Jornada de fisioteràpia respiratòria
“L’actualització del fisioterapeuta en l’asma i la UCI pediàtrica”

Divendres 16 de Febrer del 2018
Horari:

09:30h a 13:30h.

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Sala: 8 Adreça: c, Major de Can Caralleu 1-7 Barcelona. Codi postal 08017
PRESENTACIÓ DEL CURS
La fisioteràpia respiratòria (FTR) és una especialitat en si mateixa dedicada a la
prevenció, tractament i estabilització de les disfuncions o alteracions respiratòries, que
el seu objectiu general és millorar la ventilació regional pulmonar, l'intercanvi de gasos,
la funció dels músculs respiratoris, la dispnea, la tolerància a l'exercici i la qualitat de
vida relacionada amb la salut (QVRS).
Aquesta situació fa necessari al professional de la Fisioteràpia revisar l'estat actual del
coneixement sobre l’actuació, l'avaluació, l’abordatge, en un procés d'aprenentatge, és
per aquests motius la SCBF presenta la Jornada “d’ actualització del fisioterapeuta en
l’asma i la UIC pediàtrica”
Durant la primera part de la jornada (Taula I) parlarem de l’asma. Una malaltia
respiratòria crònica amb una prevalença elevada i que afecta a població de totes les
edats, sexe i condició social. Habitualment sempre s’ha tractat amb fàrmacs i s’ha
considerat una malaltia on la fisioteràpia no hi jugava cap paper.
En la darrera dècada, han anat apareixent diferents evidències científiques demostrant
un rol clar de les diferents intervencions terapèutiques que es poden aplicar des de la
fisioteràpia. Ser-ne conscients, conèixer-les i implementar-les és una tasca essencial dels
fisioterapeutes. Ens cal començar el camí.
A la segona part (Taula II) parlarem de la fisioteràpia cardiorespiratòria en pacient
pediàtric agut.
La fisioteràpia cardiorespiratòria és una disciplina cost-eficient essent eficaç en el
maneig de la patologia crònica respiratòria i aguda (reaguditzacions amb IRA,
intervencions quirúrgiques d’alta complexitat com a trasplantaments pulmonars,
cardíacs i hepàtics, així com altres intervencions cardíaques o de tòrax).
La fisioteràpia respiratòria és una de les especialitats en la nostra professió amb un
creixement científic més important sobre l’efectivitat en la seva aplicació.
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OBJECTIUS
GENERALS
-

Demostrar la importància de la fisioteràpia en el tractament dels malalts
asmàtics.
Assolir coneixements actualitzats sobre la fisioteràpia en la patologia aguda
cardiorespiratòria en pediatria.

ESPECÍFICS
-

Demostrar la prevalença de l’asma en el nostre entorn.
Evidenciar les limitacions de l’eficàcia dels tractaments actuals
Demostrar l’eficàcia de la fisioteràpia respiratòria en la millora dels signes de
l’asma.
Aportar models d’implementació assequibles.
Conèixer la patologia respiratòria pediàtrica.
Aprendre eines útils/actualitzades sobre la fisioteràpia respiratòria en
pediatria.
Adquirir coneixements per la valoració de l’infant amb afectacions
respiratòries.
Aprendre coneixements de les diferents tècniques de fisioteràpia i d’ajudes
tècniques per portar a terme els nostres objectius de tractament.
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CONTINGUT

CRONOGRAMA
INAUGURACIÓ
(9:30-9:35h)

Presentació i moderació de la jornada. A càrrec del Sr. Víctor Fernàndez Blanco.
Diplomat en Fisioteràpia. Coordinador de fisioteràpia del Hospital General L'Hospitalet. Docent a UAB i
Vicesecretari SCBF.

Asma: un malaltia
“fisioterapeutitzable”
TAULA I
(9:35- 10:45 h)

9:35- 10:15 h

Ponent: Dr. Jordi Vilaró. Fisioterapeuta especialista en malalties
respiratòries. Doctor en Ciències de la Salut (UPF). Professor de fisioteràpia
FCS Blanquerna. Investigador del grup Global Research on Wellbeing (GroW)
(URL). Vicedegà de postgraus, Recerca i Relacions Internacionals FCS
Blanquerna

Discussió

10:15- 11:00 h

PAUSA CAFÈ

11:00- 11:30 h

El paper de la fisioteràpia
respiratòria en la UCI pediàtrica
TAULA II

11:30- 13:00 h

(11:30- 13:15 h)

Ponent: Sr.Bernat Planas. Graduat en Fisioteràpia, màster en
rehabilitació neurològica i màster universitari en fisioteràpia del tòrax,
actualment doctorand en medicina per la UAB. Coordinador del 4t curs del
Grau en Fisioteràpia de la UAB i professor en les assignatures de: Avaluació i
Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris, Valoració de la
Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia i Tractament
Fisioterapèutic del Tòrax.

Discussió

13:00- 13:15 h

CLOENDA
(13:15- 13:30 h)

13:15-13:30 h

Moderació. Sr. Víctor Fernàndez Blanco. Diplomat en Fisioteràpia.
Coordinador de fisioteràpia del Hospital General L'Hospitalet. Docent a UAB i
Vicesecretari SCBF.

AVALUACIÓ
Per tal d’obtenir la certificació de la jornada és imprescindible assistir al 100% de les
hores lectives de la jornada.
Durant la jornada es debatrà cada ponència, durant l’espai de discussió de cada taula, i es
posarà en comú entre ponent i assistents les diferents qüestions presentades a la jornada.

Al final de la jornada els participants omplen una enquesta de satisfacció que recull:
aspectes sobre el docent, l'adequació dels continguts i els espais, la qualitat dels
materials i de la formació rebuda. Aquestes enquestes es processen i es remeten al
professorat per al seu coneixement i per tal d'introduir millores, quan s'escau.
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PROFESSORAT

Dr. Jordi Vilaró i Casamitjana
Fisioterapeuta especialista en malalties respiratòries. Doctor en Ciències de la Salut
(UPF). Professor de fisioteràpia FCS Blanquerna. Investigador del grup Global Research
on Wellbeing (GroW) (URL). Vicedegà de postgraus, Recerca i Relacions Internacionals
FCS Blanquerna

Sr. Bernat Planas Pascual
Graduat en Fisioteràpia, màster en rehabilitació neurològica i màster universitari en
fisioteràpia del tòrax, actualment doctorand en medicina per la UAB. Coordinador del
4t crus del Grau en Fisioteràpia de la UAB i professor en les assignatures de: Avaluació i
Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris, Valoració de la Funció
Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia i Tractament Fisioterapèutic del Tòrax.
ORGANITZACIÓ I LOGISTICA
 Calendari: 16.02.2018
 Durada: 5h.
 Horari: 09:30h a 13:30h.
 Seu: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 Adreça: Major de Can Caralleu 1-7 Barcelona. codi postal 08017
 Sala: sala 8
 Jornada dirigit a: fisioterapeutes titulats.
 Núm. Màx. Participants: 70
QUOTES:
 Preu soci SCBF i Acadèmia: Gratuït.
 Preu estudiants de grau de Fisioteràpia: 5€
 Preu no soci: 10€.
INSCRIPCIÓ:
A través de la nostre pàgina web: http://www.scfisioterapia.cat
La inscripció a la jornada queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades
per rigorós ordre d’inscripció.
Formulari inscripcions a l’enllaç: http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=742
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Per tal de formalitzar la matriculació és necessari aportar la butlleta d’inscripció:
 Nom i cognoms,
 Fotocòpia de la targeta de la SCBF.
 Títol o resguard del títol de Fisioteràpia.
Enviar al correu: jaumesole@academia.cat
En el moment de formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar l’import total de la jornada.
En cas de no poder assistir, sempre que es notifiqui amb un mínim de 10 dies d’antelació
de l’ inici del seminari, es podrà sol·licitar la devolució de l’import excepte el 10% d’aquest
en concepte de taxes administratives.
Per tal d’obtenir la certificació de la jornada és imprescindible assistir al 100% de les
hores lectives de la jornada.
En cas de no assolir el nombre mínim de participants previstos, la jornada podrà ésser
cancel·lada. La entitat avisarà amb tres dies d’antelació als assistents ja inscrits i farà
l’abonament de la jornada.

