Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ABIC 2015
1. Formació
El mes de maig és va organitzar el Taller Habilitats per a la vida que va tenir com
docent el Sr. Ivan Dario ChachínPinzon de la fundació EDEX, aquest taller va ser
acreditat per la Comissió de Formació Continuada en 2.2

crèdits. El curs és va

emplenar el primer dia en que és va fer difusió i va ser gratuït per els socis i
sòciesd’ABIC. L’avaluació final d’aquest curs va ser molt bona i avui és farà un
sorteig de material que és va adquirir per l’ABIC entre totes les persones que han
vingut a l’Assemblea.
Aquest curs és va poder dur a terme per el finançament de l’Associació i la feina
desinteressada i intensiva, que van dur a terme el coordinador del curs el Sr. Tolo
Villalonga i la nostra secretaria Apo Esteva, als que vull agrair la seva implicació i
treball.
A més dins d’aquest any s’ha gestionat la subscripció dels socis interessats a la
revista “on line” de formació continuada “Enfermeria Comunitària”, després de
unes complicades negociacions és va donar accés als socis, finalment el mes
d’octubre. Aquesta acció és va coordinar a nivell estatal per la FAECAP.
Per la difusió de les activitats formatives realitzades durant aquest any, em d’agrair
també a la Direcció d’Infermeria d’atenció primària sortint que ens va facilitar la
difusió entre totes les infermeres d’aquestes activitats.
2. Registre de la nostra Associació al registre d’Associacions
La secretària ha registrat els nous estatuts i la nostra Associació al registre
d’entitats per tal de tenir regularitzada la situació legal de la nostra Associació.
3. Prevenció de tabaquisme
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 Paradeta (29/05/2015)  participa Raquel Muñoz.
 Concurs de clipmetratges i pòster de prevenció de consum de tabac en
els joves- participació ABIC amb la compra d’un dels regals.
4. Participació a la Comissió de promoció i educació per la salut del Col·legi.
5. Col·laboració en FAECAP.


Aquest any va tenir lloc el Congrés de FAECAP a Santiago, i la nostra
Associació va col·laborar amb una persona al comitè científic aquest any la
nostra representat ha estat la Sra. Lluc Bauza que va ser la vicepresidenta
del Congrés. A més de varies associades varen presentar els seus treballs al
citat Congrés. Varen acudir al mateix la presidenta sortint la Sra. Jero
Miralles i l’actual Rosa Maria Adrover.



Nou Congrès FAECAP a Toledo 30-31 de maig 2017.



Incorporació d’una nova Associació a FAECAP“la Associació CastellanoLeonesa de Enfermeria Familiar y Comunitaria”.



A més el mes d’octubre és va organitzar al Ministeri, per la FAECAP una
Jornada d’atenció domiciliaria. La Sra. Yolanda Muñoz i la Sra. Angélica
Miguélez varen ser les representats d’ABIC en la organització de dita
Jornada.



Acord de col·laboració FAECAP i AECC.



Es va demanar una persona per formar part de la Estratègia de Cardiopatia
Isquèmica Nacional, ja que el representat de FAECAP ho va deixar i varem
proposar una companya d’ABIC, però finalment és va optar per un altre
candidata.

6. Decret de categoria infermera especialista Infermera Familiar i Comunitària.
Durant aquest any reunions en els diferents representant, al mes de maig a
punt de sortir el decret que finalment és va aturar, ja s’ha plantejat aquest
tema a la reunió amb la Consellera, Subdirector de Cures i directora
d’infermeria d’atenció primària.
7. Contractació Protecmir gestió de confidencialitat de dades.
8. Carta a la UIB davant la publicació de la noticia de l’elaboració d’un protocol per
detectar casos de maltracta per part d’infermeres assistencials.
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9. Funcions de representació:
a. Presentació ABIC als nous residents.
b. Reunió amb el Director d’Atenció Primària, el subdirector de Cures del
Servei i la Directora d’Infermeria d’Atenció Primària.
c. Reunió amb la Consellera de Salut i els representants d’Associacions
Científiques.
10. Projecte d’investigació Percepció de les capacitats dels professionals
d’atenció primària de Mallorca per assistir a dones víctimes de violència de
gènere a la consulta.
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