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Grup de treball de FISIOTERÀPIA I PACIENT CRÍTIC 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 08.00 h Data: 19/03/2019 

 

Coordinador:  Bernat Planas Pascual (8337) 

Membres:  Gonzalo Ballesteros Reviriego (13532)  Alejandro Ginés Puertas (13382) 

 M. José Pauta Puig (8509)   

 Nuria García Cano (3847)   

 Marta Moreno Genover (12095)  

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Revisió de les competències del fisioterapeuta en el pacient crític. 
3. Elaboració d’un informe professional sobre el maneig de les cànules de traqueotomia.  
4. Congrés SEEIUC (10-11 de juny). 
5. Sol·licitud per formar la Comissió de Pacient Crític. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

S’aprova. Resta pendent d’incorporar els 2 nous membres.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

S’aprova l’acta anterior. Tot l’equip 19/03/2019 

 

2. Revisió de les competències del fisioterapeuta en el pacient crític 

Es realitzarà una revisió de les competències del fisioterapeuta en el pacient crític ja realitzades, presentada a 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Revisar, debatre i adequar les competències que hauria de 
tenir el fisioterapeuta de crítics, del document que vam crear 
per un projecte de l’hospital.  

Tot l’equip Finals de juny 2019 

 

3. Elaboració d’un informe professional sobre el maneig de les cànules de traqueotomia  

Rebem la sol·licitud per a la realització d'un informe professional sobre el maneig de cànules de traqueotomia 
des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  
 
Consensuem tot l'equip les possibilitats de realització i acceptem la proposta. 

Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

D’aquí a la propera reunió, cerca bibliogràfica, 
evidència, etc. i posada en comú.  

Tot el grup Juny 2019 

 

3. Congrés SEEIUC  

Es presenta la possibilitat d'assistir al Congrés de la SEEIUC que se celebrarà a Palma de Mallorca entre el 9-
12 de juny del 2019.  
 
A causa del contingut ofert durant dos dies de Congrés dedicat a la Fisioteràpia en el pacient crític, debatem la 
importància de poder assistir-hi per a actualitzar coneixements.  
 
Se sol·licitarà ajuda econòmica al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per poder assistir a l'esdeveniment.  
Se sol·licitarà ajuda econòmica per als següents membres: 
 
- Gonzalo Ballesteros Reviriego (13532) 
- Nuria García Cano (3847) 

Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistir al Congrés de la SEEIUC.  
Sol·licitud d'ajuda econòmica al Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya.  

Bernat Planas Ja sol·licitat 
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4. Sol·licitud per formar la Comissió de Pacient Crític  

Gràcies a la importància científica i mediàtica, a través de xarxes socials, de la Fisioteràpia en el pacient crític 
i l’augment de coneixements palesos en els diferents congressos i jornades, se sol·licitarà al Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, passar a ser comissió.  

Tasques a realitzar   

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Sol·licitud de promoció de Grup de treball a Comissió Tot el grup 1r semestre 2019 

 

Data propera reunió 

Mes de maig. 

 
 
 
Coordinador 
 
 
 
 
 
 
 
Bernat Planas Pascual 
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