Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

Es comença l’assemblea a la sala de reunions del casal Ernest Lluch, al carrer de
la rosa núm. 3, el dia 2 de desembre de 2008, a les 16.30h en primera convocatòria
i a les 17h en segona convocatòria. Es comença la reunió amb la següent ordre del
dia:
 Lectura i aprovació acta anterior
 Lectura memòria activitats any 2008
 Lectura memòria econòmica
 Posicionament d’ABIC sobre “Gestió de la demanda compartida”
 Objectius any 2009
 Renovació junta directiva
 Precs i preguntes
 Presentació a les 18.30h del díptic mou-te, és salut! (díptic sobre l’exercici físic i
la vida activa)
o Lectura i aprovació acta anterior
Lectura de l’acta per la secretària i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any
passat pels socis assistents.

o Lectura memòria activitats any 2008
 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.
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- 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.
 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.
 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).
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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.

o Lectura memòria econòmica
SALDOS BANCS:
Saldo a 31/12/2007: 10.887,44 euros
Saldo a 02/12/2008: 8.457,40 euros
Diferència: - 2.430,04 euros
BALANÇ DE RESULTATS
ENTRADES .......................................................3.893,45€
REBUTS INSCRIPCIONS I QUOTES ANUALS SOCIS.... 3.890,00 €
Quotes anuals socis: 35 euros ( 106 socis)
Quota única inscripció:10 euros (11 Socis nous)
Baixes socis: 4
Rebuts cobrats 2008: 3.820 euros
2 rebuts cobrats de l’any 2007 : 70 euros
Socis actuals: 107
Interessos compte corrent.......................................................... 3,45 €
SORTIDES........................................................6.323,49 €
QUOTA ANUAL FAECAP ..................................................... 900,00 €
Pagat 3 anys pendents 2006 (300 euros)
2007 (300 euros), 2008 (300 euros).
PUBLICACIONS/ TARGETES PRESENTACIÓ/
CARTELLS ............................................................................. 2.181,96 €
Cartell amb logotip ABIC:424,56 euros
Targetes presentació : 185,60
Cartell domicilis: 145
Díptic exercici físic: 1.426,80 euros
DESPESES MENJAR REUNIONS,
ACTES, JUNTA I ASSAMBLEA ............................................ 280,71 €
DESPESES DE VIATGES A REUNIONS/
CONGRESSOS FAECAP ....................................................... 472,60 €
Pagat per viatges .... 751,00
Cobrat per viatges... 278.40
II JORNADES PROMOCIÓ DE LA SALUT .................... 2.057,85 €
180 ( Despeses Junta Directiva ABIC)
1.500 ( Aportació ABIC a jornades)
377,85 ( Ajuda 5 socis ABIC Eivissa )
VARIS, PAPERERIA I MATERIAL OFICINA .................. 323,90 €
TELEFONIA MÒBIL .............................................................. 45,29 €
Factures pagades 147,20 euros
Cobrat telèfon jornades 101,91 euros
DESPESSES I COMISIONS BANC ........................................ 61,18 €
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Comissions pagades 273,95 euros
Comissions tornades 212,77 euros

DIFERÈNCIA............................................. -2.430,04 €
Diferència deguda a:
- 3 quotes FAECAP
- Jornades
- Material didàctic
PRESSUPOST 2009
ENTRADES
 REBUTS INSCRIPCIONS I QUOTES ANUALS SOCIS
3.700 EUROS
SORTIDES
 QUOTA ANUAL FAECAP
300 euros
 PUBLICACIONS
1.650,00 euros
 DESPESES MENJAR REUNIONS, ACTES, JUNTA I ASSAMBLEA
300 euros
 DESPESES DE VIATGES A REUNIONS/ CONGRESSOS FAECAP
910,00 euros
 VARIS, PAPERERIA I ALTRES
400 euros
 TELEFONIA MÒBIL
80,00 euros
 DESPESSES / COMISIONS BANC
60 euros
TOTAL 3.700 euros.
 Posicionament d’ABIC sobre “Gestió de la demanda compartida”
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GESTIÓ DE LA DEMANDA
INTRODUCCIÓ
D’on vé la preocupació d’ABIC per aquest tema?
• Reunió amb el Conseller, per presentar ABIC. Ens parlen dels nous reptes de la
infermeria. De noves tasques a desenvolupar.
• Demanda de soci per proposar-se al seu Centre de Salut.
• 11.07.2008 Reunió amb Joan Pou, Direcció assistencial AP i 061.
Ens presenta la gestió de la demanda des d’infermeria com a possibilitat d’arribar a
més pacients i aconseguir major reconeixement per a la infermera.
Document: “Desenvolupament AP a les Illes Balears”.
Què a l’anàlisi de situació actual en les queixes dels ciutadans apareix la infermera
com a poc resolutiva.
I a les actuacions projectades apareix: Potenciar el paper d’infermeria : At Dom,
dependència, crònics, EpS, Reforçar paper davant la demanda urgent i no urgent
als centres, Triatge d’infermeria en urgències, redefinició del rol
professional.
• 19.09.08 Reunió amb Joan Pou, entrega de la carta.
“impulsar resolució infermera en: atenció a crònics, atenció a aguts, atenció urgent”,
pensam que això s’ha de fer sempre des de la legalitat que ens atorguen les
competències de la nostra professió. Les infermeres hem estat disposades a
desenvolupar el nostre rol de col·laboració i per tant, consideram que atendre la
demanda i la urgència forma part de la nostra tasca. Això sí, sempre que les
infermeres desenvolupem les nostres funcions tant pel camp de coneixements com
pel marc legal.
• Diverses reunions amb direcció infermeria AP.

• Reunió amb el Col·legi d’Infermeria.
PROPOSTA ABIC
VISITA FORA DE CIRCUIT: L’USUARI DEMANDA PER UN PROBLEMA DE
SALUT.
ADMISSIÓ: ORIENTACIÓ DE L’USUARI. El professional d’admissió és un membre
més de l’equip, pot demanar el que li passa al pacient o qui el pot ajudar. En tot cas
faria falta garantir la intimitat.
Orientar l’usuari segons la seva demanda i les competències professionals de cada
membre de l’equip.
(Com reflexa la 1ª línea estratègica ABIC: treball en equip i distribució de les
càrregues de feina dins l’equip en funció de les competències de cada professional).
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Evitar el triatge, que tot passi per infermeria. Dóna imatge de la infermeria poc
resolutiva.
Que la infermera resol el problema de l'usuari sempre que aquest faci referència a
les nostres competències.
Infermera de referència. Com a línea estratègica d’ABIC: la lliure elecció
d’infermera, per tant pensam que sempre que sigui possible hauria d’atendre a
l’usuari la seva infermera (vincle en la relació, coneixement dels nostres
usuaris).
Demanar l’opinió dels socis a l’assemblea?
Possible grup de treball en el tema?

Després de l’exposició del que ha passat amb la gestió de la demanda i d’una
discussió amb els assistents es decideix per assemblea que això és un tema
important i s’ha de fer una comissió per tractar-lo i exposar-lo davant atenció
primària. S’enviarà un mail a tots els socis convocant una reunió el proper dimarts
per iniciar la comissió. En aquest mail s’adjuntarà la informació exposada a
l’assemblea.
o Objectius any 2009
 Mantenir el contacte amb les illes de Menorca i Eivissa. Aconseguir un vocal de
Menorca dins la Junta.
 Seguir amb les presentacions de l’ABIC als centres de salut, bé a través dels seus
socis o bé a través de les persones de la junta.
 Seguir amb la divulgació de les activitats que està realitzant ABIC, mitjançant
circulars informatives adreçades a totes les infermeres d’APS.
 Realització de material divulgatiu d’interés per a la nostra professió.
 Organització de xerrades i/o debats que puguin èsser d’interés pels socis.
 Reunions periòdiques amb Direcció d’Infermeria d’AP i Col.legi Oficial
d’Infermeria.
 Reunions amb la SBMFiC per a tractar el tema del PAPPS a nivell balear.
 Organització juntament amb SBMFiC, Conselleria i el Col·legi d’Infermeria del
projecte “Els joves sabem dir no al tabac” en el marc de la “Setmana sense Fum.
 Participació en el comitè d’investigació de la Gerència d’Atenció Primària
 Seguir en el grup de treball per la dependència del Col·legi Oficial d’Infermeria.
 Creació grup de feina sobre “gestió de la demanda”.
 Participació d’ABIC en el Programa pilot de Rehabilitació cardíaca i prevenció
secundària en pacients de risc baix i intermedi.
 Participació d’ABIC amb la Conselleria sobre el “PLÀ D’ACTUACIÓ SOBRE
TABAQUISME A LES BALEARS”.
 Activitats relacionades amb la FAECAP:
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).
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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.

o Renovació junta directiva
Comunica que deixa la junta directiva na Maria Antònia Font, incorporació a la junta
d’en Tolo Villalonga
o Precs i preguntes
Canvi de mail de na Rosa Canyelles
o Presentació a les 18.30h del díptic mou-te, és salut! (díptic sobre
l’exercici físic i la vida activa) . aquest díptic va dirigit als
professionals, perquè el puguin usar com a eina de consulta en la
tasca diària.

Tot seguit, s’ofereix un aperitiu. La junta directiva actual desitja que puguem acabar
aquest any celebrant-ho tots junts amb salut i alegria.
I sense cap tema més a tractar es tanca l’assemblea general de l’any 2008.

Maria Ingla Pol
Secretària ABIC
Sala d’actes del casal Ernest Lluch, 2 de desembre de 2008.
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