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Comissió de Respiratori 
Núm. d’acta: 01/17 Hora d’inici: 19.00 h Data: 8-02-2017 

 
Assistents: 
Coordinador:    Inma Castillo 
Membres:     Marta Sabaté  Cristina Ruiz  

   Eva Pascual  Laura Rodríguez  
   Susana Mena   Teresa Bladé  

   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Jornada Intercomissions. 
3. Curs de readaptació cardíaca per fisioterapeutes. 
4. Guió de Fisioteràpia en pacients MPOC. 
5. Enllaços d’articles interessants al CFC. 
6. Sol·licitud de beques per a congressos. 
7. Sol·licitud de nou membre. 
8. Precs i preguntes. 
9. Proposta nova data. 

 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
 

2. Jornada  Intercomissions  
La Jornada Intercomissions està prevista realitzar-la el dia 25/11/2017. La Cristina Ruiz s’ofereix a fer 
l’exposició. Comenta la possibilitat de realitzar-lo amb la Comissió de Geriatria en temes més concrets de 
CPAP i/o VNI. Els timings establerts serien: 21/02/2017: 1a reunió de coordinadors i presentació de les 
parelles de comissions. 26/05/2017: nom dels ponents i resum del cas. 31/05/2017: exposició del títol del 
cas, ponents i resum del cas.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Cristina Ruiz 25/11/2017 

 
3. Curs de readaptació cardíaca per a fisioterapeutes 
Es comenta el temari del curs i els possibles ponents. Les hores lectives amb un total de 25 hores. La 
possibilitat de fer grups pràctics en centres hospitalaris. L’organització del curs la realitzarà l’Eva Pascual. 
Tasques a realitzar: Inma Castillo enviar el programa a Eva Pascual. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organització curs. Eva Pascual 2018 
Enviar el programa a l’Eva Pascual. Inma Castillo  

 
4.  Guió de Fisioteràpia en pacients MPOC  
Es comenta que des de la Junta de Govern està acceptada la proposta. Es posaran aquest semestre en 
marxa per realitzar el guió. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Inma Castillo Juny 2017 
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5. Enllaços d’articles interessants al CFC 
A la reunió de coordinadors es va proposar d’enviar aquells articles rellevants de cada comissió perquè es 
publiquin al web. S’informa a tots els membres de la Comissió per enviar aquests articles a la Irene. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Sol·licitud de beques per a congressos 
Es comenten els diferents congressos d’aquest any per demanar un membre de la comissió per congrés o 
jornada.  La Inma Castillo ha demanat SEPAR-reunió d’hivern els dies 3-4 de febrer a Valladolid. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7.  Sol·licitud de nou membre 
Hem rebut una altra sol·licitud de membre: Anna Ferran, exmembre de la Comissió. Es comenta entre 
tots i es decideix que de moment tenim suficients membres i resta en espera.   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Notificar el veredicte. Comentar-ho a la Irene. Inma Castillo  

 
8. Precs i preguntes 
Acceptat un nou registre d’aspiracions: Bernat Planas Pascual. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Comentar a la Irene l’acceptació. Inma Castillo  

 
Data propera reunió 
20 d’abril de 2017. 

 
Coordinadora: Inmaculada Castillo Sánchez 
 


