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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 1/16 Hora d’inici: 16.30 h Data: 20/01/2016 

 
Assistents: 
  Herminia Garcia    
  Montse Gironés   
  Carol Garcia   
     
Convidats  Laura Pacheco  Mar Urbano 

 
Ordre del dia 

Espai de comunicació 
 

1. Projecte Laura Pacheco i Mar Urbano.  
2. DiFT i Jornada Intercomissions 2016. 
3. Noticiari. 
4. Vídeos canal CFC. 
5. Activitats Comissió 2015. 
6. Projectes Comissió: pàgina web, promoció de la Fisioteràpia en oncologia, llistat 

de professionals, formació, Fundació Roses contra el Càncer. 
 

 
ESPAI DE COMUNICACIÓ: 
 

1. Projecte Laura Pacheco i Mar Urbano 
Les companyes Laura Pacheco i Mar Urbano ens presenten el seu projecte basat en la proposta 
d'un programa de Fisioteràpia sobre l'atenció de Fisioteràpia a pacients amb càncer de mama. 
Es tracta d'un programa de caire preventiu vers la limitació de la mobilitat articular de l'espatlla 
després d'una intervenció de càncer de mama.  
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
   

 
2. DiFT i Jornada Intercomissions 2016 

DiFT 2015: pendent fer valoració del DiFT pels membres de la Comissió que hi van participar. 
Jornada Intercomissions 2016: estem pendents de rebre resposta de la Comissió d'Atenció 
Primària per posar-nos en contacte per treballar el tema. La Carol tornarà a intentar posar-se en 
contacte amb el seu coordinador. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Valoració DiFT. Hermi, Carol  
Posar-se en contacte amb Comissió d'Atenció 
Primària. 

Carol  

 
3. Noticiari 

La Carol explica que des del CFC estan preparant un reportatge sobre Fisioteràpia en oncologia 
per al Noticiari. Van fer entrevista telefònica a la Carol sobre el tema. Necessitaven fotos per 
il·lustrar-lo, per això es van demanar a tots els membres de la Comissió. 
La Cristina, la Montse i la Carol han fet arribar a la Irene/Toni fotografies.  
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Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
   

 
4. Vídeos canal CFC 

La Irene ens explica que des del CFC s'està treballant en l’elaboració de vídeos per al canal de 
televisió del CFC de petita durada (uns dos minuts aproximadament) on es parlin de temes 
concrets. El format seran entrevistes. Demanen la col·laboració dels membres de les comissions 
per a poder enregistrar aquestes entrevistes. 
En el cas de la nostra comissió, la Irene ha pensat en alguns temes per fer-los coincidir amb 
alguns dies mundials i ens ha proposat algunes preguntes. 
Caldria decidir entre tots els membres qui vol participar en els diferents temes i acabar d’elaborar 
les preguntes i respostes. Les respostes no han de ser molt llargues perquè el resultat sigui 
dinàmic i entenedor per a la població. 
 
Aquestes són les propostes: 
 

4 febrer Dia Internacional contra el càncer 
27 febrer Dia Nacional del Transplantament 
6 juny Dia Mundial dels Trasplantats 
10 octubre Dia Mundial de les Cures Pal·liatives (Segon dissabte d’octubre) 
19 octubre Dia Internacional del Càncer de Mama 
21 desembre Dia Nacional del nen amb càncer 

 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Enviar el correu electrònic de la Irene amb els temes i 
preguntes a tots els membres. 

Carol  

Respondre el correu electrònic per decidir entre tots 
qui vol participar i treballar en l’elaboració de 
l’entrevista. 

Tots els membres 
de la Comissió 

 

 
5. Activitats Comissió 2015 

El Javier va enviar un resum de les activitats de les comissions per elaborar la memòria del 2015.
Cal donar l'ok a la reunió de coordinadors. 
Els assistents a la reunió ho revisem i està tot bé. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Donar Ok a la reunió de coordinadors. Carol  

 
 

6. Projectes Comissió 
Parlem dels següents projectes: 

a) Pàgina web:  
• L’Hermi ha estat treballant sobre els apartats i els continguts de la pàgina web, ens 

facilita el document. Ho enviarà per correu electrònic perquè tots els membres el tinguin. 
També contactarà amb el CFC per parlar amb l'informàtic.  

• Entre tots hauríem de decidir què fem amb la presentació que hi ha actualment, si volem 
fer canvis i quins. 

• De la mateixa manera hem de revisar els objectius per tal d'actualitzar-los. 
• L'Hermi proposa com a objectiu treballar el tema del desenvolupament d'un catàleg de 
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competències dels fisioterapeutes en l'àmbit de l'oncologia, l'hematoncologia i Cures 
Pal·liatives. Per tal que ens guiïn en aquest tema, l'Hermi contactarà amb el Manel 
Domingo o el Gabriel Liesa per veure si ens podem reunir amb ells el dia de la propera 
reunió. 

• Una de les propostes de la nova pàgina web és crear recursos per als pacients; es va 
decidir començar per l’elaboració d'una guia sobre el limfedema. La Carol ha fer cerca 
sobre diferent material publicat sobre el tema. Per la propera reunió farà una proposta 
per treballar el tema. 

 
b) Promoció de la Fisioteràpia en oncologia: sense novetats. La Carol va enviar un Power Point 

per si pot ser d'ajuda en el tema. Pendent seguir treballant. La Carol comenta que aprofitarà 
una visita a una escola universitària per intentar contactar per conèixer si s'està fent 
formació en oncologia a nivell de pregrau. 

c) Llistat de professionals en oncologia: el CFC donarà informació sobre el tema a la reunió de 
coordinadors. 

d) Formació: sense novetats. 
e) Fundació Roses contra el Càncer: sense novetats, pendent parlar-ho amb la Cristina. 

Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Enviar proposta web Comissió oncologia a tots els 
membres. 

Hermi  

Contactar amb CFC / informàtic. Hermi  
Revisar presentació pàgina web i objectius. Tots els membres  
Contactar amb Manel Domingo i/o Gabriel Liesa. Hermi  
Fer proposta treball Guia sobre limfedema. Carol  
Intentar contacte escola universitària. Carol  

 
Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al dia 29 de febrer a les 16.30 h. 
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  

 
Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


