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Comissió de Respiratori 

Núm. d’acta: 03/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 19-09-2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Eva Pascual      

Membres:  Marta Sabaté  Cristina Ruiz  Laura Constantí 

Teresa Bladé        Mireia Pardas    

Susana Mena    Laura Rodríguez    

Convidat/s    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. DIFT 2019. 
3. Web Comissió de Respiratori. 
4. II Jornades de Fisioteràpia Respiratòria 2019. 
5. Curs de Readaptació Cardíaca per a fisioterapeutes. 
6. Guia MPOC. 
7. Formació de la Comissió. 
8. Registre maneig de ‘traqueos’. 
9. EXPO NADÓ. 
10. Precs i preguntes. 
11. Propera reunió. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

- S’aprova l’acta anterior. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

2. DIFT 2019 

 

Tasques a realitzar: Organitzar esdeveniment. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Es faran 4 xerrades sobre Fisioteràpia respiratòria i 
higiene nasal (Marta, Laura Constantí, Cristina) 
A la festa de la tarda hi assistiran la Marta, la Laura R i 
l’Eva. 

Marta Sabaté  

 

3. Web Comissió de Respiratori 

 

Tasques a realitzar: Publicació dels articles a la web 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Falta afegir els abstracts dels articles ja seleccionats i 
penjar-los a la web. 

Laura Rodríguez  
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4. II Jornades de Fisioteràpia Respiratòria 2019 

23 de novembre en horari de 9.00 h a 18.00 h 

Tasques a realitzar: Publicar la formació a la web amb temps suficient 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Ja estan confirmats els ponents (Júlia, Anna Balanyà, 
Inma Castillo i Cristina Ruiz. 
S’ha de tenir cura amb publicar la formació amb el temps 
suficient per a una correcta divulgació. 

Cristina Ruiz  

 

5. Curs de Readaptació Cardíaca per a fisioterapeutes 

Confirmades les dades: 14/15 març, i 25/26 abril. L’Elena Gimeno impartirà la part d’entrenament. 
Confirmats la resta de docents. 

Tasques a realitzar: Revisar el programa i publicar-ho a la web 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Atès que l’Elena Gimeno impartirà un temari un tant 
diferent al que hagués impartir la Lourdes Vila, s’han de 
fer els canvis oportuns al programa. 
Un cop fets els canvis s’ha d’enviar el programa a la 
Roser i a totes les docents. 
Buscar lloc per realitzar el curs i publicar-lo l’abans 
possible. 

Eva Pascual  

 

6. Guia MPOC 

La Laura es va reunir amb l’Ana Tapia per posar-la en marxa. Van dir que una guia era massa complicat per 
al pacient. Es farà un quadern rectangular o versió pdf amb possibilitat d’imprimir per parts. Encara s’han de 
fer els dibuixos. 

Tasques a realitzar: Fer fotos per tal que serveixen de guia per a fer els dibuixos 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

La Laura i l’Eva quedaran per fer les fotos de la guia. Laura Rodríguez   

 

7. Formació de la Comissió 

Propers cursos organitzats per la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria: 
1/Seminaris tècnics de Fisioteràpia respiratòria. La Marta Sabaté assumeix fer el seminari sobre tècniques 
ventilatòries de Girona el proper 30/11/2019 (canvi de data, havia de ser el 9/11). La resta de seminaris els 
realitzarà l’Inma Castillo tal i com estava previst. 
2/ Curs VM i UCI (Dani). Es farà del 15 al 17 de novembre a Barcelona. 
3/ Actualització en Fisioteràpia respiratòria. El torna a fer l’Inma Castillo a Girona, al maig. 
6/ Curs de Fisioteràpia en pediatria. La Marta i la Mireia es comprometen a impartir un curs de Fisioteràpia en 
pediatria però ja no serà possible aquest any. L’ organitzaran per a finals del 2020.  

Tasques a realitzar: La Mireia i la Marta organitzaran un curs de Fisioteràpia en pediatria per a finals del 
2020.  

 Responsable 

Eva Pascual 
Data realització 

   

8. Registre maneig de ‘traqueos’ 
S’ha fet un informe jurídic per al maneig de ‘traqueos’ des del nostre servei jurídic. Per tal de penjar-lo a la 
web s’ha demanat un document al Dani Martí (Grup de treball d’UCI) el què s’expliqui el paper dels 
fisioterapeutes en el maneig de les ‘traqueos.’ 

 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Posar-nos en contacte amb el Dani Martí per oferir ajuda. Eva Pascual  
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9. EXPO NADÓ 

31/5/2020. Vilanova i la Geltrú.  

 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Es proposarà una activitat per part de la Comissió de 
Fisioteràpia Respiratòria. 

Marta Sabaté i Laura 

Constantí 
 

 
 

10.  Precs i preguntes.  

 

 

Data propera reunió 
27/11/2019 a les 18.30 h 

 
Coordinadora: Eva Pascual García 
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