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Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 02/12 Hora d’inici: 19.30 h Data: 11/10/2012 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

Membres:  Bladé Callau, Teresa (0178)  
  Mena Masa, Ma Susana (0494) Gimeno Santos, Elena (50256) 
  Sabaté López, Marta Marti Romeu, Joan Daniel (6789) 
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. DMF. 
3. Consentiment informat. 
4. Formació CIF 
5. Nova revista científica. 
6. Modificació de membres. 
7. Propostes. 
8. Data propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 

 
2. DMF 
S’explica les activitats que es realitzaran al DiFT2012.  La Teresa Bladé, la Susana Mena i el Dani 
Marti hi aniran a fer suport.  
Tasques a realitzar    
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
Taller d’espirometries de 15.00 h a 17.00 h. Marta Sabaté 27 d’octubre 

 
3. Consentiment  informat 
Explico que queda pendent que l’assessor jurídic ens comenti diverses, segons explica el Javier 
Crespo. 
Tasques a realitzar      
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent de modificacions del consentiment. Elena / Dani pendent 

 
4. Formació CIF 
Expliquem que farem una formació, el Dani Marti i l’Inma Castillo, els dies 9 i 10 de novembre, 
sobre la implantació del model CIF. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència al curs CIF. Dani/ Inma  

 
5. Nova revista científica 
Expliquem l’existència d’una nova revista científica per incorporar articles d’interès. El Dani Marti 
comenta una revisió publicada a la revista Thorax 2009. 
Tasques a realitzar     
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar aquest article. Inma Castillo  
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6. Modificació de membres 
Es notifica la baixa de dos membres: l’Ana Balaña i el Gerard Muñoz. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Baixa membres. Javier Crespo  

 
7. Propostes 
La Marta Sabaté proposa que des del CFC es pugui comptar amb un llistat de fisioterapeutes  que 
es puguin acreditar com a experts o amb formació en respiratori.  
Tasques a realitzar     
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
Captar, des del Col·legi, fisioterapeutes acreditats en 
respiratori. 

Marta Sabaté  

 
Data propera reunió 

13 de desembre a les 19.30 h. 
 
Coordinador 
Inma Castillo 
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