
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 3/15 Hora d’inici: 16.00 h Data: 9/11/2015 

 
Assistents: 
  Herminia Garcia    
  Cristina Pallarols   
  Carol Garcia   
     
Convidats     

 
Ordre del dia 

Espai de comunicació 
 

1. DiFT i Jornada Intercomissions. 
2. Projectes comissions. 
3. Altres. 

 
 

ESPAI DE COMUNICACIÓ 
 

1. DiFT i Jornada Intercomissions 
Respecte del DiFT es parla sobre l'organització de la taula rodona de la Comissió.  
Quedem que demanarem permís als participants de la taula per a enviar correu electrònic conjunt 
per posar-se en contacte i treballar com organitzar la taula 
Sobre la taula de debat general en la que participarà l'Hermi, estem a l'espera que, des del CFC, 
ens informin sobre el tema que es tractarà i com s'organitzarà. 
Respecte de la Jornada Intercomissions, la Carol explica que la Comissió d'Oncologia hi 
participarà juntament amb la Comissió d'Atenció Primària i es tractarà el tema de les 
repercussions neuromusculosquelètiques en el postractament de quimioteràpia. Segurament se 
celebrarà al maig del 2016. 
Tasques a realitzar: Contacte participants taula rodona 
Descripció de la tasca:  
Demanar permís als participants. 

Responsable 
 

 
Hermi, Cristina i Carol 

Escriure correu electrònic als participants.  Carol 
 

2. Projectes comissions 
Es parla dels diferents projectes en els quals la Comissió està treballant o hi ha previsió de 
treballar: 
 
- Actualització pàgina web Comissió  
      -Aspectes tècnics (col·laboradors Hermi i Toni): L'Hermi ens explica com ha treballat la seva 
proposta en quant a l'organització dels diferents apartats i continguts. Es proposarà fer les 
següents pestanyes: presentació, activitats (per a usuaris), formació, documents (banderes 
vermelles, fitxes...), notícies (articles, publicacions), recursos per a pacients/usuaris (Fisioteràpia 
en oncologia, limfedema secundari...) i enllaços (pàgines web d'interès per a professionals i 
pacients). 
 
      -Documents informatius (col·laboradors Hermi i Carol): es treballarà en la creació de 
documents informatius sobre diferents temes. S'acorda que es començarà treballar sobre el tema 
del limfedema secundari. 
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- Promoció de la Fisioteràpia en oncologia (col·laboradors: Hermi, Carol i Cristina): es reprèn la 
idea de fer promoció sobre la Fisioteràpia en oncologia en forma de xerrades a diferents col·legis 
professionals de l'àmbit sanitari (metges, infermeria, logopeda, treball social, psicologia, nutrició). 
S'elaborarà un PPT sobre el tema i es demanaria al CFC que fes el contacte amb els diferents 
col·legis professionals. 

La Carol tornarà a enviar el PPT que va fer fa temps sobre el tema per si pot servir de base. 
Altres fites sobre aquest punt seria fer xerrades a associacions i centre cívics i centres de 
formació d'estudis sanitaris (instituts, escoles universitàries). 
 
-Llistat de fisioterapeutes que treballen en oncologia: des del CFC es va informar que el tema 
de crear un cens de fisioterapeutes que treballaven en els diferents àmbits està parat perquè està 
lligat al tema de les especialitats. 
Parlem que la nostra demanada era crear un llistat, en un moment determinat en el temps, no un 
registre que s'anés actualitzant. Proposaríem al CFC fer una crida a tots els col·legiats perquè 
comuniquin quins treballen en l'àmbit de l'oncologia. 
Ho tornarem a comentar amb el CFC. 
 
-Formació: fer xerrades-conferències al CFC. Es proposa treballar aquest tema de cara a l'any 
vinent. Es proposa tractar el tema de la Fisioteràpia en diferents patologies oncològiques 
-DiFT 2015 i Jornada Intercomissions 2016 (col·laboradors: Hermi, Cristina i Carol): ja comentat 
en punt número 1. 
-Demandes col·legiats, consultes usuaris (col·laboradors: Carol): se seguiran atenent les 
demandes o consultes de col·legiats i usuaris que ens arriben a través del CFC. 
-Demandes Fundació Roses contra el Càncer (col·laboradors: Cristina): la Cristina està 
treballant en l'organització d'una xerrada sobre el limfedema secundari que va demanar la 
Fundació. Comparteix amb nosaltres el PPT que ha elaborat per a la xerrada. L'Hermi i la Carol 
s'ofereixen a ajudar-la si és necessari. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable  
Seguir treballant en l'actualització de la pàgina web i 
creació de documents. 

 Hermi, Toni i Carol 
 

Enviar PPT Fisioteràpia en oncologia.  Carol 
Comentar amb CFC el tema del llistat.  Carol 
Organització i participació DiFT 2015 i Jornada 
Intercomissions 2016. 

 Hermi, Cristina i Carol 

Demandes Fundació Roses Contra el Càncer.  Cristina 
 

Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al dia 20 de gener a les 16.00 h. 
Descripció de la tasca:  Responsable  
Enviar l’acta als membres i al CFC. 
 

 Carol 
 

 
Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


