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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 3/2011 Hora d’inici: 16.00 h Data: 06/06/11 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironés  Carolina García  
Membres:  Rosa Camp  Pedro Mulero  
Convidat/s  Mireia Camó   

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió comissions: La Carol va assistir a la reunió de comissions el passat dia 30 

de maig. 
Explica que els principals punts que es van tractar van ser: 
- Presentació del Marc Lari com a membre de la Junta i representant de les 
comissions. El Marc té la intenció de reunir-se amb totes les comissions per tal de 
coneixe'ns. Per a la propera reunió l'avisarem amb temps perquè hi pugui assistir. 
- Consentiment informat: a la reunió de comissions, el Sr. Ramon Figueras, 
advocat del CFC, explica què és el consentiment informat i la seva importància en el 
procés assistencial. Comenta que ha de ser per escrit sempre que la tècnica sigui 
invasiva i s'ha de lliurar còpia al pacient. Ha de constar el diagnòstic, la proposta de 
tractament, les alternatives terapèutiques, els riscos més comuns i l'acceptació del 
pacient. 
Per a la propera reunió de comissions, cada comissió hauria de dir aquelles 
tècniques que fan servir que creuen que són susceptibles de demanar el 
consentiment informat per escrit, ja sigui pels riscos de la tècnica, com per qüestions 
d'intimitat en determinades parts del cos.  
Des de la Comissió d'Oncologia quedem que anirem pensant en possibles tècniques 
i les comentarem a la propera reunió. 
La Carol comenta que potser la Mila pot fer algun comentari perquè fa tractament en 
incontinències urinàries i fecals i comenta que potser es podria tenir en compte en el 
drenatge limfàtic en càncer de mama. 
- Dia Mundial de la Fisioteràpia: s'ha d'enviar el material que volem presentar 
abans del dia 27 de juny.  
Encara no se sap on es farà. 
 
La Carol enviarà l'acta de la reunió de comissions a tots els membres de la Comissió.
 

3. DMF 2011: la Carol porta el PPT que es va reparar per l'any passat i que finalment 
no es va fer servir en el format que demana el CFC. Entre tots es fan alguns canvis 
de forma i contingut. La Carol el reenviarà a tots perquè tothom hi doni el vistiplau i 
es puguin fer aportacions, comentaris, modificacions... 
Es decideix que demanarem al CFC que el posin en format vídeo per passar-lo el 
DMF. 

4. Proposta de taula rodona sobre el tractament del limfedema: es vol organitzar 
una taula rodona sobre el tractament del limfedema; comptarem amb l'experiència de 
la Mila i les fisioterapeutes que va comentar la Montse. Per a la propera reunió, la 
Montse convidarà l’Hermínia per començar a organitzar l'activitat. Comentem amb el 
Javier Crespo que la faríem a voltants de l'octubre. 
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5. Fulletó comissions: comentem l'escrit proposat pel CFC i l'ampliació que la Montse 
i la Carol van proposar per al fulletó de les comissions del CFC. Ho repassem entre 
tots i fem alguna petita modificació. També triem la foto que volem que acompanyi el 
text. La Montse enviarà a tots els membres de la Comissió i al CFC el text definitiu i 
la fotografia. 

6. Foto pàgina web de la Comissió del CFC: proposarem al CFC canviar la foto de la 
nostra comissió que surt a la pàgina web del CFC. La Montse escriurà al CFC 
demanant canviar la foto i proposant la que hem triat per al fulletó. 

7. Jornada de detecció precoç en càncer de mama: la Montse ens enviarà la 
informació d'aquesta jornada. 

8. Article La Vanguardia: la Montse enviarà al CFC l'article de La Vanguardia on parla 
de la Fisioteràpia. 

9. Projecte aigua Anna Verdú: La Montse comenta que ha pogut parlar amb la 
col·legiada Anna Verdú que fa uns mesos es va posar en contacte amb la Comissió 
per comentar-nos els seu projecte de Fisioteràpia a la piscina per a dones amb 
càncer de mama. Ens comenta que l'ha pogut posar en marxa i comentem que 
properament la convidarem a què ens expliqui quina és la seva experiència. 

10. Nova membre de la Comissió: la Mireia Camó accepta formar part de la Comissió, 
benvinguda! 
 

Precs i preguntes 
 

 
Conclusions 

 
 

Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al proper dia 19 de setembre de 2011 a les 16.00 h. 
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