
Patrocinat per: 

 

Organitzat per: 

 

 

 

11.30h Esmorzar 

12.00h Teràpia manual del tòrax en el 
pacient amb patologia respiratòria. Àlex 
Ballester. Parc Salut Mar.  

13.000h A propòsit d’un cas clínic. Marta 
Sabaté. Hospital Vall d’Hebrón. 

14.00h Dinar. 

15.30h. Taller.  Fisioteràpia respiratòria en 
l’embassament pleural. Inma Castillo. 
Hospital General de Granollers.  

16.30h. Fisioteràpia respiratòria en 
neonatologia. Andrea Valiente. Corporació 
Sanitària Parc Taulí.  

17.15h Pausa.  

17.45h Grups de debat. Formació de quatre 
grups de debat on es proposarà un tema a 
debatre a cadascun d’ells. Els participants 
podran anar canviant de grup segons els 
interessi. Cada grup estarà moderat per una 
persona de llarga trajectòria, entre les quals 
comptem amb el reconegut Dr. Jordi Vilaró.  

Lloc: Hospital de l´Esperança. 
Av. Sant Josep de la Muntanya 12 

08024 Barcelona 
Metro L3- Lesseps 

Bus: 24, 32, H6 
 

Presentació 
L’organització conjunta del Parc Salut Mar i 
l’Hospital de Granollers ens plau presentar-vos el 
Meet up en Fisioteràpia Respiratòria que es 
celebrarà a l´hospital de l´Esperança el proper 4 
d´Octubre. Es tracta d´una nova manera 
d’intercanviar experiències i vivències dins d’aquest 
món que ens apassiona. Serà una jornada on 
buscarem la interacció entre ponents i assistents, on 
es plantejaran temes de discussió i on no hi faltarà 
alguna sorpresa.  

Hem convidat professionals que, des de 
l’experiència que donen els anys de pràctica clínica, 
són puntals dins de la nostra professió.  

Programa 
9.00h Entrega d’acreditacions. 

9.30h Inauguració a càrrec de Sra. Mercè Sangenís. 

10.00h Aspiració No Invasiva per Traqueotomia 
(ANITA). Macarena Segura. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. 

10.45h Fisioteràpia 2.0. Aplicació de les noves 
tecnologies a la fisioteràpia respiratòria pediàtrica. 
Enrique del Campo. Hospital de Sant Joan de Déu. 

 

MEET UP 
Fisioteràpia 
respiratòria 

 
4 d´Octubre de 2014 

 
 

Meet up Fisioteràpia 
respiratoria 

 
Aforament màxim: 45 persones 

Preu: 15 euros. Inclou: inscripció, 
esmorzar, diploma d´assistència. 

Inscripcions: 

 Enviar correu electrònic 
a :Meetuprespira@gmail.com 

Us indicarem els pasos a seguir per 
formalitzar la inscripcio. 

 

 

Vine a compartir la 
teva experiència 

en respiratori amb 
nosaltres.  

 

 


