Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2013


Reunió amb el Conseller de Salut, el Sr. Sansaloni, el 15 gener del 2013:
presentació de l’associació, convidar al congrés, tractar temes que ens
preocupen, com la prescripció infermera i l’especialitat, per part de M Lluc
Bauçà, Joana M Taltavull i Jerònia Miralles.



Presentació ABIC al Director Gerent d’Atenció Primària Sr.Frederic Sbert el
26 de febrer del 2013 per part de M Lluc Bauçà i Jerònia Miralles.



Presentació ABIC a direcció i subdireccions d’infermeria de la GAP el 16
d’abril 2013 per part de Jerònia Miralles.



Assistència de Jerònia Miralles a la reunió a la GAP el dia 25 d’abril del 2013,
amb totes les associacions relacionades amb primària (IBAMFIC, APADIB,
SOPEBA, SEMERGEN, ABIC) amb el Gerent de APS per demanar la
participació en l’estratègia APS 2013-15.



Participació de Rosa Canyelles al XIV Encuentros triangulares Illes Baleares.
Paciente activo y cronicidad: retos y oportunidades. Celebrat el 26 de juny
de 2013 a Can Campaner.



Revisió de la “Guia Pràctica de bolsillo para enfermería sobre el TAO con
fármacos antivitamina K”. per Pilar Obrador, abril 2013.
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Organització i totes les activitats relacionades amb el 2n congrés d’ABIC, VII
congrés de la FAECAP, i III encontre EIR celebrat del 8 al 10 de maig de
2013:
- Comitè organitzador, amb el següents membres: Joana Maria Taltavull
(Presidenta), Tolo Villalonga, Francisa Serra, Maciana Marimon, Antonio
Galán, Helena Girauta, Rosa Cañellas, Nuria Vila i Jerònia Miralles .
Dolores Mirón i Raúl García.
- Comitè científic, amb

els següents membres: Maria de Lluc Bauzà

(Presidenta), Josep Sánchez, Apol.lònia Esteva, Maria Ingla, Clara Vidal i
Rosa Maria Adrover, i vocals

ACAMEC, AECA, AGEFEC, AIFICC,

ASANEC, EFEKEZEE, SEAPA, SEMAP, SCECC.
El congrés va contar amb 525 inscrits, 257 Comunicacions, de les que 176 eren en
format póster. 203 personas inscrites als tallers.
Podeu accedir al resum del Congrés i del Encuentro a la seva pàgina web
http://congresofaecap2013.es.



Organització juntament el Col·legi d’Infermeria del projecte “Els joves deim no
al tabac” a Eivissa en el marc de la “Setmana sense Fum” (Maria Antònia
Vaquer) (maig 2013).



Comunicat ABIC sobre tancament dels serveis d'hospital de dia geriàtric i
llits de llarga estada de l'Hospital Creu Roja, adreçat a la Subdirectora de
Cures i Serveis Sociosanitaris Dª Maria Cano, i al Director General de l’Ib-salut
D. Miquel Tomàs. El motiu d'aquest comunicat és fer palesa la preocupació del
ABIC davant el tancament dels serveis d'hospital de dia geriàtric i llits de llarga
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estada de l'Hospital Creu Roja.



Reunió de l’Associació a la Subdirectora de Cures i Atenció Socio-sanitària
a càrrec de la vicepresidenta ABIC Yolanda Muñoz el dia 21 de novembre del
2013 per tractar 2 qüestions: traspàs pacients Creu Roja a Policlínica i bossa
única per infermeria de tot el servei de salut.



Gestions sobre la IV Trobada de Participació Comunitària i Promoció per a
la Salut de les Illes Balears celebrada fa 2 anys



Assistència de Yolanda Muñoz a la Jornada “Visión de la crisis de la sanidad
pública en España. Análisis retrospectivo y de escenario de futuro”. 19 de
setembre.



Assistència de Yolanda Muñoz a les jornades Estrategia enfermedad renal
crónica a Balears, en nom de FAECAP, els dies 29 i 30 de novembre del 2013.



Convidats a la presentació programa Cures Pal.liatives juny 2013, a les
Jornades Ibamfic octubre 2013.



Participació d’un membre d’ABIC en el comitè d’investigació de la gerència
d’atenció primària (Jerònia Miralles)



Activitats relacionades amb la FAECAP:
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-

Reunions trimestrals

-

Vicepresidència de FAECAP (Rosa Canyelles component de la junta
d’ABIC ha estat fins el novembre 2013 la vicepresidenta de la federació)

-

Participació en l’el.laboració del document per Angélica Miguélez i Rosa
Maria Adrover ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS CRÓNICOS de la FAECAP.

-

Participació d’Angélica Miguélez en un monogràfic de la revista
Enfermería Clínica, sobre persones amb problemes crònics.

-

Participació de Jerònia Miralles en el comitè II Jornada FAECAP por la
Especialidad y IV Encuentro EIR, a celebrar a Madrid el març 2014.

-

Participació d’ABIC (Pilar d’Agosto) Estrategia Enf. Neurodegenerativas

-

Participació d’ABIC (Pilar d’Agosto) a la comissió de docència i
investigació

-

Participació d’ABIC (Jerònia Miralles) a la comissió d’especialitat

-

Participació d’ABIC (MªAntònia Mulet i Joana Maura) a la comissió de
tabaquisme

-

Participació d’ABIC (Pilar d'Agosto) en el Comitè de Redacció de la Revista
de Formació Continuada EFC de Enfermería Familiar y Comunitaria de
FAECAP.
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