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Comissió ObUGi 

Núm. d’acta: 01/17 Hora d’inici: 19.00 h Data: 20/02/2016 

 
Assistents: 
    Stéphanie Kauffmann  Laia Blanco 
  Inés Ramírez  Carla Macau 
  Sandra Sancho  Pat Vidal 
  Blanca Solé  Anna Abelló 
  Eva Hernando  Roser Picas 

 
Ordre del dia 

1. Assistència, lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Difusió de la tasca d’ObUGi als diferents col·legis professionals. 
3. Díptics ObUGi. 
4. 10 consells pàgina web. 
5. Jornada 2018. 
6. Vídeo ObUGi. 
7. Congressos i publicacions d'interès. 
8. Objectius 2017. 
9. Jornada Intercomissions 2017. 
10. Propera reunió de coordinadors de comissions.  
11. Cursos reprogramació abdominal 2017. 
12. Sol·licitud subscripció a informació científica. 
13. Dates reunions 2017. 
14. Precs i preguntes. 

 
1. Assistència, lectura i aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 

 
2. Difusió de la tasca d’ObUGi als diferents col·legis professionals 
La Laia Blanco va realitzar amb èxit d'afluència la xerrada al Col·legi de Podòlegs. 
L’Stephanie Kauffmann es responsabilitza de les xerrades de teràpia ocupacional i psicologia. 
Segueixen pendents de contacte. 
L’Eva Hernando sol·licita a Javier Crespo inici de contacte amb els col·legis professionals de 
Tarragona. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Establir contacte amb els col·legis per coordinar 
xerrades de teràpia ocupacional, psicòlegs, 
logopedes. 

Laia Blanco 
(logopedes) 
Stéphanie 
Kauffmann (teràpia 
ocupacional i 
psicòlegs) 
 

 

Sol·licitar iniciar contactes amb seus col·legials a 
Tarragona. 

Eva Hernando  
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3. Díptics ObUGi 
Restem a l'espera de la maquetació final i data de sortida dels dos díptics. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
4. 10 consells pàgina web 
La majoria de consells estan fets, però és necessari que tots estiguin redactats de la mateixa 
manera.  
Durant la reunió consensuem incontinència urinària, anal, restrenyiment, embaràs saludable i 
postpart saludable. 
Refem els consells per a pacient prostàtic atès que la temàtica que trobem interessant és 
postcirurgia de pròstata. 
Queden pendents de revisió salut sexual masculina i femenina (pendents d'incorporar a Drive), sòl 
pelvià i menopausa, abdomen i sòl pelvià, hàbits saludables, enuresi nocturna, exercici físic i 
postpart i dolor pelvià crònic. 
Ens plantegem el format de maquetació, pendent de definir. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Revisió 10 consells pendents. A revisar  

 
5. Jornada 2018 
Proposem l'associació ASIA com a ponent. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Contactar amb la Roser Alfonso perquè contacti amb 
l’associació. 

Stephanie 
Kauffman 

 

 
6. Vídeo ObUGi 
Pendent d’iniciar projecte. 
Repartim preguntes (per ordre de l’1 al 8): Carla, Stepha, Eva, Pat, Sandra, Laia, Anna, Roser. 
Atès que encara no hem començat amb les gravacions, ens proposem com a data límit el 31 de 
juny. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Contactar amb la Irene per fer cada una la 
seva part de gravació. 

Comissió Màxim el 31 juny 

Definir gravacions a consulta. Comissió  
 

7. Propostes bibliogràfiques i congressos 
Congrés ICS 12-15 setembre 2017 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
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8. Objectius 2017 
- Elaboració vídeo ObUGi 
- Participació a la Jornada Intercomissions 
- Difusió col·legis professionals 
- Cursos reprogramació abdominal 
- Difusió tríptics 
- Promoció de la professió (idees): 1. Proposta de participació a fires on puguem tenir impacte, 
tipus bebes&mamas, biocultura, etc. on puguem tenir un estand informatiu i arribar al públic amb 
tallers i xerrades. 2. Treballar per aconseguir que les cases comercials de protectors higiènics 
hagin d’especificar a les seves publicitats que es consulti amb l’especialista per al tractament del 
problema. 3. Campanya informativa i formativa per a la recuperació postpart amb Fisioteràpia. La 
connexió amb les matrones pot repercutir positivament per fer força en la mateixa direcció (de 
salut i no esportiva). Seria possible realitzar una formació en biomecànica per a l’atenció al part i 
diagnosi postpart si el seu col·legi professional ho trobés interessant. 4. Acció de divulgació als 
gimnasos en quant a protecció del SP en l’activitat física. 5. Pòster per algun congrés. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
De moment no iniciarem cap d’aquests projectes per 
manca de possibilitats. 

  

  
9. Jornada Intercomissions 2017 
-S'ha iniciat la comunicació amb oncologia per determinar possibles temàtiques: seqüeles 
uroginecològiques en supervivents de càncer (mama i ovaris), i pacients ostomitzats. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Participació Jornada. Laia Blanco, Stephanie Kauffman  
Enviar formulari a la Irene. Laia Blanco, Stephanie Kauffman Abans del 26/05/2017 

 
10. Propera reunió de coordinadors de comissions 
Prevista per dimarts 21/02.  
L’ordre del dia és: 

• Jornada Intercomissions: parelles. Cada comissió explicarà amb quina comissió treballarà. 
• Estat actual de cada comissió i objectius 2017. Cada comissió explicarà en què està 

treballant i els seus objectius per al 2017. 
• Vídeo-reportatges. 
• Precs i preguntes. 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
11. Cursos reprogramació abdominal 2017 
Cursos pendents de confirmació (dates). 
Dates de Lleida en tràmits de confirmació. 
A Roser Picas proposarà dates a la Roser Alfonso. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
Tortosa Blanca Solé 8 d’abril 
Lleida Sandra Sancho Pendent 
Vic Roser Picas Pendent 
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12. Sol·licitud subscripció a informació científica 
L’Eva Hernando comunica que el Col·legi accepta la subscripció a l’ICS per a la Comissió. 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data de realització 
   

 
13. Dates reunions 2017 
Dimarts 16-05-2017 
Dimecres 20- 09- 2017 
Dijous 30-11-2017 

 
14. Precs i preguntes 
No n’hi ha. 

 
Comissió ObUGi 
 


