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Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

MEMÒRIA ANY 2009
Activitats realitzades per l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària.
• Reforma de la salut pública
• Reunió per la reforma de la salut pública convocada des de la Conselleria de
Salut amb el consultor Carlos Artundo (Lluc i Jerònia).
• Invitació a la reunió anàlisi de la situació i reflexió sobre el model de futur
de la salut pública a les illes balears (Jerònia).
• Aportacions a l’Esborrany de Llei de Salut Pública de les Illes Balears
(Maria Antònia Mulet i Clara).
• Grup gestió de la demanda
Arrel de l’assemblea de l’any passat és va crear un grup (Brigida, Apol.lònia, Pilar
i Jerònia) amb la intenció de realitzar un estudi de satisfacció dels usuaris que
acudeixen sense cita segons el model de derivació de cada centre.
Al cap d’uns mesos varem saber que des de gerència se’n feia un i també al CS
Binissalem. Amb la intenció de no duplicar esforços, varem canviar l’estratègia.
Per tant varem considerar que podem assolir l’objectiu sense fer un estudi
específic, creim que una manera positiva de fer-nos veure es realitzar un poster on
s’expliquin les funcions de la infermera comunitari, i per altra banda realitzar una
carta d’opinió sobre el tema gestió de la demanda i publicar-la a una revista
d’infermeria.
Actualment estam treballant amb el tema del pòster: es tracta d’un pòster que es
penjaria a cada centre de salut, per fer difusió de la nostra feina a la comunitat.
En quan a la carta és un tema que encara tenim pendent, però la intenció és fer-la.
• Participació d’ABIC en el Programa pilot de Rehabilitació cardíaca i prevenció
secundària en pacients de risc baix i intermedi.
A l’assemblea de l’any passat explicàrem que es duria a terme des de Menorca,
però com que no s’ha iniciat la feina des d’allà, ens hem introduït dins un projecte
més ampli de la GAP.
Ens representa na Xisca Llull, i ABIC es centra amb tot el que fa referència a la
importància de realitzar un adequat consell breu, i l’entrega de tríptics als usuaris,
i material de suport, amb exercici físic, tabac i l’aspecte sexual.
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• Programa recolzament a cuidadors.
El Col·legi d’Infermeria va presentar un projecte de programa de recolzament a
cuidadors a la Conselleria d’Afers Socials l’any passat, ens varen demanar la
col·laboració i varem dir que sí.
Hem assumit la direcció del programa (MA Font i Tolo Villalonga).
Es realitzaran 5 cursos, 1 a Menorca, 1 a Eivissa i 3 a Mallorca.
El curs està adreçat als cuidadors que cobren de la llei de dependència.
Estam pendents de confirmació per part del Col·legi d’Infermeria.
• Setmana sense fum i programa “Els joves diem no al tabac”
Participació a la roda de premsa a la Conselleria de Salut dia 25 de maig.(Jerònia)
A la taula es varen asseure: les presidentes de SMFYC, d’ABIC i el Conseller de
Salut.
Participació a un programa de radio i a un de televisió referent a aquest tema
(Jerònia).
Entrega de premis dels “Joves diem no al tabac” del Col·legi, dia 28 de maig
(Helena Girauta).
Participació de membres d’ABIC com a jurat (Biel Ferrer i Katya Molinas).
Aportació econòmica 400 euros
• Difusió ABIC:
• tríptic a cada infermera del centre de salut i a la responsable de docència tríptic
congrés FAECAP. També enviats tríptics a Menorca i a Eivissa a nom de dues
sòcies (Eva i M Antònia) i elles es varen encarregar de fer la difusió.
• Entrega de la Guia sobre trastorns de la conducta alimentària (SEMAP), a socis
d’ABIC que realitzen consulta jove.
• Organització de la Jornada Nacional PACCAP i III Jornada Participació
Comunitària any 2010 (Lluc Bauzà, Tolo Villalonga, Apolònia Esteva, Yolada
Cáceres i Maria Ingla).
• Reunió per Geriatrika 09.
• Reunió amb el Director Assistencial Joan Pou per a presentar a ABIC el document
APXXI.
• Reunió PAPPS amb SBMFYC.
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• Aportacions al document “Recomanacions per a l‘actuació sanitària davant la
violència de gènere en la comunitat autònoma de les Illes Balears”
• Publicació de les conclusions de la jornada II Trobada de Participació Comunitària
per a la Promoció de la Salut a les Illes Balears a la revista REC.
• 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 ( JM Taltavull) en el grup de treball per la
dependència del Col·legi Oficial d’Infermeria
• Reunió amb SATSE.
• Organització de la taula rodona sobre l’Especialitat d’Infermeria Familiar i
Comunitària.
• Activitats relacionades amb la FAECAP:
• Reunions trimestrals de la FAECAP.
• Revista “Enfermería Comunitaria” (sotsdirectora de la revista J. Miralles) fins
el mes d’abril. Per ara no hi ha revista.
• Participació de Pablo Hermoso en el Comitè científic del Congrés de FAECAP
fet a Asturies 2009.
• Realització de part del document “Elaboración de un protocolo de
investigación”, corresponent a
la vicepresidència d’investigació (JM
Taltavull).
• Participació activa d’un membre d’ABIC (H Girauta) com a representant de la
FAECAP en la CNPT
• Recolzament a ASANEC (mitjançant la firma d’una carta) al recurs contra
l’acord de la suspensió cautelar del Decret 307/2009 pel que es defineix
l’actuació de les infemeres en l’àmbit de la prestació farmacèutica.
• Revissió dels nous Estatuts de la FAECAP i aportacions.
• Especialitat: manifiesto de Oviedo i posicionament de FAECAP.

