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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 5/13 Hora d’inici: 16.30 h Data: 27/01/2014 

 
Assistents: 
  Montserrat Gironès (col. 210)  Carolina García (col. 5096) 
  Hermi García (col. 1527)  Pedro Mulero (col. 8897) 
  Anna Boza (col. 7432)  Toni Grau (col. 10467) 
  Cristina Pallarols (col. 4896)  
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Conferència Montse Gironès. 
3. Pla de treball. 
4. Definir objectius de la Comissió durant el 2014. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S'aprova l'acta anterior per part de tots els membres assistents. 

 
2. Conferència Montse Gironès 
Montse Gironès ens fa una valoració de la seva ponència “Una visió diferent del fisioterapeuta 
davant d'un diagnòstic de càncer de mama: prevenció, prevenció, prevenció”: gran afluència 
d’assistents i gran interès. Falta la valoració per part del Col·legi.  
Enllaç a entrevista a Montse Gironès pel dia Mundial de Càncer (4 febrer): 
http://hbakkali.wordpress.com/ 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Pla de treball 
a) Periodicitat de les reunions: cada 5-6 setmanes i preferiblement dilluns per part de la majoria 
amb una durada de 1 hora i 15-30 min. 
b) Amb un mínim d’assistents a la reunió de dos assistents. En cas de ser pocs es poden fer les 
reunions a algun altre lloc (avisant al Col·legi per anul·lar la reserva de la sala). 
c) Estructura de les reunions:  

COMUNICACIÓ GENERAL (temps inicial) a l’inici de les reunions dedicar-les a posar-nos al 
dia sobre actes, xerrades, articles que portem a terme al nostre dia a dia. 
ORDRE DEL DIA 

d) Comunicació als membres que no han assistit mitjançant acta informal i/o formal. 
e) Enviar acta formal als assistents a la reunió per revisar i, un cop fet, a l’Eva Cirera i a la Irene 
del Col·legi. 
f) Crear grups de treball en funció dels objectius de treball que ens marquem, per tal de dinamitzar 
el grup, assolir els objectius de la Comissió i avançar a les reunions. Cada grup portarà informació 
i feina feta a la reunió i en el cas de no poder-hi assistir passarà aquests comentaris a un altre 
membre per tal de poder treballar a la reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar l’acta informal i enviar acta formal. Hermi Garcia Setmana següent de 

la reunió 
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Concretar grups de treball- Tots Propera reunió 

 
4. Definir objectius de la Comissió durant el 2014 
- Mantenir viva i estable la Comissió. 
- Iniciar formació en Fisioteràpia i oncologia al propi Col•legi. 

L’Herminia va tenir una entrevista amb la Roser Alfonso (Àrea de Desenvolupament 
Professional del Col·legi) per explicar-li la nostra proposta i per veure quins requisits i quines 
accions hem de realitzar per portar-la a terme.  
Durant la reunió de la Comissió parlem de fer un primer curs de fonaments en oncologia 
impartit per un oncòleg, un fisioterapeuta i la Montse opina que també una infermera.  
Farem un grup que treballi aquesta proposta per tal de portar feina feta el dia de la reunió. Dels 
presents a la reunió, l’Herminia s’apunta a aquest grup i esperem resposta de la resta de 
membres. 

- Promocionar la Fisioteràpia en oncologia.  
Veure i estudiar com: pàgina web, associacions, professionals sanitaris, altres fisioterapeutes... 
De la pàgina web del Col·legi s’encarrega el Departament d’Informàtica. S’ha proposat revisar i 
actualitzar el contingut de la pàgina de la Comissió, així com la possibilitat d’obrir una pestanya 
dintre l’apartat d’hemato-oncologia per fer divulgació general. 
Farem un grup que treballi aquesta proposta. Dels presents a la reunió l’Antoni i la Montse 
s’apunten i esperem resposta de la resta de membres. 

- Lluitar per implementar als hospitals la Guia per a la prevenció de Limfedema secundari 
en el tractament de càncer de mama que es va elaborar el 2012. La Montse explica que hem 
d’intentar que no sigui tan sols un document penjat a les webs. 
Un grup de treball es farà càrrec d’aquest tema. Dels presents s’apunta la Montse i esperem 
resposta de la resta de membres. 

- Elaborar un llistat de xarxa de professionals sanitaris experts en oncologia a la resta de l’estat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 
 

Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al dia 24-02-2014 a les 16.30 h. 

 
Coordinador 
Herminia Garcia 


