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ACTA DE REUNIÓ 

COMISSIÓ D’ONCOLOGIA 
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www.fisioterapeutes.cat 
 

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

Núm. d’acta: 2/12 Hora d’inici: 16.00 h Data: 03/07/12 
 

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

 Mireia Camó 
Pedro Mulero 
 Àngels Pera 

 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Preocupació pels pocs membres de la Comissió:  la Montse i la Carol comenten 

que el Marc Lari s'ha ofert a ajudar-nos a cercar companys que tinguin interès en la 
Comissió. Creiem que és important contactar també amb companys que no 
necessàriament treballin en l'àmbit hospitalari, així com també amb companys que 
treballin en l'àmbit de les cures pal·liatives sense ser necessàriament d'oncologia, 
com, per exemple, la neurologia, la respiratòria... 

3. Definir participants de la Comissió. Creiem necessari definir els diferents tipus de 
perfils de participants de la Comissió: presencials, companys interessats però que no 
poden assistir a les reunions per raons geogràfiques, participants satèl·lits/llista de 
distribució... S'ha de parlar amb la resta de membres de la Comissió. 

4. Cursos promoguts per les comissions. Demanarem al CFC que ens expliquin el 
funcionament d'aquests cursos ja que ens agradaria col·laborar-hi.  

5. Dia de la Fisioteràpia 2012, DiFT. Aquest any se celebrarà el dia 27 d'octubre i 
canvia el format. Es vol fer una gran festa per tal d'arribar a tota la població. Les 
comissions hauran de fer tallers divulgatius o on puguin participar-hi els ciutadans. 
També les comissions organitzaran xerrades divulgatives. El CFC es va posar en 
contacte amb la Montse i la Carol i ens han proposat que la Comissió hi participi amb 
dues activitats: fer un taller sobre la prevenció del limfedema el mateix dia del DiFT 
(ho farà la Montse) i fer una xerrada divulgativa sobre la Fisioteràpia en oncologia i 
cures pal·liatives els dies d'abans al CFC (ho farà la Carol). 

6. Proposta d'activitat per a la Comissió: la Carol proposa una activitat per treballar 
entre tots els membres de la Comissió que podria ser d'interès per a la resta de 
companys. Proposa elaborar unes "fitxes" de recomanacions de Fisioteràpia en 
diferents patologies oncològiques. Proposa treballar entre tots: recerca bibliogràfica 
sobre la malaltia, el tractament mèdic i el tractament de Fisioteràpia. Estaria bé 
també contactar amb companys que treballin amb pacients amb aquella malaltia, 
companys d'altres comissions... Es comentarà amb la resta de membres.  

7. Dia Mundial del càncer de mama 2012: la Montse comenta que a l'Hospital Clínic 
se celebrarà el Dia Mundial del càncer de mama com cada any, el 19 d'octubre. 
Aquest any la temàtica serà les teràpies naturals i la medicina integrativa. 
 
 

Data propera reunió 
Queda pendent convocar la data de la propera reunió amb la resta de membres a causa 
de la temporada estival. 
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