que la propera reunió sigui el dimecres 9 de gener de 2013 a les 18.00 h. En 
aquesta reunió els membres de la Comissió hauran d’haver portat els textos. 

7. Es concreta la data de la propera reunió i transmissió dels continguts del curs de CIF, que 
rebran l’Anna i la Roser, perquè ho expliquin a la resta de comissions. 

8. La Comissió farà difusió als seus pacients i coneguts de les activitats del DMF, per assistir 
com a participants i oients de les ponències i activitats de les diverses comissions. 

9. Hora finalització reunió: 20.00 h. 
 

Lectura i aprovació de l’acta 
 

 
1. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recopilar tests validats de disfunció sol pelvià. Tots els membres 

Comissió 
 

 
2. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Formació a la resta de la Comissió del curs de CIF que 
hauran assistit l’Anna Abello i la Roser Picas. 

Anna Abello i Roser 
Picas 

9-1-13 

 
3. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar al CFC l’article referent al curs “Fisioterapia 
urológica y proctológica en hombre y niño” i el curs 
“Fisiosexologia” de Loic Dabbaddie 

Sandra Sancho 
Laia Blanco 

Abans de la 
propera reunió 
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4. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar la data del mini-curs de documents de 
recerca “Introducció teòrica al  treball de recerca de sòl 
pelvià; test i evidència científica” 

Anna Abello 
Roser Picas 

 

 
Precs i preguntes 
 

 
Data propera reunió 
9 gener 2013 a les 18.00 h. 

 
 
VP Coordinador/a:                                                                 
 


	COMISSIÓ DE FISIOTERÀPIA EN ObUGi
	Núm. d’acta: 04/12
	Hora d’inici: 18.00 h
	Data: 19/09/12
	Assistents:
	 Laia Blanco
	 Pat Vidal
	 Stehpanie Kauffmann
	 Roser Picas
	 Inés Ramirez
	 Anna Abello
	 Gemma Piñol
	Ordre del dia
	1. Hora inici:18.00 h. S’excusen la Inés Ramirez, l’Stephanie Kauffmann i la Gemma Piñol.
	2. Traspàs de la coordinació de la Comissió per part de la Laia Blanco a la Pat Vidal.
	3. Aprovació de la revisió del document de consentiment informat.
	4. Mini-curs del CFC: es proposa fer un mini-curs de recerca de textos validats de disfuncions sol pelvià, uroginecologia i coloproctologia. “Introducció teòrica al  treball de recerca de sòl pelvià; test i evidència científica” queda pendent acordar data de la realització.
	5. Tots els membres de la Comissió recopilaran tots els tests, puntuacions i referències bibliogràfiques, referents a aquest àmbit, i es proposa que un cop estigui fet, penjar-ho a la web amb accés exclusiu per als col·legiats. Dita base de dades s’actualitzarà en funció de les noves recerques. Es demana al CFC que creï una carpeta i cada document s’enviarà per tal que sigui adjuntat. Aquest document es penjarà al web un cop finalitzat el mini-curs.
	6. S’acorda que la propera reunió sigui el dimecres 9 de gener de 2013 a les 18.00 h. En aquesta reunió els membres de la Comissió hauran d’haver portat els textos.
	7. Es concreta la data de la propera reunió i transmissió dels continguts del curs de CIF, que rebran l’Anna i la Roser, perquè ho expliquin a la resta de comissions.
	8. La Comissió farà difusió als seus pacients i coneguts de les activitats del DMF, per assistir com a participants i oients de les ponències i activitats de les diverses comissions.
	9. Hora finalització reunió: 20.00 h.
	Lectura i aprovació de l’acta
	1.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Recopilar tests validats de disfunció sol pelvià.
	Tots els membres Comissió
	2.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Formació a la resta de la Comissió del curs de CIF que hauran assistit l’Anna Abello i la Roser Picas.
	Anna Abello i Roser Picas
	9-1-13
	3.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Enviar al CFC l’article referent al curs “Fisioterapia urológica y proctológica en hombre y niño” i el curs “Fisiosexologia” de Loic Dabbaddie
	Sandra Sancho
	Laia Blanco
	Abans de la propera reunió
	4.
	Tasques a realitzar
	Descripció de la tasca
	Responsable
	Data realització
	Concretar la data del mini-curs de documents de recerca “Introducció teòrica al  treball de recerca de sòl pelvià; test i evidència científica”
	Anna Abello
	Roser Picas
	Precs i preguntes
	Data propera reunió
	9 gener 2013 a les 18.00 h.
	VP Coordinador/a:                                                                
	Marcadores de Word
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2


