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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. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 
2. Vídeo limfedema Madrid 
3. Membres de la Comissió 
4. Vídeos Canal CFC 
5. Projectes Comissió 
6. Jornada Intercomissions  
7. Reunió amb CFC 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta. 

Llegida i aprovada. 
 

2. Vídeo limfedema Madrid 
Vídeo limfedema Telediario Hospital Infanta Leonor Madrid. Vam demanar al CFC si es podien 
posar en contacte amb el servei de Rehabilitació d’aquest hospital per tal de saber més sobre 
l’activitat de tir amb arc que porten a terme amb les pacients amb limfedema. 

 
3. Membres de la Comissió 

La Gemma Calaf s’incorpora a la Comissió. No ha pogut venir a aquesta reunió, la convidarem a 
la propera. 
Comentem de preguntar-li a la Sandra si vol seguir formant part de la Comissió. 
Comentarem a la Irene que la Lola encara no surt a la pagina web de la Comissió com a membre. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Convidar la Gemma Calaf. Carol   
Comentar a la Irene tema pàgina web. Lola  

 
4. Vídeos Canal CFC 

Pendent de gravar els vídeos sobre el càncer de pròstata, càncer de pulmó i UCP, i oncologia en 
pediatria. Ens posarem en contacte amb la Irene per consensuar els dies per gravar els vídeos. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb Irene per gestionar les gravacions amb 
les diferents responsables. 

Responsable de 
cada vídeo 

 

 
5. Projectes Comissió 

Revisem: 
• Pàgina web. 
• Presentació: es va enviar la nova presentació de la pàgina de la Comissió a la Irene.  
• Continguts: l’Hermi ha treballat en el tema. Pendent de compartir-ho. 
• Documents: pendent seguir treballant en el tema del document d’educació sanitària vers la 

prevenció del limfedema, atès que no hem fet cap aportació nova. Quedem que per a la 
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propera reunió tothom haurà revisat el material i treballarem en el tema. Cal treballar els 
continguts i posteriorment decidir el format. 

• Promoció de la Fisioteràpia. Tema no tractat. 
• Demanar vistiplau a la Junta. 
• Document. 
• Formació: “Fonaments bàsics d’oncologia per a fisioterapeutes”. 
• Proposta seminari banderes vermelles en oncologia amb la Comissió de NME. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Revisar material document prevenció limfedema i 
fer propostes. 

Tots els membres  

 
6. Jornada Intercomissions  

Hi participarem amb la Comissió d’ObUGi. 
De la nostra Comissió hi participaran la Lola i l’Amparo, i de la comissió d’ObUGi, la Carla Macau. 
La Lola ha enviat dos possibles casos clínics sobre els quals treballar. Ens posarem en contacte 
amb la Carla per tal de començar a treballar. 

• 26 de maig: data límit per enviar el títol del cas, el nom dels ponents i el resum del cas a la 
Irene. 

• 31 maig: 2a reunió de coordinadors on cada comissió exposarà el títol del cas, els ponent i 
el resum del cas. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Treballar conjuntament amb la comissió d’ObUGi. Lola i Amparo  
Fer d’interlocutora a la reunió de coordinadors. Carol  
Donar suport. Carol  

 
7. Reunió amb CFC  

Per tal d’apropar-se a les comissions, el Gabriel, l’Eva i la Irene ens visiten durant la nostra reunió. 
Parlem sobre l’estat actual de la Comissió, les dificultats que ens trobem i s’ofereixen per tal 
d’ajudar-nos en el que considerem. 
Comentem la dificultat per a trobar-nos; per fer les reunions de la Comissió i per tirar endavant els 
projectes en els quals estem treballant. 
Ens recomanen desenvolupar un document base sobre els principis de la Fisioteràpia en 
oncologia. 
Ens recomanen també centrar-nos en una tasca i intentar tots els membres respectar les tasques i 
els terminis que es proposen. 
Ens recorden també que, des de la Comissió, podem fer propostes pels vídeo-consells. 
Comentem el tema de fer difusió dels vídeos que tenim gravats, quedem que farem recordatori al 
CFC si creiem que s’ha de tornar a publicar un vídeo. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Mantenir comunicació. Tots els membres  

 
 
 

Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


