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Divendres, 29 de Juny  de 2007 

 

Benvolguts companys, 

El passat 26 de juny del 2007 es va realitzar la segona  reunió de fisioterapeutes.  

Novament  l'assistència va  ser notable i participativa,  

 

Pla de la reunió : 

1.- Es va fixar el calendari de reunions per al curs escolar 2007/2008 (adjunt a l’e-mail) 

Es faran 7 reunions del grup de fisioterapeutes  durant el curs vinent 

 

2.- Es fan propostes de treball a les reunions del calendari  

-Material ortopèdic  i ajudes tècniques : presentació de materials com caminadors, 

bipedestadors..., indicacions i criteris per la seva elecció .  

-Posta en comú de valoracions, escales, ítems i protocols que s’utilitzen o no s’utilitzen, com ho 

fem als nostres centres, redacció d’informes i vocabulari que utilitzem . 

-Abordatge de patologies com la ataxia, hipotonia , espasticitat de forma global mitjançant 

diferents tècniques com : Educació Terapèutica de M.L.Metayer; osteopatia; kinesiologia; 

homeopatia 

-Relació entre el fisioterapeuta d’ EE  i l’estament mèdic :  experiència dels centres,  formes de 

treball , gestió i organització, tramesa d’informació a pares i metges. 

-Sessions clíniques :  

.Problemes respiratoris derivats de cardiopaties amb IQ, treball de l’osteopatia 

.El nen cec  

.Transtorns de la deglució : disfagia, sondes gàstriques, traqueotomies i patologia 

respiratòria derivada d’aquests transtorns  

-Recull bibliogràfic  basat en els temes tractats a les reunions  

-Fer un inventari del material dels centre i l’estat de conservació. Per tenir la possibilitat  de 

probar-lo  i utilitzar-lo en cas que es convingui.  
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-Unificació de criteris d’actuació en els casos tractats a les reunions. 

-  Monogràfics  i  invitació  d’especialistes en tècniques específiques hospitalàries:  IQ (maluc, 

ULZIBAT , NAZAROF ); bomba de baclofè; infiltracions de toxina ; medicacions cròniques;   

- Proposta per organitzar : 

 *un curs de DAFOS (es consultarà per  fer-ho des de la URV) 

 *un curs de Fisioteràpia respiratòria pediàtrica (es consultarà per  fer-ho des de el col�legi 

de fisioterapeutes) 

 

-Es fixa la  propera  reunió el divendres 28 de setembre del 2007 a les 9:00hores  

 

Els punts a tractar el dia 28 de setembre  són els següents:  
 

1.- La Verticalizació : criteris, objectius, peticions mèdiques, dafos i calçat, temps, 
alteracions de la columna vertebral, edat, patologia, plans d’actuació, contraindicacions, 
articles,…  
 

Us recordem que aquest mateix dia podeu aportar el material bibliogràfic que considereu 

convenient per començar  a fer el recull de les temàtiques tractades. 

 

Recordem: 

data i horari: el proper dimarts 28 de setembre , de les 9 a 1/4 d'11 del matí 

− lloc: àrea de fisioteràpia de l'Escola d'E.E. La Muntanyeta  

        (APPC Tarragona) 

− adreça: C/ muntanya de sant Pere, s/n,  

   barri de sant Pere i sant Pau 

   43007 Tarragona 

− telèfon: 977 21 76 04 

− fax: 977 24 83 96 

− correu-e: fisio@appctarragona.org 

− web: www.appctarragona.org 

 

        Preguem confirmació d'assistència. 


