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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 
Núm. d’acta: 4/16 Hora d’inici: 16.30 h Data: 21/11/2016 
 

Assistents: 
Coordinador:  Carolina Garcia 
Membres:  Hermi Garcia   

 Montse Gironés   
 Lola Carrión   

Convidats      
 

Ordre del dia 
1. Membres de la Comissió. 
2. Vídeos Canal CFC. 
3. Projectes Comissió. 
4. Jornada Intercomissions.  
5. Congrés Mundial Limfologia (R. Aiguadé). 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 
Llegida i aprovada. La Cristina, l’Èlia i l’Amparo han disculpat la seva absència. 
 

2. Membres de la Comissió 
Avui s'incorpora a la Comissió la Lola Carrión. 
Seguim a l’espera de què la Sandra confirmi si vol seguir formant part de la Comissió. 
 

3. Vídeos Canal TV CFC 
 
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 (2n 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 
 
Finalment no es va poder gravar el vídeo del Dia del nen amb càncer per un problema de 
disponibilitat de la fisioterapeuta que ho havia de gravar. 
Decidim anar gravant diferents vídeos perquè el CFC els emeti quan sigui el moment. 
De moment quedem en proposar els següents vídeos: 
-Dia del nen amb càncer: Gemma Calaf 
-Dia del càncer de pròstata: Lola Carrión 
-Dia del càncer de pulmó: Carol Garcia 
-Dia cures pal·liatives: Carol Garcia 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la Irene per gestionar les 
gravacions amb les diferents responsables. 

Carol Garcia Abans del 21 de febrer 
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4. Projectes Comissió 
Revisem: 
 

• Pàgina web. 
• Presentació: la Carol tornarà a reenviar a tots els membres la presentació en la qual vam 

treballar fa mesos per fer la darrera revisió i enviar-la definitivament al CFC. 
• Continguts: l’Hermi reenviarà a tots els membres el document amb els continguts en el 

qual ha treballat. 
• Documents: vam iniciar l’elaboració d’un material d’educació sanitària vers la prevenció del 

limfedema secundari al càncer de mama dirigit a la població. La Carol tornarà a reenviar la 
proposta que va elaborar i els documents que va enviar també la Cristina. Caldrà decidir 
entre tots els membres els continguts i el format. 

• Promoció de la Fisioteràpia. 
• Cal demanar al CFC si poden revisar si tenim l’ok de la Junta del CFC per fer les diferents 

xerrades (a col·legis professionals i a escoles universitàries). Sobre el document en què 
havíem de treballar, l’Hermi proposa afegir continguts sobre el tractament de Fisioteràpia 
en diferents patologies o problemes de salut concrets. Farà un esquema de tot i ho enviarà 
a tots els membres. 

• La Lola proposa referenciar articles científics sobre el tema. Cal buscar bibliografia. 
• Fundació Roses contra el càncer. La Cristina va fer la xerrada sobre prevenció del 

limfedema a la fundació Roses contra el càncer el passat 15 de desembre. Esperem el seu 
feedback a la propera reunió. 

• Formació: seguim treballant en una possible formació sobre “Fonaments bàsics 
d’oncologia per a fisioterapeutes”. La Cristina va aportar una proposta sobre els objectius i 
la Carol una proposta sobre els continguts. Cal revisar-la entre tots. La Carol reenviarà 
novament els documents a tots els membres. 

• L’Hermi fa una proposta interessant: fer un seminari sobre banderes vermelles en 
oncologia juntament amb la Comissió de NME. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reenviar presentació de Comissió per a la web a tots 
els membres. 

Carol  

Reenviar document continguts web a tots els 
membres. 

Hermi  

Reenviar documents sobre document d’educació 
sanitària i prevenció limfedema secundari càncer de 
mama. 

Carol  

Demanar l’ok de la Junta a xerrades de promoció de la 
Fisioteràpia en oncologia. 

Carol  

Enviar a tots els membres el document esquema 
continguts xerrades. 

Hermi  

Buscar bibliografia pels continguts de les xerrades. Tots els membres  
Feedback xerrada Roses contra el càncer. Cristina  
Reenviar documents proposta formació a tots els 
membres. 

Carol  

Treballar en la proposta de l’Hermi. Tots els membres  
 

5. Jornada Intercomissions 
La Comissió d’ObUGi va donar resposta favorable a la nostra proposta de participar plegats a la 
Jornada Intercomissions d’enguany. Interlocutores: Laia Blanco i Stephannie Kauffman. 
La Jornada se celebrarà el proper dissabte 25 de novembre.  
La Carol comenta que li serà impossible d’assistir-hi per incompatibilitat amb una formació. 
Comenta, però, que es mostra disponible per treballar en els continguts, però que li serà 
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impossible representar la Comissió aquell dia. 
Pregunta si algun membre de la Comissió podria comprometre’s a representar la Comissió el dia 
de la Jornada, atès que si no fos així caldria avisar a la Comissió d’ObUGi i al CFC que no hi 
participem. 
La Montse comenta que no pot participar-hi. 
L’Hermi i la Lola comenten que una o altra hi participaran. 
Falta saber també la disponibilitat de la resta de membres. 
La Carol farà d’interlocutora a la reunió de coordinadors pel que fa a la Jornada Intercomissions. 
Tasques a realitzar veure evolució de propostes de les altres comissions. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Treballar juntament amb la comissió d’ObUGi. Tots els membres  
Fer d’interlocutora a reunió de coordinadors. Carol  

 
6. Congrés Mundial Limfologia 

El Ramon Aiguadé ens explica que va coincidir amb el Dr. Jaume Masià a unes jornades a 
Galicia. 
Ens comenta la celebració del 26è Congrés Mundial de Limfologia a Barcelona, del 25 al 29 de 
setembre del 2017. 
Ens explica que des de l’organització estan oberts a una possible col·laboració amb el CFC. 
Ens oferim per a fer difusió del Congrés. 
Es comenta la proposta de participar presentant un pòster. Els membres de la Comissió presents 
a la reunió declinem la invitació per no poder-nos responsabilitzar actualment. 
Es comentarà a la resta de membres per si algú hi vol participar. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Mantenir comunicació. Tots els membres  

 
 
 

Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


