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COMISSIO DE RESPIRATORI 

Núm. d’acta: 3/10 Hora d’inici: 19.00 h Data: 8/11/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  INMA CASTILLO   

 ANA BALAÑA  SUSANA MENA  ELENA GIMENO Membres: 
 GERARDMUÑOZ  DANI MARTI  

Convidat/s     
 

Ordre del dia 
1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Resum reunió de coordinadors 27/09/2010. 
3. Repàs objectius de la Comissió 2011. 
4. Preparació memòria 2010. 
5. Propostes de minicursos. 
6. Document sobre competències: intervencions i formació de la Fisioteràpia 

respiratòria (Ventilació mecànica no invasiva i aspiracions). 
7. Organitzar Curs de Fisioteràpia Respiratòria a fisioterapeutes. Demanat per la Secció 

de Tarragona i Lleida per al 2011. 
8. Curs de Fisioteràpia Respiratòria en geriatria. Departament DASC. 2011. 
9. Conferència expert per al 2011. 
10. Precs i preguntes. 
11. Data propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Resum reunió de coordinadors 27/09/010 
La Inma Castillo comenta l’èxit que va tenir el taller d’espirometries el DMF però que no 
es menciona en l’article sobre DMF publicat a la revista El Dit. 

 
3. Repàs objectius de la Comissió 2011 

En Dani Martí proposa, sobre l’objectiu de comunicació, poder divulgar l’enquesta que 
s’està realitzant en el grup SEPAR  i/o entrevista a la Rosa Josa sobre els temes actuals 
dels màsters oficials i en concret el màster que ella està dirigint. 

 
4. Preparació memoria 2010 

Repassem totes les activitats realitzades durant l’any 2010 i es fa un esborrany. 
 

5. Propostes de minicursos 
Estem tots d’acord en poder organitzar un minicurs: 1r Curs d’aparellatge bàsic per a 
Fisioteràpia respiratòria i 2n Curs avançat en suport instrumental  

 
6. Document sobre competències: intervencions i formació de la Fisioteràpia 
respiratòria (VMNI i aspiracions) 

En Dani Martí està realitzant el document sobre les competències que ha de tenir un 
fisioterapeuta per aspirar: es comenta entre tots de fer una formació específica. 
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En relació a la VMNI, es faria més endavant, després de consensuar el d’aspiracions. 
 

7. Organitzar Curs de Fisioteràpia Respiratòria a fisioterapeutes. Demanat per la 
Secció de Tarragona i Lleida per al 2011 

L’Elena Gimeno ens passarà l’estructura del curs. Després decidir el professorat i dates. 
 

8. Curs de Fisioteràpia Respiratòria en geriatria. Departament DASC. 2011 
La Inma Castillo comenta que el curs proposat pel DASC, que es faria en aquest mes de 
novembre, es posposa per al 2011 per problemes de pressupostos. 

 
9. Conferència expert per al 2011 

La Inma Castillo ha parlat d’organitzar una conferència d’un expert estranger. Ha parlat 
amb la Rosa Josa, directora del màster en Fisioteràpia del tòrax, que diu que es podria 
comptar amb Jean Bernard Micote, expert en VMNI per al 2012. 

 
10. Precs i preguntes 

-L’Ana Balaña proposa fer una formació d’electrocardiograma i interpretació d’imatge 
radiològica del tòrax. El professorat serien metges. Pendent parlar Diego. 
-La Inma Castillo comenta que es va tenir força èxit el DMF i que a la revista El Dit no es 
menciona l’activitat feta per la Comissió de Respiratori. 
- L’Ana Balaña comenta que hauríem estar informats de les activitats que es realitzen en 
relació a temes de respiratori, com per exemple l’article publicat a la revista de 
Fisioteràpia sobre la rehabilitació cardiorespiratòria. Organitzada pel GI d’Osona. 

 
11. Data propera reunió 

Febrer 2011. 
 
 


