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Comissió de Respiratori 

Núm. d’acta: 04/19 Hora d’inici: 18.30 h Data: 27-11-2019 

 

Assistents: 
Coordinador:  Eva Pascual     Laura Rodríguez    Susana Mena   

Membres:  Marta Sabaté  Laura Constantí  Cristina Ruiz 

 Teresa Bladé    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Web Comissió de Respiratori. 
3. Guia MPOC. 
4. Objectius Comissió 2020. 
5. Jornada-Taller: Innovació en la millora de l’adherència al tractament. 
6. EXPONADÓ. 
7. Propostes per fer divulgació de la nostra especialitat. 
8. Ponents per l’FTP20. 
9. Intrusisme. 
10. Reglament de les comissions. 
11. PPT Higiene nasal. 
12. Canvi de coordinadora i nomenament de sotscoordinadora. 
13. Precs i preguntes. 
14. Propera reunió. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
- S’aprova l’acta anterior. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

 

 
  

2. Web Comissió de respiratori 
 

Tasques a realitzar: Publicació dels articles al web. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

La Laura continua amb l’elaboració dels abstracts que 
falten. 

Laura Rodríguez  

3. Guia MPOC 
S’estan acabant de definir els continguts de la guia. En aquests moments totes les membres de la Comissió 
estem revisant el que s’ha fet fins ara i aportant noves idees. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Laura Rodríguez   

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 5 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

4. Objectius 2020 
 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Fer accions de difusió de la nostra especialitat 
en diferents dies mundials d’algunes malalties 
en les quals podem actuar: MPOC, asma, 
pneumònia. Esclerosis múltiple, ELA, Fibrosi 
quística, etc.  

 Participació al DIFT 2020. 

 Participació EXPONADÓ. 

 Formació: 

 Curs de readaptació cardíaca 

 Curs UCI (Dani Martí) 

 Curs Inma Fisioteràpia Respiratòria en 
Geriatria 

 Curs Inma Actualització en Fisioteràpia 
Respiratòria 

 Seminaris tècniques drenatge de secrecions 

 Seminaris tècniques ventilatòries 

 Seminari dispositius de drenatge de 
secrecions 

 Curs de Fisioteràpia respiratòria en 
pediatria. Octubre 

 Jornada-Taller d’innovació en la millora de 
l’adherència al tractament 

TOTES  

 

 
  

5. Jornada-Taller: Innovació en l’adherència al tractament 
 

Tasques a realitzar: Organitzar el taller, buscar ponents, participants de l’àrea d’enginyeria, disseny, 
pacients. Determinar nombre màxim d’assistents. 
Buscar lloc i data (febrer?) 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

L’Eva proposa un workshop de formació per conèixer els 
protocols i fases que intervenen en la creació 
d’experiències gamificades en l’àrea de la salut i d’eines 
que ens ajudin a empoderar els nostres pacients, millorar 
la seva adherència al tractament i així fer-los 
protagonistes del seu procés de rehabilitació. La 
formació se centra, d’altra banda, en la importància de la 
co-creació entre diferents professionals 
multidisciplinaris, fisioterapeutes, enginyers, 
dissenyadors, etc. 
Totes les membres de la Comissió accepten la proposta. 
L’Eva prepara la proposta de formació i l’enviarà a la 
Roser. 

Eva Pascual  
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6. EXPONADÓ 
Finalment no participarem a l’Exponadó d’aquest any. Hi participarem en la propera edició, però s’ha de 
preparar amb temps.  

 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

La Marta demana poder parlar amb algú de  l’Exponadó 
directament amb temps. 
La Marta i la Laura Constantí seran les encarregades de 
preparar aquesta activitat. 

Marta Sabaté i Laura 

Constantí 
 

7. Propostes per a la divulgació de la nostra especialitat 
Accions que portarem a terme l’any vinent per tal de fer divulgació de la Fisioteràpia respiratòria. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Farem actuacions els següents dies: 

 Dia Mundial de la Fibrosi Quística: 8 de 
setembre. MARTA. 

 Dia Mundial de l'asma: 5 de maig. EVA. 

 Dia Mundial de l'activitat física: 6 d'abril. 
SUSANA. 

 Setmana Internacional de la fibrosi pulmonar 
idiopàtica: aquest any ha estat al setembre. 
CRISTINA. 

 Dia Mundial de l'MPOC: 20 de novembre. 
TERESA. 

 Dia Mundial de la Pneumònia: 12 de novembre. 
LAURA CONSTANTÍ. 

 Dia Mundial de l’ELA: 21 Juny. LAURA 
RODRÍGUEZ. 

Cada membre es posarà en contacte amb la Silvia 
Quiñonero per coordinar accions amb el Col·legi per tal 
de donar a conèixer la nostra feina relacionada amb 
aquestes malalties. Es poden fer moltes coses, des de 
posar-nos en contacte amb les associacions d’aquestes 
malalties i proposar participar en els actes que 
organitzen aquests dies, notes de premsa, infografies, 
vídeos divulgatius, etc. 

TOTES  

Parlar amb la Roser per fer xerrades d’higiene nasal a 
les AMPA del Vallès. Demanar tríptics. 

EVA  
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8. Proposta de ponents per a l’FTP20 
  

Tasques a realitzar: Proposar ponents  

S’han  proposat els següents ponents: 
 
Jean Bernard Michotte. Fisioterapeuta respiratori. PhD. 
Haute Ecole de Santé Vaud. Laussane (Suïssa) 
Jean Chevalier. Fisioterapeuta respiratori. Bèlgica. 
Gregory Reychler. Fisioterapeuta respiratori. Cíniques 
universitàries Saint Luc. Brussel·les. Bèlgica. 
Quentin D'Halleux. Fisioterapeuta respiratori. Centre 
Hospitalier universitaire Vaudois. Laussane. Suïssa. 
Miguel Gonçalves. PhD. Fisioterapeuta 
respiratori. Centro Hospitalar de Sao Joao. Porto 
(Portugal) 

 

Responsable 

TOTES 
Data realització 

   

9. Intrusisme 
El CFC ens fa 2 preguntes en relació a l’intrusisme: 

- En quines àrees de la vostra temàtica es fa intrusisme i quines actuacions en contra 
proposaríeu? 

- Quines dues preguntes faríeu als col·legiats sobre la vostre temàtica en relació a l’intrusisme? 

 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

En què creiem que existeix intrusisme relacionat amb el 
nostre sector de la Fisioteràpia: 

 Infermeria dona dispositius com ara 
l’espiròmetre d'incentiu sense cap criteri. 

Accions que proposem fer: 

 Tallers a les escoles d’infermeria, centres, 
hospitals per explicar què es la Fisioteràpia. 

 Lluitar als nostres llocs de treball perquè no 
donin aquests dispositius. 

Preguntes a fer als col·legiats: 
 

 En el vostre centre de treball, sou els fisios els 
qui escolliu els dispositius respiratoris per al 
pacient que s’utilitzaran al vostre hospital (esteu 
presents en la pressa de decisions)? 

 Entrega infermeria aquests dispositius sense 
consultar-vos? 

TOTES  

 

10. Reglament de les comissions 
Llegir el reglament i proposar canvis si ho considerem necessari. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Les membres d’aquesta comissió proposem tenir un 100% de 
bonificació per als cursos que s’organitzin dins de la nostra 
comissió i creiem que així hauria de ser en totes les 
comissions. 

TOTES  
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11. PT Higiene nasal 
S’ha de modificar el PPT i el tríptic d’higiene nasal per tal d’actualitzar-lo. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

La Laura té fet el seu sobre el que va fer la Comissió. L’Eva li  
passarà la proposta de la Mireia perquè ho compari i afegeixi 
el que li sembli convenient. 

Laura 
Constantí 

 

 

12. Canvi de coordinadora i nomenament de sotscoordinadora 
 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Les membres de la Comissió decideixen que els càrrecs de 
coordinadora i sotscoordinadora siguin rotatoris i tinguin una 
durada d’un o dos anys.  
A partir de l’1 de gener de 2020, la nova coordinadora de la 
Comissió serà  la Marta Sabaté i la sotscoordinadora l’Eva 
Pascual. 

  

 

13. Precs i preguntes.  
 

 

14. Data propera reunió 
15 de gener 2020. 

 
Coordinadora: Eva Pascual García 
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