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Departament que es reuneix Comissió de Respiratori 

Núm. d’acta: 2/11 Hora d’inici: 19.30 h Data: 18/07/011 

 
Assistents: 
Coordinador:  Inma Castillo     
Membres:  Elena Gimeno   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. DMF- 2011. 
3. Document d’aspiracions. 
4. Informació consentiments informats. 
5. Temari definitiu Curs Fisioteràpia Respiratòria de l’adult. 30 h. Secció Tarragona. 
6. Propostes de formació (seminaris, jornades...). 
7. Precs i preguntes. 
8. Data per la propera reunió. 

 
1. Lectura acta anterior 
    Es llegeix i s’aprova l’acta a la darrera reunió. 

 
2. DMF- 2011 

El DMF se celebra el dia 8 de setembre. Es realitzarà un tríptic i un punt d’informació de 
Fisioteràpia respiratòria en pediatria. Ho farà l’Elena Gimeno al matí de 11.30 h a 13.00 h. 

 
3. Document d’aspiracions 

Ho posposem per a la propera reunió, en no poder assistir el Dani a la reunió. 
 

4. Informació consentiments informats 
Es considera important per a la nostra Comissió el consentiment informat específic de 
respiratori. L’Elena Gimeno treballa amb un tipus de consentiment per a es tècniques de 
respiratori. Es podria començar amb tècniques més invasives com el cough assist, aspiracions, 
ambú. 

 
5. Temari definitiu Curs Fisioteràpia Respiratòria de l’adult 30h. Secció Tarragona 

Tornar a reenviar el temari del curs i organitzar hores i professors. 
 

6. Propostes de formació (seminaris, jornades...) 
Poder organitzar Curs de drenatge autogen amb Chevallier des del Col·legi de Fisioterapeutes.  
Concretar conferència de l’expert al 2012, comentat amb la Rosa Josa. 

 
7. Precs i preguntes: 

L’Inma Castillo comenta que es va realitzar el Curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania amb molt bona valoració (3,5 / 4 punts). També es va 
realitzar amb èxit la ponència de Drenatge de secrecions en les Jornades de Geriatria del dia 27 
de maig. Es confirma sol·licitud de formació per al congrés ERS demanat per l’Ana Balañá. Es 
demana tornar a realitzar el Curs de fisioteràpia respiratòria en geriatria realitzat al DASC des de 
la Comissió de Geriatria. 

 
Data propera reunió 

Per concretar dia a l’octubre. 
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