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Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt.. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 2/10 Hora d’inici: 19.00 h Data: 26/05/010 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Canvi de coordinació de Comissió de Respiratori. 
3. Resum reunió de coordinadors de comissions (5/05/010). 
4. Participació DMF. 
5. Proposar data conferència de Geriatria (Ana Ferran). 
6. Canvis en el web de la Comissió de Respiratori: actualització membres. 
7. Competències de Fisioteràpia respiratòria en VMNI i aspiracions. 
8. Plantejar noves propostes d’activitats de respiratori. 
9. Convocatòria de la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acte anterior 

- Falta enviar CV membres: Inma i Susana. 
-    L’Ana Balaña va fer un calendari de congressos per posar a la pàgina web i no està 
fet. Parlar amb Diego. 

 
2. Canvi de coordinació 

La Inma Castillo torna a portar la coordinació de la Comissió. 
 

3. Resum reunió de coordinadors 
Sense comentaris. 

 
4. Participació DMF 

Informem que el dia és el 8 de setembre. 
La Inma Castillo portaria un espiròmetre. 
Corregir tríptic de Fisioteràpia respiratòria fet l’any 2004 per presentar-lo aquest any. 
Enviar participació pel correu de Fisioteràpia respiratòria grups. 
Portar algun vídeo per passar durant el dia. 
Horaris torn matí: I. Castillo, falta decidir un responsable per la tarda. 

 
5. Conferència de Geriatria 

Fer la proposta de conferència de Geriatria que la faria  l’Ana Ferran per després d’estiu. 
 

6. Canvis en el web de la Comissió 
Actualitzar els membres i canviar els coordinadors: posar com a coordinadora la Inma 
Castillo. Membres: a més Dani Marti i treure l’Ana Ferran. 

 
7. Competències de Fisioteràpia respiratòria en VMNI i aspiracions 
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Parlem amb el Gabriel Liesa i el vicedegà sobre les competències dintre de la 
Fisioteràpia respiratòria, en concret aspiracions i VMNI. S’hauria de fer un document 
sobre intervencions que té la Fisioteràpia respiratòria i quina formació hauria de tenir. 

 
8. Plantejar noves propostes d’activitats de Fisioteràpia respiratòria 

- La Inma Castillo proposa realitzar un curs d’actualitzacions de tècniques de 
Fisioteràpia respiratòria dirigit a fisioterapeutes no especialistes. Fer un esquema.. 

- Conferència d’algun expert en Fisioteràpia respiratòria que estan realitzant el 
postgrau de Fisioteràpia del tòrax a l’EU Gimbernat. Concretar amb la Rosa Josa 
(directora del curs) el dia i l’hora. 

- Conferència sobre Teràpia ocupacional en MPOC. 
- La Susana Mena proposa també una altra conferència sobre dieta en MPOC. 

 
Precs i preguntes 

- L’Ana Balaña pregunta si fer un conferència també es pagaria. 
- La Inma Castillo ha de passar el correu electrònic de Fisioteràpia respiratòria grups. 

 
Conclusions 

Parlar amb Diego Borràs de l’acta anterior, posar un calendari de congressos al web de 
la Comissió de Fisioteràpia respiratòria.  
Reservar sala per la conferència de geriatria. 
Fer un document sobre les intervencions de la Fisioteràpia respiratòria i la formació. 
Noves activitats plantejades:  
- Curs d’actualitzacions en tècniques de Fisioteràpia respiratòria. Dirigit a 

fisioterapeutes no especialistes. 
- Conferència d’un expert. 
- Conferència sobre MPOC: teràpia ocupacional i nutrició.  

 
Data propera reunió 

Després d’estiu. Entre setembre i octubre. 
 
 


