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Comissió de Respiratori 

Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 18.00 h Data: 31-03-2020 

 

Reunió realitzada de forma telemàtica (Skype) per pandèmia COVID-19. 
 

Assistents: 

Coordinador/a:   Marta Sabaté 

Sots-coordinador/a  Eva Pascual 

Membres:  Teresa Bladé  Laura Constantí 

 Susana Mena  Laura Rodríguez 

 Cristina Ruiz 

 
 

 
 

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

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Dies mundials 
Davant de la situació de pandèmia COVID-19 ens hem de replantejar les activitats a realitzar per a la 
celebració dels dies mundials. 
Dia de l’activitat física: La Susana Mena ha contactat amb la Comissió de Pediatria per un document que 
aquests últims estan elaborant sobre activitat física en nens confinats. De moment, la nostra participació 
conclou aquí. 
L’Eva Pascual proposa ajornar les activitats que teníem previstes per al dia de l’asma l’any vinent. 

Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots els membres  

 
3. FTP20 i ponents 
Davant de l’actual situació desconeixem si finalment es durà a terme l’FTP i, en cas que sí fos possible, 
desconeixem si els ponents proposats han acceptat participar-hi. 
Tasques a realitzar: 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contactar amb CFC i esbrinar la situació dels ponents 
proposats per la Comissió. 

Marta Sabaté  

Lectura i aprovació de l'acta anterior. 

Dies mundials. 

FTP20 i ponents. 

Ampliació de la Comissió. 

COVID-19. 

Formacions. 

Resum reunió de coordinadors 25.02. 

Precs i preguntes. 

Propera reunió. 

Ordre del dia 
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4. Ampliació de la Comissió 
Davant la realitat assistencial de la Fisioteràpia respiratòria i les patologies cardíaques, proposem la formació 
d’un subgrup de Fisioteràpia cardíaca dins la nostra Comissió. 
No creiem pertinent una nova Comissió com a tal de cardio, ja que serien dues comissions íntimament 
relacionades i que inclús en docència es presenten com un sol bloc (cardiorespiratori), així doncs proposem 
a la JG la creació d’un subgrup o GT dins de la Comissió de respiratori per encarregar-se de la vessant de 
cardio. 
La nostra Comissió té experiència pràctica en aquest camp i també hem organitzat formació al respecte (que 
malauradament encara no s’ha pogut dur a terme pel tema del confinament). 
Estem oberts a la participació de nous membres interessats en aquest camp. 

Tasques a realitzar: Proposar-ho a la JG i obrir convocatòria de nous membres interessats en el tema. 

 
5. COVID-19 
Davant la situació de pandèmia per COVID-19 i la necessitat de Fisioteràpia respiratòria en els pacients afectats 
per aquesta malaltia, el CFC ens proposa dur a terme algun tipus de divulgació sobre la nostra intervenció. 
Dels diferents formats proposats escollim un seminari web que s’emetrà en directe i quedarà penjat al 
YouTube del CFC. 

Tasques a realitzar: Elaborar un guió dels temes/preparar un suport gràfic pel seminari web/presentació en 
directe del mateix 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Introducció i EPI Cristina Ruiz 06.04.2020 

Fisioteràpia en COVID 19 a planta d’hospitalització Marta Sabaté  

Fisioteràpia en COVID 19 a l’UCI Eva Pascual  

Fisioteràpia en COVID 19 al domicili Laura Constantí  

 

6. Formació en cardiorespiratori 
Les formacions programades queden suspeses per la situació de confinament. 
Pendents de noves dates més endavant 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

7. Resum reunió de coordinadors 25.02 
La coordinadora fa un resum dels punts més importants extrets de la reunió de coordinadors del passat 25.02, 
com la gestió de la coordinació (nova figura sotscoordinador), l’actuació davant de la inactivitat dels membres 
de la comissió, els canvis en el reglament del CFC, la necessitat de notificar les altes i baixes de la comissió 
en les actes i les activitats previstes per als dies mundials. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

8. Precs i preguntes 
Cap pregunta. 

 

 
 

Coordinadora: Marta Sabaté López 

Dijous, 18 de juny del 2020, a les 18.00 h. De forma presencial, si és possible, o bé via Skype. 

9. Data propera reunió 
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