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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 02/20 Hora d’inici: 17.00 h Data: 25/06/2020 

 

Assistents: 

Coordinador/a:  Col. 9995 Nadina Toledo Sánchez 

Sotscoordinador/a  Col.1958 Silvia Caminero Marti 

Membres:  Col.1085 Gemma 

Calaf Valls 

 Col.5096 Carolina 

Garcia Cabeza 

 Col. 9503 Denys 

Santa Marina 

 Col.4896 Cristina 

Pallarols Short 

 Col. 6336 Elena 

Fernandez Barbadillo 

 

 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Formacions any 2021. 

3. Propostes d’assistència a formacions o congressos per als membres. 

 

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

 

2. Formacions any 2021  
La Nadine explica que a la reunió de coordinadors de comissions s’ha establert una data límit a finals de juny 
per presentar les propostes de formació que es vulguin organitzar per part de la Comissió al 2021 al Dept. 
Formació.  
 
Tots els membres proposen varies idees i es conclou amb el consens de portar endavant per a l’octubre-
novembre de 2021 SEMINARIS INTRODUCTORIS A LA FISIOTERÀPIA EN ONCOLOGIA (en total 3;  24h 
de formació;  2,5 ECTS). 
 
1. Seminari Introducció Fisioteràpia Oncològica (6h) —> On s’explicarien les bases de l’oncologia i la 
Fisioteràpia oncològica, seqüeles més freqüents dels tractaments. 
 
2. Seminari Introducció a la Fisioteràpia Oncològica en l’adult (6h) —> Coneixements bàsics en el 
tractament del pacient adult amb patologia oncològica (càncer de mama, uroginecològic, de pulmó, etc.). 
Exercici terapèutic en oncologia.  
 
3. Seminari Introducció a la Fisioteràpia Oncològica en Pediatria (3h) i Cures Pal·liatives (3h)  
—>  Coneixements bàsics en el tractament de les patologies oncològiques que ens podem trobar 
freqüentment en pediatria i com treballar amb seguretat. Introducció a les cures pal·liatives en oncologia. 
 
L’objectiu principal d’aquests seminaris és fer una introducció a la Fisioteràpia oncològica en tots els seus 
àmbits d’aplicació (adults, pediatria, pal·liatius) i donar els coneixements i eines bàsiques per poder treballar 
amb seguretat en les localitzacions tumorals més freqüents. Estaria enfocat a fisioterapeutes que treballen a 
nivell ambulatori o domiciliari que veuen aquest tipus de pacient però no formen part d’un servei d’oncologia 
ni tenen formació en aquest àmbit. 

A més a més, com a objectiu secundari, aquests seminaris ens serviran com a eina de visibilitat de la 
Fisioteràpia oncològica i incentivarem i evidenciarem la necessitat de què altres fisioterapeutes es formin en 
aquesta especialitat . 
 
Es decideix que la modalitat de la formació (si ens ho permeten les circumstàncies sanitàries) serà 
presencial amb un màxim de 20 assistents. 
Queden per determinar els docents d’aquesta formació i el programa en més detall. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Presentar proposta a la coordinadora de les comissions i el 
Dept. Formació del CFC. 

Nadine Abans de finals de juny 
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3. Assistència a congressos/jornades o formacions per a l’any vinent (2021) 
Tal i com es va parlar a la reunió de coordinadors de comissions, la Nadine explica que el Col·legi, en la seva 
partida pressupostària, disposa d’ajuts econòmics per a l’assistència a congressos/jornades o formacions que 
puguin enriquir els coneixements i siguin interessants per als membres de la Comissió. Les condicions són: 
que hi pot assistir només un membre i una vegada finalitzat el congrés/jornada/formació ha de compartir la 
informació més rellevant amb els col·legiats i membres de la Comissió.  
El Dennys i la Nadine informen de què a Dinamarca es durà a terme el Congrés de Rehabilitació en Oncologia 
i estarien interessats a assistir-hi.  
La Gemma informa que encara no té informació sobre si el congrés organitzat a Sant Joan de Déu en 
fisioteràpia onco-pediàtrica de novembre, es realitzarà o no, però que seria interessant assistir-hi, queda 
pendent que ens ho faci saber. 
La Silvia proposa anar al MASCC/ISOO (Anual meeting on suportive care in cancer) que es farà a Sevilla. 
Es farà un llistat amb les formacions, congressos, etc., per part dels membres per presentar a la coordinadora 
de les comissions. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Fer llistat amb formacions, congressos, etc. proposats pels 
membres per presentar a l’Ana Tapia. 

Nadine Abans de la següent 
reunió. 

 

Data propera reunió 
Queda per determinar a causa de la situació sanitària actual. 

 
Coordinador/a: Nadina Toledo Sanchez 
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