
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 3/13 Hora d’inici:16.30 h   Data: 11/06/2013 

 
Assistents: 
  Montserrat Gironès (col.0210)  Carolina García (col.5096) 
  Hermi García (col. 1527)  Pedro Mulero (col.8897) 
  Anna Boza (col.7432)   
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. CIF 
3. DiFT. 
4. XXXIX Congrés Europeu de la Societat Europea de Limfologia. 
5. Diari El 9 Esportiu. 
6. Contacte amb associacions. 
7. Reunió de coordinadors. 
8. Contacte amb el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Comissió de Cures Pal·liatives. 
 

1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Llegida i aprovada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2.  CIF 

La Carol explica que la tasca 2 ja està acabada i enviada al CFC. A partir d'ara s'ha de treballar en 
la tasca 3.  
L’Hermi i l'Anna comenten que tenen alguna escala de valoració més que podria ser interessant 
d’incloure, comenten que les enviaran. Una vegada haguem afegit aquestes escales, s'ha de 
decidir quina escala treballarem i contactarem amb en Rafel Donat perquè ens ajudi amb aquesta 
part més tècnica de la tasca 3. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. DiFT 

Les dues propostes que es plantegen per al DiFT són: 
-Taller de marxa nòrdica. 
-Taller d’exercicis de manteniment en la quimioteràpia. 
Respecte a l'activitat de marxa nòrdica, es comenta que potser es pot fer en format passejada, 
amb un recorregut marcat per fer-ho més visible. 
Cal conèixer la previsió del CFC tant pel que fa a la temporització com a la infraestructura. 
Tant l’Hermi com la Carol coneixen entitats que poden subministrar el material (pals de marxa 
nòrdica) per a l'activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4.  XXXIX Congrés Europeu de la Societat Europea de Limfologia 
L’Hermi i l'Anna Boza van assistir-hi. Es va celebrar a València del 6 al 8 juny.  
Comenten que va ser interessant i destaquen com, a diferència d'Espanya, la figura del 
fisioterapeuta en limfologia és molt valorada a nivell europeu. 
Expliquen que han conegut noves escales de valoració interessants. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Diari El 9 Esportiu 

La Montse recorda que el diari El 9 Esportiu, diari de divulgació esportiva, ofereix la 
possibilitat de que les comissions hi publiquin articles. La primera col·laboració s'ha fet 
amb un escrit de la Carol sobre la Fisioteràpia en oncologia, de manera general. Creiem 
que de moment no s'ha publicat. L’Hermi i l'Anna comenten que potser poden col·laborar-
hi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Contacte amb associacions 

Seguint amb el tema de les associacions, parlem dels diferents models de Fisioteràpia a 
les associacions (centre privat que atén pacients d’associacions, fisioterapeutes dins de 
les associacions…). Des de la Comissió pensem que, des del sistema sanitari, s'hauria de 
donar l'atenció de Fisioteràpia necessària als pacient oncològics, però sabem que és 
difícil i que la realitat és una altra. El Pedro, l’Hermi i l'Anna expliquen la seva experiència. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7.  Reunió de coordinadors 

La Irene Martínez ens informa que la propera reunió de coordinadors serà el dia 26 de 
juny a les 19.00 h. La Carol i la Hermi hi assistiran. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8.  Contacte amb el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Comissió de Cures 

Pal·liatives 
La Montse, l'Anna i la Carol es reuneixen via Skype amb el Sr. Carlos Valiente i la seva 
companya. Ens comenten que des del Col·legi de Madrid estan impulsant la creació de la 
Comissió de Cures Pal·liatives. Es fa un intercanvi d'opinions sobre la figura del 
fisioterapeuta en cures pal·liatives, els models assistencials, l'atenció integral en cures 
pal·liatives, les cobertures sanitàries actuals, l'organització de la jornada laboral en 
aquests serveis, etc. 

Valorem molt positivament aquest contacte i quedem en què seguirem en contacte 
mitjançant correu electrònic. Demanarem al CFC que ens faciliti les seves adreces 
electròniques, així com que faci arribar les nostres als companys de Madrid. 

La Carol comenta que fa un parell d'anys van elaborar a l'ICO un document sobre les 
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actuacions de Fisioteràpia en cures pal·liatives, a petició del Rafael Torres, president de la 
Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Quan tinguem les adreces, els hi enviarem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

Data propera reunió 
16  de setembre del 2013 a les 16.00 h. 

 
Coordinador 


