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Departament que es reuneix: Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 4/2011 Hora d’inici: 16.00 h Data: 19/9/11 
 

Assistents: 
Coordinador:  Montse Gironés  Carolina García  
Membres:  Rosa Camp 

 Mireia Camó 
 Pedro Mulero 
 Àngels Pera 

 Mila Aregita 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Consentiment informat: Es comenten diferents tècniques i situacions que podrien 

ser susceptibles de demanar el consentiment informat. Finalment creiem que a la 
nostra disciplina podríem parlar de situacions que facin referència a la intimitat del 
pacient. Respecte a tècniques concretes, a oncologia treballem amb moltes de les 
tècniques amb què treballen la resta de comissions (neurologia, cardiorespiratori, 
reumatologia...); per tant ens sumarem a les propostes de la resta de comissions. 
De totes maneres pensem que potser també hauríem de demanar un consentiment a 
aquells pacients que rebutgen el tractament de Fisioteràpia (per exemple, en l'àmbit 
hospitalari) i aquells tractaments que es fan per reeducar la deglució (per exemple, 
en pacients afectats de neoplàsia de cap i coll sotmesos a intervenció quirúrgica). 

3. Taula rodona sobre tractament del limfedema: Seguint amb els preparatius de la 
taula rodona per unificar criteris en referència al tractament del limfedema, a la 
propera reunió convidarem les companyes que volem que hi participin per definir el 
contingut de la taula rodona: la Mila, l'Helena Montiel, l’Hermi Garcia i la Núria Puig. 
La Montse Gironés convidarà la Núria i l’Hermi, la Rosa a l'Helena i la Carol li 
recordarà a la Mila. 

4. Membres de la Comissió: Comentem que la Mila ens ha fet arribar un correu 
electrònic en el qual manifesta la seva voluntat de deixar la Comissió; com que no ha 
pogut assistir a aquesta reunió, ho parlarem amb ella a la propera.  

5. Correu divulgació als col·legiats per demanar participació a la Comissió: Per tal 
de trobar persones interessades a participar en la Comissió, demanem al CFC que 
enviïn un correu a tots els col·legiats demanant si hi ha algú que hi estigui interessat. 
El Javier Crespo ens ensenya el model de correu que es va enviar des de la 
Comissió de Geriatria. 

6. Correus dels membres de la Comissió: Atès que molts membres tenen més d'una 
adreça electrònica, concretem quina farem servir per comunicar-nos entre nosaltres. 

7. Jornada de Teràpies Manuals: Comentem que el CFC ofereix una inscripció 
gratuïta per comissió i un descompte del 25% als membres de la comissió. Es 
comenta qui hi vol anar i es decideix que hi anirà la Carol García. 

8. Propostes: La Rosa proposa com a proposta fer algun material divulgatiu per als 
pacients o familiars. 
La Carol torna a comentar que li agradaria treballar entre tots els membres algun cas 
clínic o fer recerca de les publicacions que hi ha sobre Fisioteràpia en oncologia. 
 

Precs i preguntes 
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Conclusions 
 

 
Data propera reunió 

Es convoca la propera reunió per al proper dia 28 de novembre de 2011 a les 16.00 h. 
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