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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS D’ABIC REALITZADES DURANT L’ANY 2014



Presentació de l’ABIC a la Directora d'Infermeria i al Gerent de la GAP Mallorca,
abril 2014. Jerònia Miralles i Beatriz Yañez.



Presentació de l’ABIC al Subdirector de Cures i Serveis Sociosanitaris Marcos
Barceló, 15 maig del 2014. Jerònia Miralles i Beatriz Yañez.



Gestió amb empresa Protecmir SL el contracte per a les gestions oportunes per al
compliment de la Llei de Protecció de Dades. Tresorera Massi Marimon. La
presidenta va signar el contracte. La secretària, Apol.lònia Esteva va enviar carta de
sol·licitud als associats per ús de les seves dades, tant per correu electrònic com
per correu postal.



Prevenció tabaquisme. Col·laboració en la Setmana sense fum.
El dia internacional de la prevenció del tabaquisme el 30 de maig (divendres) amb
una paradeta al Mercat de l’Olivar van assistir les especialistes Nuria Vila i Luisa
López de la Reina i els residents de segon any.
S'enviaren als socis l’enquesta sobre tabaquisme que anualment proposen des de
la SEMFyC.



Concurs sobre Prevenció Tabaquisme als centres educatius, curs 2014-2015.
PADIB ens ha convocat a les reunions conjuntes ABIC, SBMFiC, AECC i Gabinet
Tècnic AP per concretar participació i projecte. S’organitzarà un concurs de pòsters
i curtmetratges. Clara Vidal ha estat la nostra intermediària



V Trobada de Promoció i Parcipació Comunitària en Salut.
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Organitzada conjuntament amb IBAMFiC, APAPIB i DGSP, la presidència va
correspondre aquest any a ABIC, Yolanda Muñoz va exercir de Presidenta. Beatriz
Yañez també de la junta va formar part del Comitè Organitzador, juntament amb
Yolanda Cáceres, Trinidad Planas, Clara Vidal.
Es va realitzar el 26 d'octubre del 2014 al Col.legi de Metges.
 120 inscrits
 15 comunicacions
 Valoració positiva per part dels assistens.
 El comitè organitzador prepara un manual per organitzar les
properes trobades.
 Compte de la Trobada. Es decideix tancar el compte bancari de
la trobada, que estava amb nom de IBAMFIC, tenint en compte
que s’ha de destinar en el compte d’ABIC una partida per
Trobada Participació Comunitària. Pendent realitzar les gestions
per tancar el compte.


Reunions dutes a terme per tractar el tema de reconeixement de l’especialitat i la
creació de la categoria professional, s'entrega a cada reunió el comunicat de
FAECAP sobre reconeixement de l’especialitat d’infermera de famíliar i comunitària
com a categoria professional, i a més què es tengui en consideració als barems de
les borses de les diferents CCAA.
-

9 d'abril 2014 a la Direcció de la GAP assistiren Jerònia Miralles i Beatriz
Yañez.

-

9 d'abril 2014 al SATSE assistiren Jerònia Miralles i Beatriz Yañez. El sindicat
va exposar que veu un problema en demanar la creació de la categoria
professional abans no es resolgui la via extraordinària d’accés a
l’especialitat. La seva intenció era proposar a la Mesa Laboral que els dos
anys per cursar la residència es tenguin en compte a les borses com a anys
d’experiència professional i que la formació/cursos realitzats durant la
residència es tenguin en compte com a formació complementària.

-

4 de juny 2014 amb Martí Sansaloni (Conseller de Salut), Miquel Costa (Cap
de Servei RRHH IB-Salut) i Miquel Tomás (Director IB-Salut) van trasmetre
que des de la Conselleria tenen en compte la formació dels especialistes, el
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seu futur laboral i la creació de la categoria professional (ens varen
assegurar que traurien un real decret de creació de categories on tindrien
en conte la creació de la categoria d'infermera familiar i comunitària).
Assistiren Jerònia Miralles i Yolanda Muñoz.


Jornada pacient expert del COIBA. Assistència de Rosa Adrover i Yolanda Muñoz.



Taller d’Infermeria Basada en l’evidència. El 7 de juny de 2014 ABIC va realitzar
l'activitat formativa acreditada Taller de'Infermeria Basada en l'Evidència, de 5
hores de duració, impartit per Azucena Santillan, amb una assistència de 30
persones. Bona avaluació dels assistents.



Participació en programes de ràdio. 3 i 10 de maig, presentació de l’associació i
l’especialitat d’IFiC al programa UH ràdio per part de la presidenta Jerònia Miralles.
A més el 10 de maig com a presidenta de la Subcomissió de l’Especialitat va tornar
participar en el programa, juntament amb dues residents a punt d'acabar la seva
formació com especialistes, Nuria Vila i Luisa López de la Reina.



CARTA SUPORT a la junta del COIBA amb data 31 d'octubre, amb recollida de
firmes online. Intervenció a N Ràdio d’Angélica Miguelez sobre aquesta carta de
suport a la junta del COIBA.



Comunicat NO TOT VAL A PRIMÀRIA amb data 5 de novembre, dirigit a la GAP, on
expressàvem el nostre desacord per la rescissió dels contractes de metges i
infermeres de reforç a l'àrea de Mallorca, i per la paralització de les substitucions
dels professionals a Atenció Primària.



Resposta a consultes dels socis. Consulta infermer d’Eivissa sobre realització
tonometries de les infermeres d’AP per descongestionar les llistes d’espera
d’oftalmologia. La resposta d’ABIC: no trobam adequat incloure tècniques que no
es corresponguin amb programes.



Grups d’ABIC:


Grup especialitat: Jerònia i Beatriz Yañez



Grup formació:Tolo Villalonga i Rosa M Adrover



Grup respiratori: Beatriz Yañez
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA FAECAP:


Reunions trimestrals



Angélica Miguelez es va incorporar a la Junta Directiva de FAECAP.



ABIC es va comprometre a la coordinació del recull/repositori d’activitats
comunitàries. Les persones de referència son Yolanda Cáceres i Clara Vidal.



Es va realitzar la Jornada per l’especialitat i Trobada EIRs 30 de Maig 2014 a
Madrid, Jerònia Miralles va formar part del Comitè Organitzador i va moderar
una taula.



Realització del comunicat de FAECAP sobre reconeixement especialitat i
categoria professional. En nom d'ABIC col.laboraren la resident Beatriz Yañez i
Jerònia Miralles.



Renovació de vocals especialitat de la Comissió Nacional del Ministeri.
Representat FAECAP: Manuel Lopez.



Congrés de Galícia, 2015. Es realitzarà el mes d'abril a Santiago. Sol·liciten
beques/paquets d’inscripcions. Representant ABIC, vicepresidenta comitè
científic: M. Lluc Bauzà.



Revista Enfermeria Familiar y Comunitaria: l’empresa

SPA va presentar

concurs de creditors. Com que SEMAP va pagar 8000 euros a l’empresa per a
què els seus socis la rebessin de forma gratuïta, es va responsabilitzar de la
revista amb la condició de que totes les societats aportassin articles.
Angélica Miguelez farà 1 editorial, Carme Vidal va elaborar article de formació
sobre Violència de Gènere i Lina Dai Cai sobre Escales UPP.


Informació Salut Mental: Jerònia Miralles respon a la petició de FAECAP sobre
projectes de salut mental que es duen a terme a AP de les Illes Balears. Sol.licita
informació a Cristina Iglesias Tamargo, infermera de Salut Mental.



Grup Avaluació Guies de Pràctiques Clíniques, Yolanda Muñoz i Angélica
Miguelez.

Memòria de les activitats d’ABIC realitzades durant l’any 2014


Col·laborador Estratègia d’Insuficiència Cardíaca

(línea de Prevenció

Secundària Cardiovascular des d’AP, rehabilitació cardíaca fase III) M Antònia
Font.


Col.laborador Estratègia de vida saludable a AP (infància i embaràs) Tolo
Villalonga.



Representants ABIC a diferents grups de la FAECAP
 Grup Tabaquisme: Maribel Soteras, representant de Tabaquisme ABIC.
 Grup Activitat Física i Salut de FAECAP: Guillem Artigues.
 Grup especialitat: Beatriz Yañez
 Grup de Crònics: Angélica Miguelez i Rosa M. Adrover. Angélica
Miguélez va presentar ponència al congrés de cronicitat al gener de
2014 i va col·laborar en l’editorial del monogràfic d’atenció a la
cronicitat amb un editorial escrit juntament amb C. Ferrer.
 Grup Malalties Neurodegeneratives: Pilar d’Agosto.
 Grup Formació Continuada: Pilar d’Agosto.

