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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 2/16 Hora d’inici: 16.30 h Data: 29/02/2016 

 

Assistents: 

  Herminia Garcia    

  Montse Gironés   

  Carol Garcia   

     

Convidats  Alexandre Bel (Comissió Atenció 
Primària) 

  

 

Ordre del dia 

Espai de comunicació 
1. Jornada Intercomissions. 
2. Vídeos canal CFC. 
3. Projectes Comissió. 
4. Sol·licitud incorporació nou membre a la Comissió. 
5. Entrevista ràdio ONDA CERO prevenció limfedema. 
6. Decàleg competències Manel Domingo. 

 
ESPAI DE COMUNICACIÓ 

 

1. Jornada Intercomissions 

La nostra Comissió participarà a la Jornada Intercomissions el dia 14/5/2016 amb la Comissió 
d'Atenció Primària (Carol Garcia-Alexandre Bel). L'Alexandre Bel es reuneix amb nosaltres per 
acabar de perfilar la nostra intervenció conjunta. Tractarem el tema dels efectes secundaris del 
tractament oncològic a sistema neuromusculosquelètic. El guió de la intervenció serà: 
 

- Fisiopatologia dels efectes secundaris 
- Problemes més freqüents, a curt termini (àmbit hospitalari, agut), i a llarg termini (atenció 

primària) 
- Principis d'atenció de Fisioteràpia en el pacient oncològic 
- Tractament de Fisioteràpia 

 
L'Àlex i la Carol treballaran en l’elaboració de la presentació. La resta de membres s'ofereixen a  
ajudar. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  Responsable Data 

Preparació presentació i continguts. Alexandre Bel 
Carol Garcia 

 

 

2. Vídeos canal CFC 

Tema no parlat per manca de temps. Pendent 

 

4 febrer Dia Internacional contra el càncer HERMI 

27 febrer Dia Nacional del Trasplantament 
 

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 
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21 desembre Dia Nacional del nen amb càncer 

11 juny Dia internacional del càncer de pròstata 

17 novembre Dia internacional del càncer de pulmó 
 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  Responsable Data 

   

 

3. Projectes Comissió 

Tema no parlat per manca de temps. Pendent 
- Pàgina web. Presentació, continguts, … 
- Promoció de la Fisioteràpia (contacte EUF Blanquerna) 
- Formació 
- -Fundació Roses contra el càncer 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  Responsable Data 

   

 

4. Sol·licitud incorporació nou membre 

Tema no parlat per manca de temps. Pendent 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  Responsable Data 

Enviar sol·licitud als membres de la Comissió. Carol  

 

5. Entrevista Onda Cero prevenció limfedema 

La Carol explica que ha rebut la proposta des del CFC per fer una entrevista a Onda Cero sobre la 
prevenció del limfedema. Comenta si algú hi vol participar.  
En principi hi col·laboraran la Carol i la Montse, si els hi és possible per agenda. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  Responsable Data 

Confirmar participació al CFC. Carol  

 

6. Decàleg competències 

L’Hermi va demanar al Manel Domingo si podia assistir a la reunió per parlar sobre l’elaboració 
d'un decàleg de competències dels fisioterapeutes que treballen en oncologia. 
Ens acompanyen el Manel Domingo, degà del CFC, i la Monica Rodríguez, vicedegana del CFC. 
Ens expliquen com està el tema de les especialitats en Fisioteràpia actualment. 
Sembla que la possibilitat en Fisioteràpia, segons la Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries, 
seria el diploma d'acreditació o d'acreditació avançada (hi ha 2 nivells) per a tots els 
professionals sanitaris. No són especialitats pròpiament dites, sinó que són entitats de 
coneixement que requereixen una verificació de l'àmbit de coneixement (via formació, pràctiques, 
etc...). 
En l'àmbit de l'oncologia està una mica més complicat i caldria treballar des dels fonaments 
teòrics. Així doncs el Manel i la Mònica ens animen a buscar informació sobre formació nacional i 
internacional en el camp de la Fisioteràpia en oncologia. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca: Responsable Data 

Buscar informació sobre formació nacional i Tots els  
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internacional en el camp de la Fisioteràpia en 
oncologia. 

membres 

 

Data propera reunió 

Es convoca la propera reunió per al dia 4 d'abril 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 

Data 
 

 
Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 
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