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Comissió de respiratori 

Núm. d’acta: 1/11 Hora d’inici: 19:30 Data: 22/02/011 
 

Assistents: 
Coordinador:  INMA CASTILLO  DANI MARTI   
Membres:  ANA BALAÑA  SUSANA MENA  
Convidat/s  ELENA GIMENO   DIEGO BORRAS 

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Resum reunió comissions 20/12/011. 
3. Proposta curs de Fisioteràpia respiratòria. Secció Tarragona i Lleida. 
4. Proposta de minicurs (seminari). 
5. Revista Temps de viure. 
6. Participació DMF. 
7. Proposta de casos clínics entre comissions. 
8. Conferència expert. 
9. Document competències sobre aspiracions i ventilació mecànica. 
10. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta de la darrera reunió. 
 

2. Resum reunió de comissions 20/12/011 
Es llegeix l’acta. Es comenta amb el Diego d’enviar les actes a tots els membres per 
poder estar millor informats d’aquestes reunions.  

 
3. Proposta de Curs de Fisioteràpia Respiratòria. Secció Tarragona i Lleida 

L’Inma Castillo aporta el temari per a 30 hores. Pendent decidir temari definitiu, 
professorat i dates de caràcter urgent. 

 
4. Proposta de minicurs 

Es confirma minicurs amb títol: 1r Seminari de suport instrumental en Fisioteràpia 
respiratòria. Aparellatge a explicar: inspiròmetre d’incentiu de flux i volum, sistemes PEP 
(acapella, Flutter, Cornet ), Treshold-IMT/PEP, pulsioxímetre. Ha farà l’Inma Castillo. 
Data confirmada: 15 de juny a les 18.00 h.  
Es comenta al Diego de poder-hi assistir la resta de membres com a col·laboradors,  
sense prèvia confirmació d’assistència per no ocupar una plaça. 
Un cop fet el primer seminari, es podria continuar amb un segon seminari explicant més 
aspectes de l’aparellatge. 

 
5. Revista Temps de viure 

Proposta des de la Comissió de Geriatria de col·laborar a la revista Temps de Viure 
dirigida a aspectes de la geriatria en residències. Temes relacionats amb la Fisioteràpia 
respiratòria.  L’Inma Castillo aporta un article relacionat amb els refredats i el paper de la 
Fisioteràpia respiratòria per comentar i si cal fer modificacions la resta de membres. 
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6. Participació DMF 
Tema d’interès per a aquest any: serà el d’incontinència urinària. 
L’Ana Balaña comenta que la Comissió de Pediatria s’ha posat en contacte amb 
nosaltres per realitzar un taller conjunt. S’accepta la proposta de fer aquest taller 
conjunt. 
També es proposa fer un tríptic d’informació de la Fisioteràpia respiratòria. 

 
7. Proposta de casos clínics entre la Comissió 

Des del Col·legi estan interessats a fer un cas clínic entre les comissions. La Comissió 
de Geriatria hi estaria interessada. Proposar casos i valorar després què fer. 

 
8. Conferència expert 

Pendent de confirmar conferència de Jean Bernard Micote per al 2012 que parlaria 
sobre ventilació mecànica no invasiva. 

 
9. Document competències sobre aspiracions i ventilació mecànica 

En Dani Marti presenta el document de competències sobre aspiracions i ho comentem 
al Diego Borràs. Queda pendent fer alguna modificació. El document de competències 
sobre ventilació mecànica és un tema més difícil d’elaborar, que es faria més endavant. 

 
Precs i preguntes 

Es torna a proposar el Curs de Fisioteràpia respiratòria per al DASC. La Sra. Victòria 
Casanova es posa en contacte amb l’Inma Castillo per fer la formació, queda confirmat 
per al maig, matins de 09.00 h a 14.00 h. 
Des de la Junta de Govern del CFC es proposar fer una ponència a l’Inma Castillo sobre 
drenatge de secrecions a la Jornada "Abordatge Pràctic de Fisioteràpia en Geriatria", 
que es farà 27 de maig. 
L’Inma Castillo comentar que s’ha de buscar un dia de la setmana que pugui anar bé a 
tots els membres per assistir a les reunions, en concret per al Gerard i la Teresa Bladé, 
que tenen problemes per assistir-hi. 

 
Data propera reunió 

No es comenta. Queda pendent abans de l’estiu. 
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