
	  
	  

II	  TALLER	  D’ABORDATGE	  DEL	  TRACTAMENT	  DE	  FISIOTERÀPIA	  POSTCIRURGIA	  
DE	  L’ESPATLLA	  

	  
Nom	  activitat:	  	  
Taller	  d’abordatge	  del	  tractament	  de	  fisioteràpia	  postcirurgia	  d’espatlla	  
	  
Tipus	  d’activitat	  
Taller	  
	  
Nombre	  d’hores:	  5	  h.	  	  

Nombre	  d’alumnes:	  20	  participants.	  	  

Calendari	  i	  
20	  de	  JUNY	  2014	  
Divendres	  de	  15’30	  h	  a	  20’30h	  
Lloc	  de	  realització:	  Acadèmia	  de	  les	  Ciències	  Mèdiques	  i	  de	  la	  Salut	  de	  Catalunya	  i	  
Balears	  (ACMSCB).	  Barcelona	  

PROGRAMA	  
• Epidemiologia.	  	  
• Anatomia	  i	  fisiologia	  de	  l’espatlla	  
• Exploració	  radiològica.	  
• Classificació	  de	  les	  fractures	  d’húmer	  proximal.	  
• Indicacions	  de	  tractament	  
• Tècniquas	  d’osteosintesi.	  	  Casos	  clínics.	  
• Artroplastia	  en	  fractura.	  Casos	  clínics.	  
• Tractament	  de	  fisioteràpia	  post	  fractura	  d’espatlla	  (Quirúrgic	  vs	  conservador)	  

o Osteosíntesis,	  plaques	  
o Pròtesis:	  Anatòmiques,	  invertides.	  
o Conservador	  

• Regles	  d’or	  
• Tècniques	  de	  reeducació	  
• Conducta	  a	  seguir	  

	  
Professorat	  

Dr.	  MOISÉS	  RÍOS	  MARTÍN.	  Llicenciat	  en	  Medicina	  i	  Cirurgia	  UB	  1997.	  Especialista	  en	  
Cirurgia	  Ortopèdica	  i	  Traumatologia.	  Facultatiu	  especialista	  de	  Traumatologia	  i	  Cirurgia	  
Ortopèdica	  a	  l’Hospital	  Clínic	  i	  Provincial.	  

Professor	  de	  Curs	  AO	  Avançat	  Enclavat	  intramedular.	  Col.laborador	  docent	  de	  pregrau	  



a	  	  l’Hospital	  Universitari	  de	  Bellvitge.	  Professor	  Curs	  Bàsic	  de	  l’AIOD	  sobre	  
fisiopatología	  i	  biomecánica	  del	  enclavat	  endomedular.	  

Sr.	  LLUÍS	  PUIG	  TORREGROSA	  Diplomat	  en	  fisioteràpia	  al	  1996,	  Escola	  Universitària	  
d'Infermeria,	  Fisioteràpia	  i	  Nutrició	  Blanquerna.	  Universitat	  Ramón	  Lllull	  (URL).	  Cap	  de	  
Fisioteràpia	  de	  l'Hospital	  de	  l'Esperit	  Sant.	  Vice	  President	  de	  la	  Societat	  Catalano	  Balear	  
de	  Fisioteràpia	  (SCBF)	  	  

Formation	  à	  la	  méthode	  CGE	  4	  nivells	  (Concept	  Globale	  de	  l’épaule)	  Montpeller,	  
Fisioteràpia	  Global	  Miofascial,	  Teràpia	  aquàtica	  en	  la	  Universitat	  I	  nternacional	  de	  
Catalunya	  (UIC),	  Reeducació	  postural	  Global	  (RPG).	  

	  

Professionals	  als	  quals	  es	  dirigeix	  l’activitat:	  Fisioterapeutes	  Titulats.	  	  

Preu:	  	  

Fisioterapeutes	  Socis	  de	  la	  SCBF:	  Gratuït	  	  	  

Fisioterapeutes	  No	  Socis	  de	  la	  SCBF:	  10€.	  Pagament	  “in	  situ”	  el	  dia	  de	  l’activitat	  	  	  

Inscripció:	  	  

Enviar	  nom,	  cognoms,	  còpia	  de	  títol	  de	  fisioteràpia	  i,	  si	  ets	  soci,	  còpia	  de	  la	  targeta	  
corresponent	  al	  correu	  info@formacioscf.com,	  	  

	  

Activitat	  pendent	  d’acriditació	  del	  Consell	  Català	  de	  Formació	  Continuada	  de	  les	  
Professions	  Sanitàries	  


