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Comissió Respiratòria 

Núm. d’acta: 01/10 Hora d’inici: 19:15 Data: 17/03/10 
 

Assistents: 
Coordinador:  Ana Balañà  Elena Gimeno  Imma Castillo 
Membres:  Gerard Muñoz  Dani Martí  Teresa Bladé 
  Susana Mena   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Resum de la darrera reunió de comissions (27-01-10). 
3. Definir objectius Comissió 2010. 
4. Competències Fisioteràpia respiratòria en VMNI i aspiracions bronquials. 
5. Canvi de coordinació de la Comissió.  
6. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

- Lectura de l’acta anterior, s’aprova i es firma sense cap problema. 
 

2. Resum reunió de comissions (27-01-2010) 
- Van assistir a la reunió la Teresa Bladé i la Susana Mena. Sense comentaris. 

 
3. Definir objectius Comissió 2010 

- Enquesta sobre la Fisioteràpia respiratòria a Catalunya: en procés d’obtenció de 
respostes. 

- Difusió informativa sobre la Fisioteràpia respiratòria a hospitals, CAP: s’està 
concretant la literatura científica a difondre. 

- Realitzacions de casos clínics entre comissions. 
- Renovació i actualització de la pàgina web de la Comissió: s’estableix deixar 

constància a la pàgina web del calendari d’esdeveniments científics. 
- Participació DMF: exposar idees en la pròxima reunió per a la divulgació de la 

Comissió de Fisioteràpia respiratòria. 
 

4. Competències Fisioteràpia respiratòria en VMNI i aspiracions bronquials 
-  Es decideix redactar un correu electrònic al Gabriel Liesa per a poder presentar a la 
Junta la nova proposta en relació a l’elaboració del document regulador d’aspiracions i 
VMNI. Es proposa regular l’especialitat de Fisioteràpia respiratòria en el seu conjunt. 

 
5. Canvi de coordinació 

 
- Es torna a incorporar la Inma Castillo, que assumeix la coordinació de la Comissió. 
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6. Precs i preguntes 
- Enviarem un correu electrònic al Diego Borràs per concretar la informació que volem 

que quedi reflectida a la pàgina web. 
- Es recorda de manera “insistent” enviar els CV actualitzats per al 2010. 

 
Data propera reunió 

Pendent confirmar data maig 2010, fixar via correu electrònic. 
 


