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MEMÒRIA ANY 2008
Activitats realitzades per l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària.
 Presentació de la nova Junta directiva a diferents entitats i institucions:
 Gerent d’Atenció Primària (AP): D. Atanasio García.
 Direcció d’Infermeria d’AP: Dª. Angélica Miguélez.
 Direcció assistencial de l’IB Salut: D. Joan Pou.
 Conselleria de Salut i Consum: D.Vicens Thomàs, D. Juli Fuster, D. Joan
Llobera.
 Col·legi d’Infermeria: Dª Antonia Martín.
 Promoció de l’ABIC a les illes de Menorca i Eivissa (T Galán i MA Vaquer) a
través d’un taller d’insulinització.
 Presentació de l’ABIC als alumnes de tercer d’infermeria de la UIB (MA Mulet i J
Miralles).
 Realització d’una circular informativa sobre totes les activitats que està realitzant
ABIC, divulgació a totes les infermeres d’APS.
 Assitència de l’ABIC a la presentació del nou pla d’estudis d’infermeria de la UIB
(estudis de grau), adaptats a l’espai europeu d’educació superior o la de Bolonya.
 Inici del contacte directe amb els centres de salut.
 Diverses reunions amb diferents entitats i institucions per a tractar temes que
afecten a la infermeria comunitària de les Illes:
 Direcció d’Infermeria d’AP  temes tractats: afectació de les oposicions a la
infermeria d’AP, II jornada de participació comunitària, gestió de la demanda
 Direcció de Cures i Coordinació Sociosanitària  temes tractats: gestió de la
demanda.
 Direcció assistencial d’Atenció Primària i del 061 del Servei de Salut  temes
tractats: gestió de la demanda.
 Col.legi Oficial d’Infermeria  temes tractats: II trobada de participació
comunitària, oposicions infermeria, gestió de la demanda.
 Conselleria de Salut i Consum: II trobada de participació comunitària,
oposicions infermeria.
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 Resposta al document entregat per D. Joan Pou sobre “El desenvolupament de
l’Atenció Primària a les Illes Balears” i a la vegada entregat també a la directora
d’infermeria d’AP i al gerent d’AP.
 Reunió amb la SBMFiC per a tractar el tema del PAPPS a nivell balear (J
Miralles, A Esteva, MªC Vidal).
 Participació en el grup autonòmic pel desenvolupament de les estratègies d’AP al
segle XXI a la CAIB (MA Font).
 Celebració i organització conjunta amb el Col·legi d’Infermeria del dia de la
Infermera (12 de maig) amb la conferència donada per Dª Xelo Company (
infermera tècnica del servei d’AP, planificació i avaluació. Direcció general de
programes assitencials. Servei Canari de Salut) titulada “Enfemrera comunitaria
de enlace: gestora de casos”.
 Organització juntament amb SBMFiC i el Col·legi d’Infermeria del projecte “Els
joves sabem dir no al tabac”en el marc de la “Setmana sense Fum” (C Vidal a
Mallorca, MA Vaquer a Eivissa).
 Celebració i organització juntament amb SBMFYC de la II Trobada de
Participació Comunitària per a la Promoció de la Salut a les Illes Balears (A
Esteva, T Planas, D Pérez, M Ll Bauza, M Ingla), assumint ABIC aquest any la
presidència de la trobada i participant tant en el comitè organitzador com en el
comitè científic. Póster guanyador a l’apartat d’educació per a la salut pe un soci
d’ABIC (Tolo Villalonga). Publicacions de les conclusions de la jornada a la
revista REC:
 Realització d’un díptic d’exercici físic: Mou-te, és salut!.
 Participació d’un membre d’ ABIC (J Miralles) en el comitè d’investigació de la
Gerència d’Atenció Primària
 Participació d’un membre d’ ABIC (J Miralles) en el taller de consell breu
organitzat per la Gerència d’Atenció Primària per impulsar l’Educació per a la
Salut.
 Participació d’un membre d’ ABIC ( JM Taltavull) en el grup de treball per la
dependència del Col·legi Oficial d’Infermeria.
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 Contracte menor de serveis entre la Direcció General d’Avaluació i Acreditació de
la Conselleria de Salut i l’ABIC per implantar un Programa pilot de
Rehabilitació cardíaca i prevenció secundària en pacients de risc baix i intermedi.
Participació d’un membre d’ABIC (E Piris-Menorca) i de Francisco Castillo
(infermer de’AP Menorca) en el projecte d’investigació coordinat pel Dr Masuet i
el Dr Estela .
 Activitats relacionades amb la FAECAP:
 Secretaria FAECAP (MA Font).
 Reunions trimestrals de la FAECAP.
 Revista “Enfermería Comunitaria” (sotsdirectora de la revista J. Miralles).
 Comitè científic Congrés estatal que es farà a Asturies 2009 (P Hermoso).
 Representant a la vicepresidència d’investigació (P Hermoso).
 Representant a la vicepresidència de formació (M LL Bauzà).
 Participació en la primera fase del projecte “Pacto por la Sanidad” del MSC.
 Participació d’un membre d’ABIC (H Girauta) com a representant de la
FAECAP en la CNPT.

