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Comissió Respiratori 
Núm. d’acta: 02/15 Hora d’inici: 19.00 h Data: 28/05/2015 
 

Assistents: 
Coordinador:  Castillo Sánchez, Immaculada    
Membres:  Bladé Callau, Teresa Pascual Garcia, Eva  
  Mena Masa, M. Susana   
  Sabaté López, Marta X Canela Luque, Helena 

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior.        
2. Activitats DiFT. 
3. Jornades Intercomissions. 
4. Actualització de la Comissió.  
5. Jornades de Fisioteràpia Respiratòria.  
6. Higiene nasal a les escoles.  
7. Precs i preguntes. 
8. Propera data. 

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

 
2. Activitats DiFT 
El DiFT es realitzarà el dia 31 d’octubre. Es comenten les diferents activitats que es realitzaran 
aquest dia: 1. La taula de debat per a cada comissió: parlar d’un cas clínic, parlar del darrer 
consens de RHB pulmonar que no es contempla la Fisioteràpia respiratòria. Participació dels 
membres de la Comissió. 2. Taula de debat general: s’ofereix l’Helena Canela. 3. Activitat lúdica: 
aquest any no faríem cap activitat.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Acabar de decidir el tema definitiu de la taula de debat i 
els membres que hi participin. 

Inma Castillo 3 setmanes 

   
 

3. Jornades Intercomissions 
L’Inma Castillo explica la proposta d’aquestes Jornades. Sí que ens interessa participar-hi. Cal 
pensar en un cas i en una comissió per participar-hi.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Trobar un cas clínic.   
 Inma Castillo No se sap 

 
4. Actualització de la Comissió de Respiratori 
L’Inma Castillo informa de les diferents formacions i activitats que s’estan realitzant actualment al 
CFC: 1r i 2n Seminari tècnic de suport instrumental. 1r Curs bàsic de Fisioteràpia respiratòria en 
geriatria. Curs de Fisioteràpia respiratòria en UCI. Curs d’aspiració de secrecions. Registre 
d’aspiracions. Any 2016: 2n Curs avançat de Fisioteràpia respiratòria. 1es Jornades de 
Fisioteràpia Respiratòria. Projecte higiene nasal a les escoles.  
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5. Jornades de Fisioteràpia respiratòria 
L’Eva Pascual ens explica l’organització d’aquesta jornada. Els temes ja estan decidits. Es 
comenta que els ponents que puguin ser els mateixos membres de la Comissió i algun 
professional més expert en el tema. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Enviar el full de formació a la Roser. Eva Pascual  
   

 
6. Higiene nasal a les escoles 
L’Inma Castillo ens explica la realització d’un tríptic. Porta un esborrany per consensuar el temari.  
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Enviar la proposta a formació per poder formalitzar el 
tríptic i la sessió a través del Col·legi. 

Inma Castillo  

   
 

6. Precs i preguntes 
L’Inma Castillo enviarà l’acta de la darrera reunió de coordinadors.  
La Marta Sabaté es disculpa per no poder venir a la reunió, però proposa una nova formació, que 
ens la comentarà a la propera reunió, sobre pacients restrictius.  

 
Data propera reunió 
Dijous, 5 de novembre de 2015 a les 19 hores. 

 
Coordinador: Inmaculada Castillo Sánchez 


