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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 2/15 Hora d’inici: 16:30h Data: 6/7/2015 

 
Assistents: 
  Montse Gironès   Sandra Solé 
  Antoni Grau  Carol García 
  Herminia García   
  Laura Bertran   
Convidats     

 
Ordre del dia 

Espai de comunicació 
 

1.  Membres Comissió 
2. DIFT i Jornada Intercomissions 
3. Propostes canvis pàgina web 
4. Llistat fisioterapeutes en oncologia (dades a demanar: dades personals, àmbit 

d'actuació en oncologia, …) 
5. Demandes Fundació Roses contra el cáncer  
6. Promoció fisioteràpia en oncologia 
7. Proposta xerrada de la Comissió al CFC 
8. Proposta Carol document prevenció limfedema 
9. Formació sobre prevenció del limfedema Hospital Clínic  

 
 

 
 

ESPAI DE COMUNICACIÓ: 
 

1. Membres Comissió 
L'Anna Boza, membre de la Comissió, comunica que vol deixar la Comissió. 
S'incorpora a la Comissió la col·legiada Núria Rius. No ha pogut assistir a la reunió d'avui. 
 
Tasques a realitzar: Comunicar canvis al CFC 
Descripció de la tasca:  
Comunicar canvis 

Responsable 
 

 
Carol Garcia 

 
 

2. DIFT i Jornada Intercomissions 
 

El Javier Crespo ens explica que, al DIFT,  a banda de les activitats lúdiques aquest any es farà: 
-Taula de debat: durant tot el dia s'aniran fent diferents taules rodones organitzades per les 
comissions. Es faran en una cúpula d'aïllament (des de fora es podrà veure però la idea no és que 
hi hagi públic). Les taules rodones es gravaran amb  l'objectiu de fer-ne difusió posteriorment al 
canal de TV del CFC. 
La durada aproximada és d'uns 20 minuts. 
-Taula general: on hi participarà un membre de cada comissió. Els continguts d'aquesta taula 
seran de caire professional. 
 
En aquesta edició decidim no participar amb cap activitat lúdica. 
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Per la taula de debat es decideix tractar el tema del paper de la fisioteràpia en tot el procés 
oncològic. 
La Montse Gironés proposa fer una "taula social" moderada per un periodista expert en temes de 
salut, un oncòleg, un fisioterapeuta i dos pacients. Comenta que ella pot coordinar la taula i 
contactar amb una periodista, també pot fer el contacte amb l'oncòleg i una pacient de càncer de 
mama. La Carol participaria com a fisioterapeuta i contactaria amb un pacient d'hematologia. 
 
Per  a la taula general (professional) participarà l'Hermi; la Carol s'ofereix per a recolzament. 
 
Per a la Jornada Intercomissions participarà la Carol, amb el recolzament de la resta de membres. 
Pensarà en temes a tractar i possibles contactes d'altres comissions 
Tasques a realitzar: Muntar la taula de debat i participar en taula professional 
Pensar temes per a la Jornada Intercomissions i possibles contactes. 
Descripció de la tasca:  
Contactar amb periodista, oncòleg i pacient de càncer 
de mama. Coordinar la taula 
Contactar amb pacient d'hematologia 
Participar en taula professional 
Temes J.Intercomissions i contacte 
 

Responsable 
 
 
 

 
Montse Gironés 
 
Carol Garcia 
Hermi Garcia 
 
Carol Garcia 

*Nota: a l'estona d'acabar la reunió la Montse comunica que prefereix no participar en l'activitat i 
no comprometre's amb les tasques. 
Decidim tirar endavant  la idea de la "taula-social". L'Hermi, la Cristina i la Carol es faran càrrec de 
les tasques que havia de fer la Montse. 
Tasques a realitzar: Muntar la taula de debat. 
Descripció de la tasca:  
Contactar amb periodista, oncòleg i pacients.  
Coordinar taula 
 

Responsable 
 
 
 

 
Hermi Garcia 
Cristina Pallarols 
Carol Garcia 
 
Hermi Garcia 

3.  Propostes canvis pàgina web 
No hi ha cap canvi des de la darrera reunió. 

L'Hermi recorda que s'havia proposat fer diferents pestanyes : enllaços, formació, documents 

(accès per col·legiats), noticies. 

L'Hermi proposa crear documents en pdf de divulgació per pacients i ciutadans. També documents 

per a fisioterapeutes amb consells sobre oncologia per a companys d'atres àmbits. La Carol 

comenta la seva idea de fer les "guies", seguint la mateixa linia. 

L'Hermi proposa fer un llistat dels temes que es podrien tractar en el termini d'un any, per 

exemple. 

Tasques a realitzar: Definir temes a tractar. 
Descripció de la tasca:  
Fer llistat dels possibles temes 

Responsable 
 

 
Hermi Garcia 

Tasques a realitzar: Contactar amb informàtic 
Descripció de la tasca:  
Contactar amb informàtic 

Responsable 
 

 
Toni Grau 

4.Llistat fisioterapeutes en oncologia (dades a demanar: dades personals, àmbit d'actuació 
en oncologia, …) 
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Es va enviar al CFC els objectius d'aquest llistat que es van el.laborar des de la Comissió. També 
es va comunicar al CFC que al registre de fisioterapeutes que hi ha a la pàgina web no hi ha 
l'àmbit de l'oncologia. 
Les dades que ens agradaria que constessin al llistat són: dades de contacte del fisioterapeuta, 
àmbit d'actuació en oncologia, àmbit de treball (hospitalari, consulta privada, domicili, ...), altra 
formació específica en altres àmbits. 
  
Tasques a realitzar: Comunicar-ho al CFC 
Descripció de la tasca:  
Comunicar les dades al CFC 

Responsable 
 
 
 

 
Carol Garcia 
 

5. Demandes Fundació Roses contra el cáncer (conferència i díptic; conferència/curs 
ergonomia mobilització malalts Comissió AP) 
Estem treballant en les següents demandes de la Fundació Roses contra el càncer: 

- Taller formatiu per a voluntaris i cuidadors sobre com mobilitzar a malalts dependents, amb 
dificultats de mobilitat, transferències, etc. : el CFC ens va informar que la Comissió d'AP feia 
xerrades sobre ergonomia. Si volguèssim fer la proposta a la comissió d'AP s'hauria de fer els 
tràmits per fer una xerrada i passar la proposta a la Comissió d'AP. 

- Xerrada o taller sobre la prevenció del limfedema: pendent. En principi ho gestionaria la Cristina. 

- Fer algun díptic en format pdf per a poder oferir des de la web amb recomanacions pels malalts 
de càncer (diferents tipologies): pendent. Tots els membres havíem d'aportar idees. 

Ho parlarem amb la Cristina Pallarols a la propera reunió ja que no ha pogut venir i ella estava 
gestionant alguns temes. 

 
Tasques a realitzar: Donar resposta a les demandes de la Fundació 
Descripció de la tasca:  
Retomar els temes pendents a la propera reunió 

Responsable 
 
 
 

 
Tots els membres 

 
6. Promoció de la fisioteràpia en oncologia  
Pendent. Veure següent punt. 
Tasques a realitzar:   
Descripció de la tasca:  
 
 

Responsable 
 

 
Tots els membres 

 
7. Proposta: xerrada/jornada des de la Comissió 
 

L'Hermi proposa fer un llistat amb els temes que cada membre de la Comissió domini més per 
poder oferir conferències o seminaris. 

 
Tasques a realitzar: Fer llistat de possibles conferències/seminaris 
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8. Proposta Carol document prevenció limfedema 
 
La Carol explica que una ciutadana afectada de càncer de mama va fer una consulta referent a la 
prevenció del limfedema i ergonomia. 
Es va donar resposta i com a material escrit es va fer arribar les recomanaciosn publicades per 
diferents entitats. 
Davant d'aquesta situació la Carol comenta que potser seria interessant el:labora un document 
sobre prevenció del limfedema des de la Comissió, per poder fer arribar als ciutadans/companys 
que consultin. Seria recopilar la informació que ja existeix, revisar si cal modificar alguna cosa i 
editar-ho des de la Comissió. També es podria fer amb d'altres temes d'interès. 
Tot això lliga amb el punt numero 3 i la proposta de l'Hermi de crear documents de divulgació des 
de la Comissió. 
Tasques a realitzar: Treballar el tema dels documents de divulgació 
Descripció de la tasca:  
Enllaç amb punt 3 
 

Responsable 
 

 
 

 
9. Formació sobre prevenció del limfedema Hospital Clínic 
 
Els passats 25 i 26 de maig va tenir lloc a l'Hospital Clínic la jornada "Prevenció del limfedema 
secudari i d'altres complicacions en el tractament del càncer de mama. Una visió holística per a 
fisioterapeutes", amb molt d'èxit. 
En el seu moment tots els membres de la Comissió ja vam mostrar, i així ho vam fer saber al 
CFC, el nostre recolzament a la seva realització. 
Però deixem constància en acta també tal i com ens van demanar des del CFC. 
 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  
 

Responsable 
 

 
 

 
 

Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió pel dia 5 d'octubre a les 16:30h 
Tasques a realitzar:  Enviar l’acta a tots els membres de la comissió, enviar l’ordre del dia abans 
de la reunió 
Descripció de la tasca:  
Enviar l’acta als membres i al CFC 
 

Responsable 
 

 
Carol Garcia 

 
Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


