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Comissió  Sòl Pelvià 

Núm. d’acta: 1a acta 2018 Hora d’inici: 21.00 h Data: 26-2-18 

 
Assistents: 
Coordinador  Sandra Sancho 

 Laia Blanco               

 Stephanie Kauffmann               

 Eva Hernando               

                

Convidats          � FORMTEXT ��     
�  

       

 
Ordre del dia 
1. Assistència, lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Difusió de la tasca de la Comissió en els diferents col·legis professionals. 
3. Díptics Comissió 
4. Nova dinàmica de reunions de la Comissió de sòl pelvià. 
5. Document de consentiment informat 
6. Subscripció científica. 
7. Seminaris tècnics. 
8. Proposta del 2019 com a any del sòl pelvià. 
9. Anàlisi i reflexió del document de la resolució del consell de col·legis d'infermeria sobre les competències 
d'infermeria en la rehabilitació del sòl pelvià. 
10. Proposta de data per a la següent reunió de la Comissió. 
 

 
1. Assistència, lectura i aprovació de l'acta anterior 
  Sdijous, març 15, 2018aprova??ldijous, març 15, 2018acta??anterior    
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
2. Difusió de la tasca de la Comissió en els diferents col·legis professionals 
Enviarem el vídeo que vam fer als contactes del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i als altres col·legis 
professionals amb els que ens interessa establir contacte oferint la possibilitat de fer també alguna xerrada 
informativa sobre la nostra tasca. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar a l'encarregat del Col·legi la petició d'establir aquest 
contacte amb els col·legiats i els altres col·legis professionals. 

Eva Hernando       

                  
                  

 
3. Díptics Comissió 
Pendent??de??saber??ldijous, març 15, 2018estat??de??maquetació 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Pendent de saber l'estat del procés de maquetació.             
                  
                  

 
4. Nova dinàmica de reunions de la Comissió de Sòl pelvià 
Es proposa fer les reunions de la Comissió online durant aquest 2018 quan els temes que s'hagin de tractar no 
requereixin ser presencials, i replantejar-nos el proper febrer l'efectivitat d'aquest nou modus de treball. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer la proposta al resta de membres de la Comissió. Laia Blanco       
                  
                  

 
5. Document de consentiment informat 
El Col·legi suggereix redactar un nou consentiment enlloc d'introduir el logo de la SEFIP en un document 
propi. L’Eva Hernando s'ofereix voluntària, mentrestant es posa l'enllaç a la web. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Tornar a consultar amb els responsables del CFC la possibilitat de 
mantenir el document de consentiment informat creat per la SEFIP 
al web del CFC a disposició dels col·legiats. 

Eva Hernando       

                  
                  

 
6. Subscripció científica 
L’Eva Hernando comunica que no és possible subscriure la Comissió de Sòl pelvià del CFC a la revista de 
l’ICS perquè el cost és excessiu. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
 

7. Seminaris tècnics 
Proposem generar un programa de formacions amb diversos seminaris tècnics que puguin resultar atractius a 
un perfil de professionals ja experts. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Obrirem un Drive i totes les companyes de la Comissió abocaran el 
brainstorming de formacions interessants a proposar a la Junta 
Permanent. 

Stéphanie 
Kauffmann 

      

                   
                  

 
 

8. Proposta del 2019 com a any del Sòl Pelvià 
− Proposta i preparació de l'any 2019 com a l'any de Sòl Pelvià aprofitant la coincidència del Congrés la 

SEFIP a Barcelona, l'octubre del 2019. 
− Donar suport a la preparació del Congrés SEFIP 2019. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Prepararà propostes per convertir l'any 2019 en l'any del Sòl Pelvià. Tota la Comissió       
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de Sòl Pelvià 
Donar suport a la preparació del Congrés SEFIP 2019. Stéphanie 

Kauffmann i Laia 
Blanco 

      

                  
 
 
 

9. Anàlisis i reflexió del document de la resolució del consell de col·legis d'infermeria sobre les 
competències d'infermeria en la rehabilitació del sòl pelvià      

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Les components de la Comissió es llegeixen el document.  Tota la Comissió       
                  
                  

 
10. Proposta de data per a la següent reunió de la Comissió      
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proposem com a data de la propera reunió el diumenge 6 de maig 
de 2018. 

            

                  
                  

 
11.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
12.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
13.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
Precs i preguntes 
     dj., març 15, 2018 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
Data propera reunió 
      

 
 
 
Coordinador       
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