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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: 
Coordinador:  Carolina Garcia   
Membres:  Montse Gironès  Hermínia Garcia  Cristina Pallerols 

     
Convidats  Èlia Pérez  Amparo Baena  

 
Ordre del dia 

1. Membres de la Comissió. 
2. Vídeos Canal CFC. 
3. Projectes Comissió. 
4. Decàleg competències. 
 

1. Membres de la Comissió 
Avui s'incorporen a la Comissió l'Amparo Baena i l'Èlia Pérez. 
La Lola Carrión ha demanat d’incorporar-se a la Comissió i es disculpa per no poder venir a la 
reunió; la convidarem a la propera. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
   

 
2. Vídeos canal CFC 

 
4 febrer Dia Internacional contra el càncer HERMI 
27 febrer Dia Nacional del Trasplantament 
6 juny Dia Mundial de los Trasplantats 
10 octubre Dia Mundial de les Cures Pal·liatives (Segon dissabte d’octubre) 
19 octubre Dia Internacional del Càncer de Mama  MONTSE 
21 desembre Dia Nacional del nen amb càncer 
11 juny Dia internacional del Càncer de pròstata 
17 novembre Dia internacional del Càncer de Pulmó 
 
L'Èlia comenta que podria participar en la gravació del vídeo per al Dia Nacional del nen amb 
càncer o buscar algun col·laborador. Ens ho comentarà quan ho sàpiga segur. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Possible gravació dia nen amb càncer Elia  

 
3. Projectes Comissió 

En no haver pogut venir l'Hermi i la Cristina no avancem en aquests temes. Expliquem a les noves 
companyes en què estem treballant. 
 
Pàgina web. 
La Carol ha portat una proposta de tríptic sobre la prevenció del limfedema. 
La Cristina ha fet arribat per correu electrònic altres propostes. 
Ho farem arribar tot a tots els membres per poder seguir treballant plegats sobre el tema. 
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Promoció de la Fisioteràpia. 
La Carol va enviar el document en word el passat 21/10/16. Ho reenviarà a les noves companyes 
també per començar a treballar plegats. 
 
Formació. 
Fundació Roses contra el Càncer. La Cristina ens comunica que la xerrada sobre prevenció del 
limfedema a la Fundació Roses contra el càncer la farà el proper 15 de desembre. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Enviar word promoció Fisioteràpia oncologia a nous 
membres. 

Carol  

Enviar propostes Cristina i Carol tríptic prev. 
limfedema a tots els membres. 

Carol  

Xerrada Fundació Roses. Carol  
 

4. Decàleg competències 
Pendent fer propostes possibles continguts d'una formació sobre "Fonaments en oncologia per a 
fisioterapeutes". 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Fer aportació  possibles continguts formació Tots els membres  

 
Data propera reunió 
Pendent de data per a la propera reunió. 
Tasques a realitzar:   
Descripció de la tasca: Responsable Data 
Enviar l’acta als membres i al CFC. Carol  
Enviar l’ordre del dia abans de la reunió. Carol  

 
Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


