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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 16.30 h Data 29/10/19 

 

Assistents: 

Coordinadora  Carolina García 

Membres  Nadine Toledo  Gemma Calaf 

 Silvia Caminero  Elena Fernández 

   

Convidats  Denys Santa Marina    

 

Ordre del dia 

1. Membres de la Comissió. 
2. Projectes. 
3. Altres. 

 

1. Membres de la Comissió 

S’incorporen a la Comissió: 

 Silvia Caminero 

 Elena Fernández 

 Nadine Toledo 
 
És baixa de la Comissió l’Èlia Pérez. 
 
Assisteix com a convidat el Denys Santa Marina (9503) i manifesta el seu interès en formar part de 
la Comissió; enviarà la sol·licitud al CFC. 
 
Rebem la sol·licitud de l’Alba Caballé i Serra, i decidim que demanarem al CFC que li demani la 
motivació per formar part de la Comissió. 
 
Ens presentem tots els presents explicant trajectòria professional i centre de treball, i recollim 
disponibilitat per a properes reunions: 
 
Gemma Calaf: Dijous i divendres a primera hora de la tarda a partir de les 16.00 h, cada quinze 
dies. 
Silvia Caminero: Dimecres i divendres tarda. 
Elena Fernández: Dimecres i divendres tarda; dijous avisant amb temps 
Carolina Garcia: Dimarts a primera hora de la tarda, a partir de les 16.15 h. Dilluns, dimarts, 
dimecres i dijous a primera hora de la tarda avisat amb temps. 
Cristina Pallarols: dilluns i dimarts tarda avisant amb temps. 
Denys Santa Marina: dilluns a partir de les 17.30 h. La resta de dies, depèn. 
Nadine Toledo: disponibilitat total avisant amb temps. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  
 

Responsable 
  

 
 

   

2. Projectes 

Ens proposem crear un document, per als companys fisioterapeutes, de recomanacions d’activitat 
física durant els tractaments de la malaltia oncològica (relacionat amb els efectes secundaris dels 
tractaments, l’hospitalització i la malaltia). 
El títol del document seria: Fisioteràpia de manteniment i prevenció de la impotència funcional 
secundària als tractaments del càncer. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Ens plantegem fer-ne un per a pacients pediàtrics i un altre per a pacients adolescents, joves i 
adults. 
Quedem que compartirem la bibliografia sobre el tema que té cada membre per a la propera reunió 
començar a treballar sobre el contingut del document. 
La Nadine s’ofereix per a crear un espai de Google Drive per poder compartir el material. 
La Gemma explica el recurs de Physio Tools i comentem que seria interessant poder tenir-hi accés, 
ho comentarem amb el CFC. 
 
-Videoconsells/Vídeos canal CFC: reprenem el tema dels vídeos temàtics que havíem fet des de la 
Comissió i comentem la possibilitat de fer-ne algun més. També si podríem proposar algun tema 
per als videoconsells. 
Preguntarem a la Junta de Govern la possibilitat dels dos tipus. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  
Crear Google Drive i donar accés a tots els membres. 

Responsable 
Nadine Toledo  

 
 

Comentar amb el CFC la possibilitat de tenir accés a 
Physio Tools. 

Carol Garcia  

Aportar bibliografia sobre el tema. Tots els membres 
que puguin/vulguin 

 

Preguntar al CFC si es poden fer més vídeos des de 
la Comissió i si podem proposar temes per als 
videoconsells. 

Carol Garcia  

   

3. Altres 

Parlem sobre literatura de Fisioteràpia en oncologia. 
El Denys porta un llibre sobre el tema i el comentem, valorant que és molt bàsic. 
Comentem que els diferents membres aportarem el nom d’algunes publicacions d’interès sobre el 
tema. 

Tasques a realitzar:  

Descripció de la tasca:  
Aportar nom de publicacions sobre oncologia / 
Fisioteràpia en oncologia. 

Responsable 
Tots els membres 
que vulguin/puguin 

 
 

   

 

Data propera reunió 

Es convoca la propera reunió per al dia. PENDENT DE DATA FINS A TROBAR DIA EN EL QUAL 
COINCIDEIXIN LA MAJORIA DELS MEMBRES SEGONS DISPONIBILITAT. 

Tasques a realitzar: Enviar l’acta a tots els membres de la Comissió, enviar l’ordre del dia abans 
de la reunió. 

Descripció de la tasca:  
Enviar l’acta als membres i al CFC. 

Responsable 
Carol 

 
 

 
Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 

http://www.fisioterapeutes.cat/

