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6ª Reunió: 
Divendres, 16 de maig de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 16 de maig de 2008 es va realitzar la sisena reunió de fisioterapeutes del curs 2007-

08.  

 

Pla de la reunió : 

1. Per què és important valorar les Rx? 

2. Interpretació radiològica 

3. Cursos de formació 

4. Propera reunió 

 

  

1. Les luxacions de maluc: importància valorar les Rx 

 

Es va tornar a parlar sobre la importància de les visites mèdiques: d’enviar informe i/o 

assistir a les visites que es considerin importants per tal d’arribar a un pla d’actuació 

conjunt entre metge-fisio-pares. En aquest cas es considera bàsic presentar arguments de 

la nostra intervenció i possibles efectes, que a vegades es poden valorar radiològicament, 

per exemple, el manteniment del cap femoral amb el seient de guix. 

 

2. Interpretació radiològica 

CÀLCUL DE L’ÍNDEX DE MIGRACIÓ = ÍNDEX DE REIMERS 

 

Com es va dir a la reunió anterior, per tal de poder fer un bon cálcul i una posterior 

comparació radiològica és important que les radiografies estiguin fetes sempre en la 

mateixa posició. Aquesta posició és en dc/supí, cames en extensió i genolls mirant al zènit 

(al sostre). 

A la reunió, es va calcular l’Index de Reimers ( = % de migració del cap femoral ) en alguns 

casos pràctics. Actualment moltes Rx ens arriben en format digital o impreses amb paper, 

però en cas de tenir-les en el format convencional i no voler escriure a sobre, es poden 

calcar els relleus en paper vegetal i fer els càlculs sobre aquesta còpia. 

Es va parlar de graus de luxació degons el % de migració: 

 -PM menor de 30º es considera normal 

 -PM de 30 a 60º es considera sub-luxació 

 -PM de 60 a 90º es considera sub-luxació greu 
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 -Pm major de 90º és una luxació completa. 

 

Una altra referència per valorar els malucs és l’ÍNDEX ACETABULAR. A la reunió no es va 

calcular, però se’n va parlar i està explicat a l’article adjunt. 

Els valors normals díndex acetabular són: 

 -neonats: 27-42º 

 -3 anys: 15º 

 -a partir de 8 anys: 11º 

Aquesta valors sovint són més alts en casos de PCI 

 

 

3. Cursos de formació 

Es va informar que el 4 i 5 de juliol hi ha un curs de fisioteràpia respiratòria en pediatria, 

que dóna Postiaux i Jordi Vilaró (més informació a la pàgina del SEFIP). 

Temps enrere desde La Muntanyeta es va demanar al Jordi Volaró un programa de curs de 

respireatòri infantil. En base a aquest programa es va comentar d’organitzar el curs pels 

fisios de tarragona. La Begoña trucarà al Jordi i posar-lo en contacte amb Sandra del 

Col.legi de fisios per organitzar el curs. 

Montse Bigorra va informar que segueix en peu l’organització modular del curs de DAFOs. 

No es va fer cap comentari sobre la reunió/curs de Theratogs. 

 

4. Propera reunió 

Es va fer un canvi de dat de la propera reunió: passa a ser el dia 20 de juny a les 9h del 

matí, a l’Àrea de fisioteràpia de l’Escola La Muntanyeta. 

Es va acordar parlar de patologia respiratòriua i tractaments habituals. Es demana a tothom 

que porti els protocols, fulls de valoració i/o informació que ens pugui ser d’utilitat per posar 

en comú. En aquesta mateixa reunió també s’acordarà el calendari i propostes de temàtica 

pel curs següent. 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres 20 de Juny de 2008, 9h  

 


