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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 09.30 h Data: 07/11/2020 

 

Assistents: 

Coordinador/a:  Col. 9995 Nadine Toledo Sánchez 

Sotscoordinador/a  Col.1958 Silvia Caminero Marti 

Membres:  Col.1085 Gemma 
Calaf Valls 

 Col.5096 Carolina 
Garcia Cabeza 

 Col. 9503 Denys 
Santa Marina 

 Col.4896 Cristina 
Pallarols Short 

 Col. 6336 Elena 
Fernandez Barbadillo 

 

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisió i aprovació si s'escau de les sol·licituds d’incorporació de nous membres a la 

Comissió. 
3. Revisió proposta de projecte en comú amb la Comissió d’Hipoteràpia i Comissió de 

Pediatria per al Dia Nacional del Nen amb Càncer (desembre 2020). 
4. Resum de la reunió de coordinadors i novetats sobre les dates límit per a l’assistència a 

formacions/congressos proposades a l’última reunió. 
5. Estat de la comissió actual i revisió d’objectius i projectes acabats i per dur a terme. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior. 

 
2. Revisió i aprovació si s'escau de les sol·licituds d’incorporació de nous membres a la 
Comissió 

S’han rebut 5 sol·licituds d’incorporació de nous membres. La Nadine enviarà tota la documentació 
en PDF de les sol·licituds de nou a la resta de membres de la Comissió ja que hi ha hagut problemes 
tècnics per visualitzar-les. Es decideix que es farà una reunió a principis de desembre per comentar 
i votar la incorporació de nous membres de cara al gener de 2021. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Enviar correu electrònic a tots els membres amb 
sol·licituds en PDF. 

Nadine  

Crear Doodle per a reunió desembre. Nadine  

 
3. Revisió proposta de projecte en comú amb la Comissió d’Hipoteràpia i Comissió de 
Pediatria per al Dia Nacional del Nen amb Càncer (desembre 2020) 

La Nadine i el Denys expliquen la col·laboració que s’està duent a terme per al Dia Nacional del Nen 
amb Càncer junt amb la Comissió d’Hipoteràpia i de Pediatria. Es tracta d’una infografia per donar 
visibilitat al paper del fisioterapeuta onco-pediàtric en el tractament preventiu i terapèutic del 
nen amb càncer. La Gemma sol·licita participar també en el projecte. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Donar accés a la Gemma al Drive de la infografia. Nadine  
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4. Novetats sobre dates límit per assistència a formacions/congressos proposades a l’última 
reunió de coordinadors 
Es comunica a la resta de membres les dates límits per enviar les sol·licituds per formacions i 
congressos que va enviar l’Ana T. com d’acord a l’ultima reunió de coordinadors de comissions. 

- Formacions programades de cara a l’últim trimestre de l’any 2020: fins el 9 de novembre de 
2020. 

- Formacions programades durant el 1r semestre del 2021: fins el 15 de desembre de 2020. 

- Formacions programades durant el 2n semestre del 2021: fins el 30 de juny de 2021. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Comunicació per part dels membres a la Nadine de les 

formacions o congressos als que vulguin assistir. 
  

 

5. Estat de la comissió actual i revisió d’objectius 2021, projectes acabats i per dur a terme. 

- S’acorda entre tots els membres que assisteixen i per tal que no hi hagi problemes en les 
comunicacions, que qualsevol informació, comunicació, etc., es farà via correu electrònic amb 
acusament de recepció. 

- Es revisen els objectius per al 2021 i es decideix deixar els mateixos que els del 2020. 
- En referencia a la proposta formació que es va fer al juny, la Nadine comunica a la resta de 

membres que ha estat acceptada per JG i que s’hauria de començar a detallar el programa i 
els docents. Trasllada a la resta de membres la proposta de la Roser d’agrupar els seminaris 
en un únic curs i la possibilitat de donar la formació a Lleida. La resta de membres estan d’acord 
en fer un Curs Introductori a la Fisioterapia Oncològica dividit en tres mòduls i donar la 
possibilitat de fer la formació a Lleida. 

- Proposta per al Dia Mundial contra el Càncer Infantil: La Gemma i el Denys proposen fer una 
sèrie de vídeos amb testimonis de pacients onco-pediàtrics que expliquin què els aporta la 
fisioteràpia, en col·laboració amb Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu. A la resta de membres els 
sembla una bona idea. S’informaran de com es pot dur a terme aquesta col·laboració. La Nadine 
demanarà si hem de firmar algun tipus de consentiment per les gravacions a l’Ana T. 

- Movember: La Silvia explica que ha estat contactada pel Departament de Comunicació per 
explicar el rol del fisioterapeuta oncològic en el tractament de les seqüeles del càncer de 
pròstata i de la campanya de visibilització que s’està duent a terme per part del CFC. 

- Tríptic Limfedema secundari càncer de mama. La Nadine comenta que a causa de que no s’ha 
pogut trobar l’anterior díptic per penjar-lo a la pàgina web de la Comissió, s’hauria de refer. La 
Carol i la Cristina proposen fer un tríptic sobre prevenció del limfedema, adreçat a la ciutadania 
que sigui el primer d’una sèrie de tríptics sobre la prevenció de limfedema secundari en diferents 
tumors, per poder fer divulgació en centres de salut. S’habilitarà un document compartit per 
començar a organitzar la informació del tríptic. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Traslladar a la Roser si el fet d’agrupar els seminaris 
vol dir que s’han de reduir en temps o en contingut.. 

Nadine  

Demanar a l’Ana T. pel tema consentiments per a les 
gravacions. 

  

Informar-se amb els respectius departaments de 
comunicació dels hospitals Vall d’Hebron i Sant Joan de 
Déu de com es pot realitzar una col·laboració per 
gravar els vídeos. 

Gemma 
Denys 

i  

Recopilar informació i organitzar tríptic limfedema 
secundari càncer de mama.  

Tots  

Crear document compartit per tríptic al Drive. Nadine  

 

Data propera reunió 

Desembre de 2021. 

 
Coordinador/a: Nadine Toledo Sanchez 
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