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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    Amparo Baena  

 Montse Gironés    Cristina Pallarols  
 Lola Carrión   

Convidats      
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta. 
2. Espai de comunicació. 
3. "Roda" d’elaboració d’actes. 
4. Vídeos CFC. 
5. Jornada Intercomissions 2018. 
6. Propostes vídeo-consells. 
7. Document prevenció de limfedema. 
8. Pàgina web. 
9. Promoció de la Fisioteràpia en oncologia (xerrades). 
10. Propera reunió. 
 

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

2. Espai de comunicació 
La Montse Gironès informa d’una xerrada que farà al juliol a Oncolliga de Calella de la Costa 
sobre prevenció del limfedema secundari al càncer de mama. 
L’Hermi comunica la recent creació d’una associació de pacients de limfedema “LIMFACALL” 
(encara no hi ha web però si Facebook i Twitter). Col·laboren com a fisioterapeutes la Reme Ruiz i 
l’Herminia García. 
Proper Congrés Internacional de Limfologia a Barcelona al mes de setembre. 

 
3. "Roda" d’elaboració d’actes 

Hem acordat encarregar-nos de fer l’acta cada reunió una dels membres. (Comença l’Hermi i fem 
un llistat per ordre alfabètic): 

1. Amparo Baena 
2. Lola Carrión 
3. Carolina García 
4. Herminia García 
5. Montse Gironès 
6. Cristina Pallarols 
7. Èlia Pérez 
8. Sandra Soler 

A l’ordre del dia hauríem de dir qui s’encarrega de l’acta i si no pot venir passaria al següent. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acta juny Hermi juny 
Acta setembre Amparo setembre 
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4. Vídeos CFC 
Tots els membres feliciten la Lola pel vídeo del Dia Internacional del càncer de pròstata. 
Queden pendents per a aquest any: 

• 10 octubre: Dia Mundial de les cures pal·liatives (segon dissabte d’octubre, Carol) 
• 21 desembre: Dia nacional del nen amb càncer (Gemma Calaf) 
• 17 novembre: Dia internacional del càncer de Pulmó (Carol) 

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. Jornada Intercomissions 

L’Amparo Baena i la Lola Carrión estan treballant amb la comissió d’ObUGi sobre un cas clínic. 
Tot va endavant. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Veure evolució de propostes de les altres 
comissions. 

  

 
6. Propostes vídeo-consells 

Hem pensat en dues opcions: 
1. Activitat física com a eina terapèutica en malalties oncològiques.  
2. Abordatge fisioterapèutic de la cicatriu secundària a la cirurgia oncològica. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar a la Irene. Carol  

 
7. Document prevenció de limfedema 

Concretem: 
• Format tríptic (que es pugui descarregar) 
• A la contraportada el logotip de la Comissió 
• Índex aproximat: Limfedema secundari d’extremitat superior 

• Causes 
• Signes i símptomes 
• Prevenció 
• Tractament 
• Recomanacions 

• La Lola penjarà el seu fulletó i el de la Carol al Google Drive per poder treballar des 
d’aquesta plataforma.  

• Ens posem com a data límit d’elaboració finals de juliol. 
• La Carol s’ofereix per tancar-lo. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Google Drive. Lola  
Tancament del document. Carol  

 
8. Pàgina web 

Revisem l’índex elaborat per l’Hermi i quedem en canviar la pestanya d’”Activitats”. 
Pensem que seria convenient que un membre s’encarregués de fer de comunicació amb 
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la Irene per anar aportant la documentació de cursos i activitats que es vagin fent. L’Hermi 
parlarà amb el Javier o la Irene per tal de concretar el nou format i els continguts del web. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar els canvis de la web i continguts. Hermi  
Un cop fet el web, comunicar cursos, activitats i altres 
a la Irene. 

Lola  

 
9. Promoció de la Fisioteràpia en oncologia (xerrades) 

Hem de demanar el permís a la Junta. 
Quedem en què cadascú llegirà el document que l’Hermi va enviar per correu electrònic amb el 
guió d’allò que podrien ser els continguts. Resta pendent de concretar com donarem la informació, 
si per tipus de càncer (Fisioteràpia-càncer de mama, Fisioteràpia en càncer de pulmó...) o per 
sistemes afectats (així és com està elaborat el document). Ens hem de trobar còmodes a l’hora de 
donar la informació i que pugui ser informació pràctica per als professionals assistents. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar el permís a la Junta. Carol  
Lectura del document. Totes les membres  
Tancament del document. Hermi  

 
10. Propera reunió 

Dimarts 19 de setembre a les 16.00 h. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar l’acta. Hermi  
Elaborar la propera ordre del dia i enviar-lo abans 
de la reunió. 

Carol  

 
 

Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


