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Comissió Respiratori 

Núm. d’acta: 01/13 Hora d’inici: 19.10 h Data: 04/04/2013 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Castillo Sánchez, Immaculada 

(1198) 
  

Membres:  Bladé Callau, Teresa (0178) Gimeno Santos, Elena (5026) 
  Mena Masa, Mª Susana (0494) Marti Romeu, Joan Daniel (6789) 
  Sabaté López, Marta (3122) Canela Luque, Helena (7826) 

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. Introducció de nou membre. 
3. Propostes per al DiFT. 
4. Presentació de la tasca 4. 
5. Formació en línia. 
6. Formació respiratori. 
7. Precs i preguntes. 

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

 
2. Introducció de nou membre 
Es presenta un nou membre (Helena Canela) per participar a la Comissió. 
Tasques a realitzar       
Realitzarà l’activitat que es proposi per al DiFT. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Propostes per al DiFT 
Es proposen 3 idees per realitzar al DiFT: 

- Taller educatiu en relació a SAOS (ensenyar a detectar símptomes, derivació a 
pneumologia, educació amb CPAP). 

- Xerrada/taller educatiu sobre FR en Pediatria. 
- Taller educatiu teràpia inhalatòria. 

Tasques a realitzar       
   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Presentació de la tasca 4  
L’Imma ens presenta la tasca 4. La tasca l’ha realitzada una estudiant de màster que es va oferir a 
ajudar, cal ser revisada pels membres de la Comissió. 
Tasques a realitzar 
Revisió del document elaborat. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots Límit: 15 de maig 
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5. Formació en línia 
L’Imma informa que la proposta de formació en línia ha estat escollida per fer-se.  
Tasques a realitzar 
Decidir la data per reunir-se amb en Rafael Donat per 
parlar sobre el tema. 

  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 I. Castillo 17 de Maig 18.00 h 

 
6. Formació cursos de respiratori 
L’Elena fa una proposta de Curs introductori en Fisioteràpia respiratòria i en Dani envia una altra 
proposta de curs més específica: Bases de Fisioteràpia en UCI i ventilació mecànica. 
Tasques a realitzar 
Revisar els temaris definitius i professorats.   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Tots. Elena i Dani 25 de juny 

 
7. Precs i preguntes 
L’Elena explica que en una revista d’un gimnàs (Fundació Claror) apareix un reportatge sobre 
Fisioteràpia respiratòria escrit per un fisioterapeuta del propi gimnàs. L’escrit no és gaire educatiu 
ni està basat en l’evidència actual sobre la Fisioteràpia respiratòria. L’Elena enviarà l’article 
escanejat a la resta de membres de la Comissió per decidir si cal enviar un correu electrònic al 
fisioterapeuta en nom de la Comissió de Respiratori i demanar que es tingui cura del que s’escriu 
en revistes que arriben al públic general, aprofitant així per donar informació sobre l’existència de 
la Comissió i com, des d’ella, fisioterapeutes experts poden ajudar. 
 
L’Imma Castillo informa sobre la convocatòria d’un grup d’experts per part de l’Institut Estudis de 
la Salut, com a fisioterapeutes van estar convocats: l’Imma Castillo i la Macarena Segura (Hospital 
de Sant Pau). És en relació al Programa de prevenció i atenció a la cronicitat amb l’objectiu de 
determinar les presents especialitats en relació al model plantejat i determinar els canvis que 
genera el futur model assistencial en la formació dels especialistes i identificar estratègies per fer-
los possible. Falta encara l’informe definitiu des de l’IES.  

 
Data propera reunió 
Dimarts, 25 juny a les 19.00 h. 

 
Coordinador 


