Acta Assemblea General de Socis ABIC, 11 de desembre de 2014

Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2014
Reunió 11 de desembre del 2014
Lloc: Casal Ernest Lluch
Hora: 17 hores
Es comença l’assemblea a la sala de reunions del 1r pis del Casal Ernest LLuch, al C/ de la
Rosa, núm. 3, el dia 11 de desembre, a les 17 hores en primera convocatòria i a les 17:30
hores en segona convocatòria i amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior
Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2014
Memòria econòmica de l’any 2014
Objectius - activitats previstes per l’any 2015
Incorporació de nous membres a la junta directiva (presidència i tresoreria segueixen en
funcions)
6. Precs i preguntes
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior
La secretària llegeix l’acta de l’assemblea de l’any 2013 i s’aprova pels socis assistents.
2. Memòria de les activitats 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.
 La tresorera Massi Marimon va gestionar amb l'empresa Protecmir S.L. el contracte
amb ells per la gestió del compliment de la LLei Protecció Dades. 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, l’empresa ens va
facilitar el model.
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 Responsable/referent de tabaquisme a FAECAP Elena Girauta va cessar per motius
personals. Maribel Soteras representant a nivell nacional, Jerònia representant a
nivell autonòmic. Es sol·licita als socis presents i mitjançant enviament de l’acta es fa
extensiu a la resta de socis si volen assumir la representació a nivell autonòmic.
 Prevenció tabaquisme. Representant ABIC. 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.
PADIB ens ha convocat a les reunions conjuntes ABIC, SBMFiC, AECC i Gabinet Tècnic
AP per concretar participació i projecte. Per ara Clara Vidal ha estat la nostra
intermediària ja que no hem pogut anar a cap reunió.
Els joves deim no al tabac ja no és realitza, ara és farà un concurs de pòsters i
curtmetratges. PADIB (Programa Atenció Drogues Illes Balears).
 Jornada de Promoció i Participació comunitària en Salut.
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.
Es varen oferir beques per associats de Menorca i Eivissa pel desplaçament. Es va
decidir aportar 500€. a repartir entre els associats que ho sol·licitasin amb un
màxim de 100e per persona . No hi va haver cap sol·licitud.
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Reunions dutes a terme per l’especialitat, per tractar el tema de reconeixement de
l’especialitat i la categoria professional, s'entrega a cada reunió el comunicat de
FAECAP sobre reconeixement de l’especialitat d’infermera de familiar 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.

-

3 abril COIBA (va ser anul.lada)

-

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 transmetre
que des de la Conselleria tenen en compte la formació dels especialistes, el
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.
 El 7 de juny de 2014 ABIC va realitzar l'activitat formativa acreditada Taller
d'Infermeria Basada en l'Evidència, de 5 hores de duració, impartit per Azucena
Santillan, amb una assistència de 30 persones. Bona avaluació dels assistents.
 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 Miguele 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
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infermeres de reforç a l'àrea de Mallorca, i per la paralització de les substitucions
dels professionals a Atenció Primària.
 Respondre 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


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 López.

-

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 Enfermería 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.
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-

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.

-

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


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.

Possible incorporació de dos nous membres dins la junta directiva (dues
residents d’infermeria familiar i comunitària)

3. Memòria econòmica de l’any 2014
MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2014
SALDOS BANCS
Saldo a dia 27-11-2013

13671,29 €

Saldo a dia 10-12-2014

25009,59€

Diferència

11338,30€

ENTRADES

14500.36€

Rebuts inscripcions i quotes anuals dels socis

4035,00€

Socis a dia 27-11-2013: 115 socis
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Socis a dia 10-12-2014: 101 socis
Baixes socis: 14socis
Altes: 1 socis

Congrés FAECAP

10400,97€

Interessos compte corrent

64,39€

SORTIDES

3162,06€

Devolució Matrícula congrés

250€

Docència

360€

Quota anual FAECAP 2012

300,00€

Despeses menjar reunions, actes, junta i assemblea

267,27€

Despeses de viatges a reunions, congressos FAECAP
Plana web

768,03€
95,59€

Protecció de dades

212,25€

Telefonia mòbil

148,07€

Despeses netetja despatx ABIC
Despeses i comissions del banc i retorn rebuts

190€
80,86+490=570,86€

PRESSUPOST 2015
ENTRADES

3500,00€

Rebuts inscripcions i quotes anuals dels socis

3500€

SORTIDES

1840€

Quota anual FAECAP
Publicacions i plana web

300,00€
90€

Despeses reunions, actes, junta i assemblea

200€

Despeses de viatges a reunions FAECAP

700€
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Protecció dades

200€

Telefonia mòbil

140€

Despeses i comissions del banc

90€

Despeses netetja despatx ABIC

120€

4. Objectius - activitats previstes per l’any 2015
Com objectius i activitats prevists per l’any 2015 és té previst per part de la junta directiva
actual:


Participació activa dins la FAECAP



Ésser portaveu de les opinions dels socis davant els diferents organismes o entitats
públiques o privades que puguin afectar a la nostra professió.



Participar en els diferents projectes científics i comissions que puguin sorgir tant a nivell
governamental com de diferents entitats relacionades amb la nostra professió com el
COIBA, la SBMFIC, etc



Lluitar perquè la especialitat d’infermeria comunitària tengui un lloc dins el servei
sanitari actual.



Participar en els foros de discussió referents al nostre àmbit, especialment en aquells
que posen en greu situació al sistema públic de salut (privatització, models de serveis de
salut, etc).



Difusió i presentació de l’Associació a les infermeres d’APS de les Illes Balears i a les
institucions oficials.



Residents Infermeria familiar i comunitària pendent convidar-los a ser socis de l’ABIC
gratuïtament durant la seva residència.



Elaborar material de divulgació per a les infermeres familiars i comunitàries, si és
possible.


Reedició de la piràmide nutricional tipus iman. Tolo Villalonga informarà a
Comitè Tècnic PiEpS de si es fa nova edició i que es podran repartir als centres
que ho sol·licitin per a tallers de cuidadors, rutes saludables i altres sessions
en què estigui justificat (en aquest cas demanarem memòria de l’activitat
que ho justifiqui). Sol.licitar pressupost.



Reedició de material didàctic: Mou-te és salut!, Aconsella és salut! Sol.licitar
pressupost.
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Estudiar la Proposta de Tolo Villalonga d'elaborar piràmide nutricional tipus
panell, amb aliments que es puguin aferrar i desferrar per treballar als
tallers.



Estudiar la proposta de Rosa Adrover de formar un equip investigador per dur a terme
el seu projecte d'investigació sobre la percepció dels professionals d’AP de la violència
de gènere.



Formació


Concretar formació en drogodependències per abril o maig 2015. Fundació
EDEX: Habilitats per la vida.



Proposta de nou tema: Violència de gènere. Possibilitat de proposar a Carme
Vidal com a docent.



Seguir amb el projecte concurs prevenció tabaquisme, i col.laborar amb IBAMFiC a la
Setmana sense fum.



Seguir en el Grup Respiratori SBMFiC. Beatriz Yañez participa com ABIC.



Gestions pendents LPD




Modificacions a la pàgina web:


Nou formulari per associar-se (pendent entrega del text complet per
Protecmir)



Afegir política de cookies i privacitat.

Recordatori als socis de retornar document signat.

5. Incorporació de nous membres a la junta directiva (presidència i tresoreria segueixen
en funcions)
Margalida Mut s’ofereix per entrar a formar part de la junta directiva d’ABIC ocupant el
càrrec de tresorera. S’accepta pels presents i queda pendent fer el traspàs entre la
tresorera actual Massi Marimon i ella.
Benvinguda a la nova tresorera i gratitud a la tresorera fins al moment per la seva tasca i
dedicació.
6. Precs i preguntes

Es comunica als assistents la resposta rebuda del director general de l’IB- Salut
Miquel Tomàs al comunicat No tot val a Primària, on a data de 13 de novembre de
2014 informa que la falta de personal de reforç a la GAPM s’ha produït de manera
puntual, i que aquesta qüestió està en vies de subsanació i estudiant les mesures
oportunes a aplicar, a fi d’evitar que aquesta situació es pugui produir en el futur.
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Angélica Miguélez comunica que al seu centre a les tardes no s’ha tornat a incorporar el
personal de reforç d’infermeria.
Margalida Mut insisteix en la necessitat de la difusió als centres de salut dels objectius
i tasques d’ABIC.
Maria Ingla proposa la necessitat de contractar un administratiu a temps parcial per
poder realitzar tasques burocràtiques d’ABIC. S’estableix un debat sobre aquest tema.
Acordant-se que la junta decidirà sobre aquesta necessitat.
Angélica Miguélez sol·licita informació sobre la Prova d’accés extraordinari a
l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària. Paulino Vico informa que es duu retràs
sobre el calendari proposat pel ministeri segons el qual la prova es convocaria al 2015,
ja que al 2014 s’havia de convocar la de Pediatria i encara s’estan revisant els
expedients.
Paulino Vico informa de l’existència a Conselleria de Salut d’un esborrany del decret
per a la creació de la categoria d’Infermeria Familiar i Comunitària a les Illes Balears.
Diversos sindicats han presentat al·legacions i està pendent de publicar-se amb
aquestes al·legacions. De moment no reflexa creació de places per aquesta categoria,
tot i que sembla que és la intenció. Angélica Miguélez proposa que s’hauria de fer
arribar a la Conselleria la necessitat de que les places es dotin de responsabilitats i
capacitats en el procés de cuidats dels usuaris.

Sense cap més tema a tractar es tanca la reunió de dia 11 de desembre de 2014.

Aquesta acta de 11 de desembre de 2014 queda registrada en el fulls
del llibre d’actes d’assemblea general número 1 de l’ABIC

Apol.lònia Esteva Arrom
Secretària d’ABIC
Acta aprovada per unanimitat en l’Assemblea General de socis del 18 de desembre del
2015.
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