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Convocada el 22 d’octubre les 20h a la seu del Col·legi. 
 

Assistents: 

Assistents:   
  Elia González   Jose Landete 
   Marta Puig   Carolina Comellas  
  Marta Sánchez   Eva Oliva 
   Aina Homar   Laura Arévalo 
   

 
La reunió s’inicia a les 20h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 

 
1. Revisió acta anterior 
2. Baixa Laura Arévalo com a membre de la comissió 
3. Reunió coordinadors comissions 
4. Esquema de valoració per afectats de Parkinson  
5. Recerca d’escales de valoració 
 
 

1. Revisio acta anterior 
Contacte David McNiven: El Pere ha intentat fer el primer contacte via e-mail però no ha 
rebut resposta. Pendent que es posi en contacte amb la Dra. Bayès per sol·licitar la seva 
col·laboració en aquest aspecte 
 
Contacte Mariella Graziano: Encara no s’ha realitzat, la Èlia s’ofereix per escriure-li un e-
mail. 
 
La resta de l’acta queda aprovada. 
 

 
2. Baixa Laura Arévalo com a membre de la comissió 
La Laura es dóna de baixa com a membre de la comissió al no tenir temps per dedicar el 
màxim esforç al treball de la comissió, sí està interessada en poder rebre les actes per 
mantenir un contacte amb la Comissió.  
 

 
3. Reunió coordinadors comissions 
La Marta Puig assisteix el dia 21 a la reunió de coordinadors. Resumeix la reunió 
en uns punts bàsics: 
 
· Presentació documentació vària per el funcionament de les comissions. 
· Requisits anuals de cada comissió: serà necessari actualitzar els currículums de manera 
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anual, s’haurà de realitzar com a mínim una conferència i publicar un article i col·laborar 
en el DMF. 
· S’haurà de presentar la memòria d’activitats del 2009 i els objectius de l’any 2010 abans 
del dia 16 de novembre 
· La jornada intercomissions queda anul·lada i es proposa que es realitzi alguna xerrada 
que plantegi un cas en que intervinguin vàries comissions. Després de la reunió es 
comenta amb la coordinadora d’hipoteràpia la possibilitat de realitzar un cas comú. 
· Es planteja la possibilitat de tenir una persona de referència per a cada comissió a les 
seccions territorials. No seria un membre de la comissió sinó només algú que ens ajudi a 
fer difusió del nostre treball als fisioterapeutes de la seva secció, pel que rebria les actes 
de les nostres reunions. 
· Web: Se’ns comenta la possibilitat d’incloure en la nostra secció de la web del Col·legi 
llibres o webs d’interès, articles, centres d’atenció als pacients. També que es poden 
suggerir reportatges per la revista. 
 

 
4. Esquema de valoració d’afectats de Parkinson 
Es divideix la valoració en: 
 
· Anamnesi:  

- Dades personals: data naixement, genograma+cuidador principal, professió i 
aficions 

- Diagnòstic mèdic: diagnòstic, neuròleg, última i propera visita 
- Antecedents patològics 
- Medicació: Efectivitat (nota efectes medicació antiparkinsoniana,tolerància (canvis 

medicació sovint), regularitat (cumpleix horaris medicació) 
- Períodes On/Off: On tot el dia, Off previsibles a final de dosis, Off súbits 
- Simptomatologia inicial i actual 
- Antecedents Rehabilitadors 
- Expectatives del tractament fisioterapèutic 

 
· Trastorns motors 
 
· Trastorns no motors 
 
· Funcions 
 

 
6. Recerca d’escales de valoració 

 
Es divideix el treball de recerca d’escales de la següent manera: 
 
· Trastorns motors: Marta Sanchez 
· Trastorns no motors: Aina Homar 
· Funcions: Èlia Gonzàlez 
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L’Aina enviarà un document amb els aspectes que s’han considerat bàsics de valorar en 
cada un dels tres grups de trastorns per anar anotant les escales que els tenen en 
compte. Els membres de la comissió que no estiguin inclosos en la recerca de cap dels 
tres grups podran col·laborar amb el grup que ho desitgin. 
 

 
 
 

V.P. Membres 


