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PRESENTACIÓ
L’any 2021 ha estat un any d’incerteses, de llums i ombres. Lluny de ser l’any del retorn a la normalitat que tant enyoràvem, ens va
dur quatre onades més de COVID-19, des de l’inici de la tercera onada el gener i fins a la sisena que va començar a finals d’any.
Durant tot aquest temps, les infermeres, així com la resta de professionals sanitaris i la ciutadania en general hem anat alternant
esperances i desesperacions, en un esgotador procés que ens ha provocat més cansament, tristesa, irritabilitat i angoixa.
El 2021 ha estat un any difícil per a la salut mental dels professionals, i per això des del COIBA hem reforçat el servei d’atenció
psicoemocional, amb l’objectiu de fer-lis costat, de donar-lis suport i acompanyar-los en el difícil camí.
El compromís de les infermeres amb les persones que pateixen va dur a un grup de professionals a formar la primera Comissió
per a la prevenció del suïcidi del COIBA, que va arrencar el setembre.
2021 també va ser l’any de la vacuna, les vacunes, contra el virus. Les infermeres, un cop més, ens vam posar al capdavant de la
gestió del procés de vacunació, garantint la cobertura a tota la població i demostrant que, ja fos a domicili, en els centres de salut,
al vacubús o als grans centres de vacunació, sempre hi som. Aquesta campanya de vacunació massiva, que va començar amb els
grups més fràgils fins a la vacunació infantil el desembre, ha tornat a posar en valor el lideratge i la capacitat de les infermeres per
gestionar el complex procés d’immunització i garantir la cobertura vacunal de la població. Una cobertura que ens ha retornat
l’esperança de poder vèncer el virus, al manco en les seves conseqüències més letals.
Durant el 2021, les infermeres hem treballat molt i ens hem negat a tornar a deixar de banda la cura de les persones més
vulnerables, a pesar de la saturació dels serveis d’Atenció Primària. Les infermeres hem començat a abordar i a destapar tot el que
la pandèmia havia cobert de silenci i invisibilitat: l’atenció als pacients crònics, les patologies menys urgents, el càncer
infradiagnosticat, les visites domiciliàries anul·lades per la urgència prioritària de la consulta respiratòria… També als hospitals, als
centres sociosanitaris i a les residències, hem fet un esforç per reprendre l’activitat que havia quedat pel camí. Tot això hem volgut
seguir fent les infermeres, i -en part- ho hem aconseguit.
A la vegada, i malgrat la situació sanitària, les infermeres s’han seguit formant i han continuat fent recerca, per poder oferir als
ciutadans les millors cures.
Al COIBA, amb molta il·lusió, hem estrenat a nova plana web, que a través del seu portal, permet els col·legiats i col·legiades fer
moltes gestions de forma àgil i còmoda des de ca seva. I també, per acostar-nos més als pacients, hem posat en marxa una nova
iniciativa, els “Tips infermeres d’autocura”, amb la infermera comunitària Ana Otero, que explica de forma senzilla i pràctica aspectes
com l’alimentació en pacients amb disfàgia, com dormir millor, o l’automesurament de la tensió arterial.
Però no tot és online. La presencialitat ha tornat a la nostra vida, al manco de forma intermitent, amb l’organització de cursos de
formació, jornades i seminaris, que ens han permès començar a retrobar-nos. Així, vam poder celebrar el Dia Internacional de la
Infermera a totes les illes, i recuperar també els esdeveniments del 2020, que s’havien suspès, per poder donar a totes les
infermeres jubilades i altres el merescut reconeixement a la seva professionalitat.
Amb tot el que vam viure durant el 2021, el 2022 ens ha trobat cansades, però amb l’esperança de poder continuar en el camí cap
a la tan desitjada normalitat, a les nostres consultes i també a la nostra vida.

María José Sastre Perea
Presidenta del COIBA

¹ En aquest document, el terme “infermera” s’utilitza en sentit genèric, i designa alhora homes i dones.
Aquest document és interactiu, pots seguir els enllaços per ampliar la informació.
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2. El COIBA en xifres
ESTADÍSTIQUES
Distribució per sexe del 2017-2021
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3. EL COIBA et representa
L’Assemblea General de col·legiades i col·legiats
La Junta de Govern
La Comissió Permanent

JUNTA DE GOVERN

PRINCIPALS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN
Increment del pressupost de la 10ª convocatòria dels projectes de recerca: Es va decidir augmentar la partida pressupostària
en 10.000 euros, 3.000 euros que estaven destinats als premis de recerca i una inversió de 7.000 euros, als projectes de
recerca.
S'acorda iniciar el procés de modificació estatutària per a la seva aprovació en l'Assemblea general, amb l'objectiu de
modificar la denominació del Col·legi per "Col·legi Oficial d'infermeres i infermers de les Illes Balears". Així mateix, per tal
d'afavorir la participació de les col·legiades i col·legiats a l'assemblea general, es proposa que els Estatuts contemplin l'opció
de l'assistència i votació telemàtica a les assemblees.
Aprovació de les bases per a les ajudes a la difusió i transferència dels resultats de recerca. Es decideix substituir els premis
de recerca per ajudes a la difusió. Pensant que aquestes ajudes incentivaran la recerca en cures. Les necessitats de les
investigadores han canviat i es necessita invertir en transferència del coneixement. El pressupost serà de 9.000€.
Aprovació de la concessió de 2 beques mitjançant un procés de convocatòria oberta per a la realització del Màster de Recerca
en Salut i Qualitat de Vida.
Aprovació de la creació d’una quota de col·legiació reduïda per a les col·legiades jubilades exercents en el marc de la crisi
sanitària de la COVID-19.
Aprovació de la creació d’una nova quota de col·legiació reduïda per a les Infermeres Internes Residents i per a professors
ajudants de la UIB.
Aprovació de la creació d’una quota col·legial per a les infermeres jubilades no exercents.
Aprovació de l’extensió de la quota d’infermeres jubilades a infermeres amb incapacitat permanent absoluta laboral.
En relació al procés electoral per a proveir càrrecs en el Ple del CGE de España, convocat mitjançant la Resolució 9/2021
aprovació de la presentació i aval d’una candidatura per part del COIBA.
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Reunions Junta de Govern
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Posicionaments de Junta

A més dels posicionaments i les iniciatives de les diferents comissions, la Junta del COIBA ha continuat vetlant pels interessos de
les col·legiades i els col·legiats i usuaris de la sanitat balear amb les següents intervencions:
Febrer 21: El COIBA demana prioritzar la vacunació per als professionals sanitaris que encara estan sense vacunar.
08/03/2021: Posicionament de les Comissions Deontològica, de Formació i de Recerca del COIBA en relació a l'ètica de la
formació continuada i la recerca infermera.
07/04/2021: El COIBA s'uneix al moviment Nurses Together i reivindica el paper de les infermeres en el sistema sanitari.
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut, el COIBA s'ha sumat a la iniciativa del moviment Nurses Together,
vinculat al Nursing Now, enviant una carta a la Ministra de Sanitat, Carolina Darias, on es reivindica el paper de les infermeres
en la millora del sistema sanitari.
08/04/2021: Comunicat de la Junta de Govern sobre les publicacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre el
pressumpte finançament irregular d’un viatge de luxe a 40 persones a Vietnam i Cambodja pagat amb els fons del CGE.
16/04/2021: El COIBA i ABIC mostren el seu rebuiga les declaracions del Sr. Miguel Lázaro sobre les infermeres familiars i
comunitàries.
06/05/2021: El COIBA elogia l'excel·lent gestió d'Angélica Miguélez en l'abordatge de la cronicitat a Balears.
18/05/2021: Posicionament del COIBA sobre el sistema d'elecció de places de formació sanitària especialitzada.
4/08/2021: El COIBA es suma a la indignació de les societats científiques davant la vacunació COVID per part de
professionals sense les competències per fer-ho. Demana la retirada immediata de la decisió que pretén atorgar
competències d’una professió a una altra.
Cal destacar que la Junta de govern ha presentat una sèrie de cartes-aval per:
Infermeria Digna
RAMIB-Rosamaria Alberdi
QUIRON: Jornada a Palma
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ELECCIONS A MENORCA
El dia 6 d’abril els membres de la nova junta del govern del Col·legi Oficial d'Infermeria a Menorca han pres possessió dels seus
càrrecs, després que la Mesa Electoral proclamés directament la candidatura encapçalada per Senda Ramírez Sánchez, l'única
presentada en el procés electoral que es va convocar el passat 27 de gener, segons marquen els estatuts col·legials.
Senda Ramírez treballa com a infermer a l'Hospital Mateu Orfila des de l'any 2007, fonamentalment al servei d'urgències, sent
supervisor d'aquesta àrea entre els anys 2015 i 2017, any en què va començar a treballar al servei de diàlisi. El 2020 també
assumeix la supervisió de farmàcia al mateix hospital.

Objectius de la nova Junta

La nova Junta de Govern mantindrà una línia de feina de continuïtat amb la ja iniciada a les Illes de Mallorca i Pitiüses, destacant
com a prioritats l'increment de la participació col·legial de les infermeres i infermers de Menorca, així com l'ús de les instal·lacions
col·legials; desenvolupar un pla de formació continuada que doni resposta a les necessitats específiques dels professionals de l'illa;
promoure la professió infermera davant la societat i apropar-la a la ciutadania.

ÀREA DE FORMACIÓ
D’acord amb el Pla Estratègic de la Junta de Govern i els objectius per a l’any 2021, el Pla de Formació del COIBA continua amb la
tasca d’oferir una formació de qualitat basada en la demanda dels col·legiats i col·legiades i de propostes rebudes per professionals
de diferents àmbits sanitaris. Hem continuat amb el pla iniciat el 2020 intentant combinar la formació a distància com la presencial
en aquells moments que ha estat possible. Mantenim una línia d’oferir formació de qualitat a distància amb les eines ja instaurades
amb anterioritat. Apart de la formació, es continua donant ajudes per la formació en les seves diverses modalitats (cursos,
congressos,…) intentant millorar les bases cada any, per tal que s’adaptin a les necessitats dels col·legiats. Cal destacar, la gratuïtat
dels cursos organitzats pel COIBA a tots els seus col·legiats. Les intencions de l’Àrea de formació seran reprendre en lo possible les
activitats presencials, mantenir una bona oferta de formació a distància, avaluar i millorar les bases per les ajudes i establir una línia
formativa estratègica per a la professió així com anar analitzant i millorant les diverses àrees de la nostra competència.

El pressupost de formació de 2021 es va incrementar respecte del de 2020 en 15.000 €, per a l’organització d’activitats formatives,
i es va mantenir el mateix pressupost que al 2020 per a la concessió d’ajuts econòmics per a formacions i per a presentació de
treballs en congressos o altres esdeveniments de divulgació professional. A més, es va incorporar una dotació de 4.500€ per a la
concessió d’unes noves beques per a realització de màsters de la UIB que més a baix es detallen.
La finalitat de la Comissió és donar suport a la pràctica mitjançant un pla de formació basat en els aspectes següents:
L’enquesta de necessitats formatives.
Les línies estratègiques del COIBA.
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REUNIONS

La Comissió de Formació del COIBA s’ha reunit en diverses ocasions, de manera presencial i/o telemàtica, per valorar les diferents
propostes formatives rebudes tant de col·legiats com d’altres professionals i entitats, així com per actualitzar les bases de la
convocatòria anual d’ajuts, i tractar de temes relacionats directament o indirecta amb el Pla de Formació.
El coordinador de la comissió, Francisco Ferrer Cruz, ha assistit a les reunions de la Comissió Permanent i al Ple de la Comissió de
Formació Continuada (CFC), en representació del COIBA.
Assistència a les reunions de la Comissió Permanent de la CFC:
9 de març de 2021
5 de maig de 2021
30 de juny de 2021
19 d’octubre de 2021
21 de desembre de 2021
Assistència a les reunions del Ple de la CFC:
20 de juliol de 2021

PLA DE FORMACIÓ

S’ha mantingut l’oferta del curs de preparació de l’examen d’IIR, el qual es va organitzar en virtut del conveni subscrit entre el COIBA
i IFSES, per novè any consecutiu. En aquest cas, per motius derivats de la pandèmia, va passar a ser en modalitat streaming. Per la
mateixa raó, s’ha prioritzat l’oferta formativa en línia.
Així mateix, s’han renovat els convenis amb FNN CURSOS i SALUSPLAY (amb el servei de l’aplicació SALUSONE, que s’ofereix
gratuïtament als nostres col·legiats i col·legiades).
Com a novetat, al primer trimestre la Junta de Govern va acordar que els cursos propis del COIBA (organitzats íntegrament pel
col·legi) siguin bonificats al 100% per als col·legiats i les col·legiades que superin el curs, retornant-los l’import pagat en concepte
d’inscripció. Aquest acord va ser ratificat a l’Assemblea General de Col·legiats anual, del 27 d’abril de 2021.
El COIBA ha organitzat un total de 36 cursos (20 en modalitat en línia i 16 en modalitat presencial) de diferents temàtiques. A
continuació es detallen les activitats formatives organitzades:

EN LÍNIA
Títol: “Programa Formatiu: UCI EXPRESS” (A través de FORUCI)
Del 16 de febrer al 15 de març de 2021
Objectiu: L'objectiu principal d'aquesta formació és conèixer el tractament dels canvis més significatius que es poden produir
en el pacient crític i específicament del pacient COVID, així com adquirir habilitats en les seves cures.
Títol: “Cures al Pacient Respiratori” (A través de FNN)
Del 28 de febrer al 27 d’abril de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements sobre les cures d'infermeria en el pacient amb patologia respiratòria, fàrmacs d'ús més
freqüent, indicacions d'oxigenoteràpia i dispositius de subministrament d'aquesta.
Títol: “Cures Infermeres al Pacient Crític” (A través de FNN)
Del 28 de febrer al 27 d’abril de 2021
Objectiu: Recordar les característiques generals de les unitats de vigilància intensiva, els seus aparells i organització del treball
entre els professionals que participen en l'atenció al pacient crític. Descriure les cures d'infermeria requerides pel pacient crític
en les unitats de vigilància intensiva.
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Títol: “Principis d’Infecció Nosocomial i COVID-19” (A través de FNN)
Del 28 de febrer al 27 d’abril de 2021
Objectiu: Actualitzar els coneixements bàsics sobre la infecció nosocomial i els riscos biològics en l'àmbit sanitari, amb
especial èmfasi en les mesures a prendre en relació amb la pandèmia de COVID-19.
Títol: “Principis de la Ventilació Mecànica” (A través de FNN)
Del 28 de març al 27 de maig de 2021
Objectiu: Descriure les característiques generals de la ventilació mecànica, els seus objectius, indicacions i complicacions, així
com les cures d'infermeria del patró respiratori en el pacient crític intubat.
Títol: “Actualització en Cures al Pacient Geriàtric” (A través de FNN)
Del 28 de març al 27 de maig de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements sobre el maneig integral del pacient ancià i les cures en les patologies més freqüents
associades a l’envelliment.
Títol: “Generalitats de l’Anticoncepció” (A través de FNN)
Del 28 de març al 27 de maig de 2021
Objectiu: Adquirir coneixements relacionats amb la planificació familiar, així com amb els diferents mètodes anticonceptius
existents a partir de l'evidència científica disponible actualment.
Títol: “Atenció Infermera al Pacient amb necessitats de Cures Pal·liatives” (A través de FNN)
Del 28 d’abril al 27 de juny de 2021
Objectiu: Conèixer els principis generals, recursos i objectius de les cures pal·liatives. Adquirir coneixements bàsics de
l’abordatge al pacient en situació terminal i de la seva família.
Títol: “Principis de la Visita Domiciliària” (A través de FNN)
Del 28 de maig al 27 de juliol de 2021
Objectiu: Adquirir coneixements sobre les matèries bàsiques de la visita domiciliària. Analitzar les cures de qualitat al pacient
que necessita assistència sanitària en el seu domicili, incloent al nucli familiar.
Títol: “Actualització en Infeccions de Transmissió Sexual” (A través de FNN)
Del 28 de juny al 27 d’agost de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements sobre les característiques, prevenció i control de les infeccions de transmissió sexual (ITS).
Identificar els diferents agents infecciosos i les seves formes de transmissió en les infeccions de transmissió sexual més
freqüents.
Títol: “Programa Formatiu: UCI EXPRESS” (A través de FORUCI)
Del 29 de juny al 28 de juliol de 2021
Objectiu: L'objectiu principal d'aquesta formació és conèixer el tractament dels canvis més significatius que es poden produir
en el pacient crític i específicament del pacient COVID, així com adquirir habilitats en les seves cures.
Títol: “Principis d’Infecció Nosocomial i COVID-19” (A través de FNN)
Del 28 de setembre al 27 de novembre de 2021
Objectiu: Actualitzar els coneixements bàsics sobre la infecció nosocomial i els riscos biològics en l'àmbit sanitari, amb
especial èmfasi en les mesures a prendre en relació amb la pandèmia de COVID19.
Títol: “Principis de la Visita Domiciliària” (A través de FNN)
Del 28 de setembre al 27 de novembre de 2021
Objectiu: Adquirir coneixements sobre les matèries bàsiques de la visita domiciliària. Analitzar les cures de qualitat al pacient
que necessita assistència sanitària en el seu domicili, incloent al nucli familiar.
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Títol: “Actualització en Cures al Pacient Geriàtric” (A través de FNN)
Del 28 de setembre al 27 de novembre de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements sobre el maneig integral del pacient ancià i les cures en les patologies més freqüents
associades a l’envelliment.
Títol: “Cures Infermeres al Pacient Crític” (A través de FNN)
Del 28 d’octubre al 27 de desembre de 2021
Objectiu: Recordar les característiques generals de les unitats de vigilància intensiva, els seus aparells i organització del treball
entre els professionals que participen en l'atenció al pacient crític. Descriure les cures d'infermeria requerides pel pacient crític
en les unitats de vigilància intensiva.
Títol: “Atenció Infermera al Pacient amb necessitats de Cures Pal·liatives” (A través de FNN)
Del 28 d’octubre al 27 desembre de 2021
Objectiu: Conèixer els principis generals, recursos i objectius de les cures pal·liatives. Adquirir coneixements bàsics de
l’abordatge al pacient en situació terminal i de la seva família.
Títol: “Actualització en Infeccions de Transmissió Sexual” (A través de FNN)
Del 28 d’octubre al 27 de desembre de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements sobre las característiques, prevenció i control de les infeccions de transmissió sexual (ITS).
Identificar els diferents agents infecciosos i les seves formes de transmissió en les infeccions de transmissió sexual més
freqüents.
Títol: “Cures al Pacient Respiratori” (A través de FNN)
Del 28 d’octubre al 27 de novembre de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements sobre les cures d'infermeria en el pacient amb patologia respiratòria, fàrmacs d'ús més
freqüent, indicacions d'oxigenoteràpia i dispositius de subministrament d'aquesta.
Títol: “Generalitats de l’Anticoncepció” (A través de FNN)
Del 28 de novembre de 2021 al 27 de gener de 2022
Objectiu: Adquirir coneixements relacionats amb la planificació familiar, així com amb els diferents mètodes anticonceptius
existents a partir de l'evidència científica disponible actualment.
Títol: “Principis de la Ventilació Mecànica” (A través de FNN)
Del 28 de novembre de 2021 al 27 de gener de 2022
Objectiu: Descriure les característiques generals de la ventilació mecànica, els seus objectius, indicacions i complicacions, així
com les cures d'infermeria del patró respiratori en el pacient crític intubat.
PRESENCIALS
Títol: “Curs de preparació prova objectiva de l’especialitat d’INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA”
(A través d’IFSES-presencial por streaming)
De l’1 de febrer al 31 de març de 2021
Objectiu: Actualitzar coneixements del programa formatiu de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària, per a aquelles
infermeres que s’han de presentar a la prova de la via excepcional d’aquesta especialitat, amb coneixements previs i per la seva
experiència professional dins l’àmbit de l’especialitat.
Títol: “Formació en Teràpia de la Dignitat” (Presencial per via telemàtica)
Del 6 de març al 8 de juny de 2021 (anul·lat per falta d’inscripcions)
Objectiu: Adquirir un coneixement profund de la Teràpia de la Dignitat, estructurada pel psiquiatre canadenc, Professor Harvey
Max Chochinov, un dels pares fundadors de les cures pal·liatives a nivell mundial.
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Títol: “Curs Preparació de l’Examen IIR 2021/2022” (Presencial per via telemàtica)
Del 12 de març de 2021 a gener 2022
Objectiu: Actualitzar coneixements generals de les competències infermeres i poder preparar en profunditat l’examen d’accés
nacional que es convoca anualment, per accedir a una plaça d’infermera especialista en formació IIR.
Títol: “Entrenament en el Cultiu de la Compassió” (Palma)
Del 17 de març al 5 de maig de 2021
Objectiu: Conèixer les bases teòriques, les evidències acadèmiques, els fonaments neurològics i les pràctiques en les quals es
basa el curs i, a través d'aquestes, aprendre a: Assentar i focalitzar la ment i augmentar la seva capacitat d'atenció focalitzada.
D'aquesta manera, poder prendre consciència ràpida de les pròpies emocions i les dels pacients i familiars. Adquirir habilitats
per a gestionar millor les situacions de densitat emocional.
Títol: “Actualització en Avanços de Diabetis Mellitus” (Palma-Semipresencial)
Del 12 d’abril al 23 de juny de 2021
Objectiu: Capacitar a les infermeres dels equips de salut, en educació terapèutica, en diabetis actualitzada als pacients atesos
en atenció primària i hospitalària dels nostres centres. Demostrar les habilitats tècniques necessàries en relació amb l’auto
maneig de la DM, autoanàlisi, autocontrol, ajust d'insulines, tipus d'insulines, acció, etc. Ampliar coneixements en alimentació i
diabetis: concepte de ràtio i d'insulina-ració.
Títol: “Curs de Sexualitat Femenina” (Presencial per via telemàtica)
Dies 24 i 25 d’abril de 2021
Objectiu: Augmentar els coneixements i habilitats de les professionals respecte a la sexualitat femenina al llarg de la vida i en
tot moment vital.
Títol: “Formació d’acreditació per a la prescripció infermera: La indicació infermera des del marc normatiu a l’ús clínic”
(Presencial per via Telemàtica)
-6 de juliol de 2021
Objectiu: L’objectiu del curs és que les infermeres participants, obtinguin l´acreditació per tal de prescriure medicaments i
productes sanitaris, d’acord a allò establert pel Reial Decret 1302/2018.
Títol: “Estrès i resposta en crisi: efectes de l’estrès en el pacient i eines per a afrontar-ho” (Eivissa)
24 i 27 de setembre i 1, 4 i 8 d’octubre de 2021
Objectiu: Aprendre a reconèixer els signes i símptomes d'estrès en els pacients en temps de crisi, adequant la conducta als
requeriments de la situació. Fomentar conductes de salut i autocures dels pacients per a augmentar el seguiment terapèutic i
així poder prevenir possibles patologies.
Títol: “Suport Vital Immediat” (Palma-Semipresencial)
Del 5 al 30 de setembre de 2021
Objectiu: Adquirir habilitats per al reconeixement i tractament del pacient que es deteriora mitjançant l'aproximació clàssica
ABCDE i com iniciar la ressuscitació cardiopulmonar en instal·lacions sanitàries.
Títol: “Elecció del producte de cura en úlceres” (Palma)
Del 5 al 30 de setembre de 2021
Objectiu: Millorar els coneixements respecte al tractament, classificació i diagnòstic de les úlceres i ferides cròniques. Unificar
criteris i mètodes de cura. Categoritzar les úlceres segons la guia de pràctica clínica. Realitzar un correcte diagnòstic de les
úlceres i ferides. Realitzar un correcte ús dels productes de cura que disposem en el mercat.
Títol: “Elecció del producte de cura en úlceres” (Palma)
20 de setembre de 2021
Objectiu: Millorar els coneixements respecte al tractament, classificació i diagnòstic de les úlceres i ferides cròniques. Unificar
criteris i mètodes de cura. Categoritzar les úlceres segons la guia de pràctica clínica. Realitzar un correcte diagnòstic de les
úlceres i ferides. Realitzar un correcte ús dels productes de cura que disposem en el mercat.
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Títol: “Construint equips d’alt rendiment” (Palma)
Dies 18, 20, 22, 25 i 27 d’octubre de 2021
Objectiu: Treballar l'aliança, la visió i la missió per a generar confiança des del punt de vista sanitari i afavorir la implementació
dels recursos necessaris com a equip, de manera que el resultat col·lectiu ajudi a oferir una millor atenció sanitària. Aprendre
a treballar en equip, realitzant un correcte diagnòstic de l'estat del pacient i les seves cures, involucrant a tots els membres en
totes les fases del tractament.
Títol: “Suport Vital Avançat” (Palma-Semipresencial)
De l’1 d’octubre al 5 de novembre de 2021
Objectiu: El curs té com a objectiu aportar el coneixement i adquirir destreses per a afrontar de forma qualificada una Parada
Cardiorespiratòria (PCR), segons les recomanacions publicades pel European Resuscitation Council.
Títol: “Atenció al pacient amb necessitats pal·liatives” (Palma)
8, 10, 12, 15 i 16 de de novembre de 2021
Objectiu: Capacitar als professionals per a la pràctica assistencial de l’atenció pal·liativa del pacient crònic complex i avançat.
Implementar habilitats en els professionals per a una atenció integral del pacient amb necessitats pal·liatives. Desenvolupar
la capacitat de comunicació amb pacients, famílies i equips de treball.
Títol: “Prevenció i tractament d’úlceres en membres inferiors” (Palma)
9 de de novembre de 2021
Objectiu: Actualitzar els coneixements bàsics sobre la patologia vascular en membres inferiors i el seu tractament. Unificar
criteris respecte als mètodes de capellà i classificació. Donar a conèixer pautes d'exploració i diagnòstic de la patologia venosa
i arterial. Conèixer el tractament adequat d'un pacient amb úlceres en membres inferiors.
Títol: “Consulta d’infermeria: com fomentar una alimentació saludable” (Presencial per via telemàtica)
17 i 18 de de novembre de 2021
Objectiu: Proporcionar els coneixements i habilitats necessàries perquè la infermera acompanyi i ajudi a resoldre amb el
pacient situacions pràctiques i problemes de salut relacionats amb l'alimentació-nutrició.

BEQUES

Com cada any, el COIBA ha publicat les bases per a la convocatòria anual d’ajuts per a la realització d’activitats formatives, així com
per a la presentació de pòsters o comunicacions en congressos, jornades o altres esdeveniments de divulgació científica. S’ha
mantingut el pressupost destinat a aquest fi respecte a l’any 2020: per a formació, un total de 70.000 €, i per a presentació de
treballs en congressos, un total de 20.000 €.
La Comissió de Formació del COIBA s’ha reunit en diverses ocasions per revisar i avaluar totes les sol·licituds presentades:

FORMACIÓ

130
sol·licituds

70.000

CONGRESSOS

116 (40,99 %)
Ajuts concedits

40
sol·licituds

3.286,53

24
Ajuts concedits
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ÀREA DE RECERCA
L’Àrea de Recerca té com a missió contribuir a la formació continuada en habilitats i competències investigadores, donant suport a
l’avanç i la innovació del coneixement infermer, així com treballar per a les infermeres perquè puguin constituir un col·lectiu potent
en l’àmbit de la recerca i afavorir la transferència del coneixement i els resultats de recerca en la millora de la seguretat clínica dels
pacients.

Objectius

Invertir en recerca, a través de les beques i premis de què el COIBA disposa per als projectes de recerca.
Garantir i impulsar la millora de coneixements infermers respecte a la metodologia investigadora.
Sensibilitzar dels beneficis que aporta la recerca a la professió des del punt de vista competencial i de les cures.
Fomentar la creació i el manteniment de grups de recerca que desenvolupin línies de recerca d’interès per a la infermeria.
Proporcionar coneixements metodològics, estadístics i informàtics a les infermeres per a l’aplicació en activitats sanitàries i de
recerca.
Desenvolupar i fomentar la pràctica clínica basada en l’evidència en benefici dels pacients que atenen les infermeres.
Garantir i impulsar el desenvolupament de coneixements per a les infermeres que volen iniciar-se en la recerca.
Promoure la conciliació investigadora per part de l’organització als empleats que vulguin.
Fomentar el pensament crític a través de la formació a infermeres investigadores.

Projectes de recerca finançats pel COIBA

Aquesta iniciativa ja estava en marxa en anys anteriors i s’adreça a investigadors de les Illes Balears, col·legiats al COIBA, que
necessitin finançament per desenvolupar els seus projectes de recerca. Els destinataris són els col·legiats i col·legiades amb poca
experiència investigadora, per a la qual cosa s’ofereix suport econòmic a iniciatives de recerca que responguin al pla estratègic del
COIBA. Els propòsits que es persegueixen amb aquesta iniciativa són:
Augmentar les possibilitats d’èxit dels col·legiats i col·legiades a l’hora de participar en altres convocatòries públiques
competitives, com l’oferta de l’Institut de Salut Carlos III.
Generar cultura de recerca entre els nostres col·legiats i col·legiades.
S’ha convocat la 11ª convocatòria de les Ajudes a projectes de recerca i s’han donat 40.000 € a un total de 7 projectes.
A més, al 2021 es va incorporar una nova modalitat d’ajuda. Es tracta d’Ajudes a la difusió i transferència de resultats de recerca, i
la presentació de sol·licituds es podia realitzar al llarg de tot l’any, amb un pressupost de 9.000€. Es va presentar una única
sol·licitud, la qual es va concedir.
També s’ha incorporat enguany una nova convocatòria de concessió de 2 beques per a realitzar el Màster Universitari en
Investigació en Salut i Qualitat de Vida de la UIB, amb una dotació de 4.500€. Es varen presentar 5 sol·licituds, de les quals es varen
atorgar 2.
D’altra banda, s’ha signat un conveni per Estudis Predoctorals Florence Nightingale entre la UIB i el COIBA per valor de 22.300 €,
dels que el CGE en patrocina 19.200 € en concepte d’ajudes directes a col·legis provincials per a la investigació.
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COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
La Comissió Deontològica és l’òrgan consultiu que tenen els col·legis
professionals per tractar de resoldre els conflictes ètics que sorgeixen
en la professió, a més de ser un punt de trobada per a la reflexió.
Per als Col·legis Professionals de Medicina, Psicologia, Infermeria i
Farmàcia és obligatori pels seus Estatuts l'existència de la Comissió
Deontològica.
Les activitats realitzades han estat:

Aprovació definitiva per part de la Junta de Govern del nostre Reglament Intern i del Protocol de tramitació de sol·licituds a la
Comissió Deontològica.
Aprovació i difusió del Posicionament enfront de l'intrusisme professional.
Arran de l'entrada en vigor de la Llei orgànica de Regulació de l'Eutanàsia el passat 25 de juny, la Comissió va elaborar i va
difondre a tots els col·legiats i col·legiades una enquesta per a determinar quins eren els seus coneixements, actituds i
habilitats respecte a aquesta qüestió, amb la finalitat no sols de conèixer el sentir general de la professió sinó també
d'identificar possibles necessitats formatives en l'àmbit d'aquest nou dret de la ciutadania espanyola. Els resultats es
presentaran pròximament.
Organització d'una taula rodona sobre la Llei Reguladora de l'Eutanàsia, aclarint conceptes, obligacions i opcions sobre els
quals les col·legiades i col·legiats es troben amb la seva entrada en vigor.
Reunions mantingudes:
18 de març,
6 d’abril
28 d'abril
18 de novembre

COMISSIÓ DE COMARES

La Comissió de Comares es va constituir l’any 2015
amb la voluntat de millorar la professió a la comunitat,
així com donar les respostes que es plantegin en la
pràctica diària.
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La Comissió de Comares juntament amb el departament de comunicació del COIBA ha organitzat:

MARÇ

ABRIL

OCTUBRE

4

13
Webinar de Comares i COVID

14 i 15
VII Jornada de Lactància Materna
a les seus de la UIB de Mallorca i
Eivissa i a la delegació del COIBA
de Menorca simultàniament.

Veure video

Veure video

Veure video

SETEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

17
Dia de la seguretat del pacient,
enguany dedicat a la mare i el seu
nadó. Comares de Balears
reclamen augmentar el nombre
de professionals per a una major
seguretat de les mares i els seus
bebès, amb un vídeo.
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25
Dues comares van participar en el
vídeo “Les infermeres obren la
porta a les dones víctimes de
violència masclista”.
Veure video

Veure video

La vocal de comares, Araceli Navas,
també va intervenir en un programa
de televisió d’IB3, per explicar i
defensar la iniciativa.

Vídeos per al Salut i Força:
Eva Navarro sobre les principals causes de la consulta infermera ginecològica a l’estiu.
Miriam Molas sobre l’alletament matern.
Miriam Molas sobre “Quan arriba a casa el nadó”.
Miriam Molas sobre “pell amb pell”.
Ana García Girón sobre la menopausa.
Ana García Girón sobre l’alimentació de les embarassades durant les festes de Nadal. Veure video

Aportacions a normatives:
Agost. Participació en les al·legacions i propostes del COIBA a la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per
a la garantia dels drets de les persones LGTBI.
Octubre. Participació en la preparació de les Aportacions a la modificació de la Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
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Posicionaments:
19/07/2021: Les comares de les Illes Balears, a través de la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d’Infermeria i de
l’Associació Balear de Comares, volem manifestar el nostre total desacord amb l'escrit de l'Organització Mèdica Col·legial en
relació a la violència obstètrica: Invisibilitzar la violència obstètrica no ajuda a eliminar-la, sinó a perpetuar-la.
26/07/2021: Les comares de Balears reclamen a l’IBSalut el reconeixement complet de l'especialitat i el desplegament de
totes les seves competències: La Comissió de Comares del COIBA i l'Associació Balear de Comares també han demanat una
estratègia d'atenció sexual i reproductiva per a la població.

Reunions mantingudes:
19 de febrer
25 de juny

COMISSIÓ DE CURES A PERSONES GRANS

La Comissió neix amb la voluntat de garantir i promocionar unes cures de qualitat a les persones majors, donant visibilitat a la tasca
de les infermeres que es dediquen a l’atenció d’aquestes persones en qualsevol àmbit assistencial.
El mes de maig la vocal de la Junta de govern i coordinadora de la Comissió de Geriatria, Carmen Moreno, presenta la dimissió
dels seus càrrecs, per la qual cosa va ser substituïda en les seves responsabilitats a la Junta i a la Comissió per Rosario Serra Soler.
Dia 15 de juny, amb motiu del Dia mundial de presa de consciència de l’abús i maltractament a les persones d’edat, el Col·legi Oficial
d'Infermeria de Balears (COIBA) i l'Associació Balear d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (ABIGG) demanen la implicació de tota
la població per prevenir i evitar el maltractament a les persones majors a través d’un posicionament.
Juny: El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears se suma al comunicat emès per nombroses Societats Científiques de l'àmbit
de la Infermeria i sol·licita al costat d'elles la retirada immediata de la Proposició No de Llei per a la creació d'una nova titulació de
grau superior de “Tècnic Superior en Gestió de serveis en centres gerontològics”.
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A l’octubre el COIBA realitza un vídeo on les persones grans són les protagonistes i són entrevistades per infermeres, en el "Dia
internacional de les persones d'edat".
Reunions mantingudes:
8 de setembre

COMISSIÓ DE CURES RESPIRATÒRIES
Al febrer es constitueix la Comissió de Cures Respiratòries.
Dia 25 de febrer organitzen el webinar “Les cures respiratòries en temps de COVID-19”. Veure video
Al maig amb motiu de la setmana sense fum es realitza una entrevista a l’infermer Pere Rosselló per Salut i Força.
Al mes de setembre un equip de professionals sanitaris desenvolupa una WebApp destinada a la formació integral de les
infermeres en la cura als pacients amb malalties respiratòries cròniques, amb la intenció d'unificar criteris i optimitzar procediments
sobre la base de l’evidència científica més actual disponible. Milagros Figueroa, coordinadora de la Comissió de Cures Respiratòries
del COIBA, és una de les professionals que ha participat en l'elaboració d'aquesta eina.
Dia 17 de novembre Milagros Figueroa Cezar acudeix en representació del COIBA al Parlament de les Illes Balears, a l’adhesió al
manifest de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a les Illes Balears, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó. Al
manifest es rebutja el consum de tabac i es defensa la necessitat d'ampliar els espais sense fum. El mateix dia entrevisten a
Milagros a IB3 Ràdio.
També amb motiu del dia de la Malaltia Pulmonar Obstructiva crònica (EPOC) es publiquen dos vídeos al canal de YouTube del
COIBA:
Com influeix el tabac en l’EPOC amb l’infermer Pere Rosselló. Veure video
Què és la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) amb la infermera Carla Chiariano. Veure video

Reunions mantingudes:
18 de febrer: constitució de la comissió
6 de maig
17 de juny
7 d’octubre
2 de desembre
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COMISSIÓ D’URGÈNCIES

Aquesta comissió té la voluntat de garantir l’atenció de qualitat als usuaris que, per algun motiu, veuen descompensada la seva salut
de manera sobtada i necessiten acudir a l’atenció urgent que aquesta vessant de la professió infermera els proporciona.
Es convoca un procés per ampliar places al mes de maig degut a la dimissió d’alguns dels membres de la comissió.
A la Junta de Govern de 30-6-21 s’accepten 4 nous membres: Antonia Porquer, Rocío Sánchez, Estefanía Padilla i Bartolomé Fiol,
que actualment fan feina a l’Hospital Universitari de Son Espases, a les ambulàncies privades, urgències extra hospitalàries, i a la
Unitat de Crítics de l’Hospital Son Llàtzer.
El 18 d’octubre amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació de l'aturada cardíaca, varen fer el vídeo "Les teves mans salven
vides".
El 24 de novembre es realitza la Sessió “Comunicació entre les infermeres d’urgències”.
Reunions mantingudes:
23 de febrer
31 de març
28 d’abril
13 de juliol
28 de setembre
21 d’octubre
24 de novembre

COMISSIÓ PER A LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI
La Junta de Govern de dia 6 de setembre va aprovar la creació de la Comissió per a la prevenció del suïcidi. Al setembre es va
treure la convocatòria pública per a la creació de dita Comissió.
Els objectius inicials establerts són:
Traçar una xarxa d'infermeres que estiguin treballant en la prevenció del suïcidi a les Illes Balears, per a crear llaços de
connexió entre elles.
Millorar la qualitat de l'atenció a aquests pacients i disminuir l'estigma social entorn a la conducta del suïcidi.
Disposar d'un lloc de trobada on compartir inquietuds, preocupacions i reaccions viscudes en la seva pràctica laboral.
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Activitats realitzades:
16/12 presentació de la comissió de prevenció de la conducta suïcida a l’observatori de suïcidi de Balears (responsable: Nicole
Haber) en el COIBA i exposició del treball que realitzen les infermeres de la comissió a l’observatori.
Entrevista i presentació de la comissió en premsa “Salut i Força” (20 de desembre al 9 de gener 2022)
Entrevista a IB3 per impartir comunicat dia 31 de desembre.
Reunions mantingudes:
19 de novembre. Es fa la primera reunió per constituir la comissió a la seu col·legial de Palma.
16 de desembre

GRUP DE FEINA PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LES ESPECIALITATS INFERMERES

Veure video
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4. El COIBA al teu costat
ASSESSORIES
ASSESSORIA JURÍDICA LABORAL
El COIBA disposa d’una assessoria laboral a l’abast de tots els col·legiats i col·legiades per atendre peticions i dubtes relacionats
amb l’àmbit laboral.
Durant l’any 2021 s’han atès 430 consultes, de les quals 412 les ha respost el misser de referència a Mallorca, José María Fernández
Puerto; 3 les ha resolt l’advocada d’Eivissa, Laura Costa Gotarredona, i 15 l’advocada de Menorca, Catalina Gomis Bosch. Les
consultes més freqüents que s’han abordat han estat sobre contractacions, borsa de treball, permisos retribuïts o baixes laborals,
així com consultes relacionades amb la COVID-19 i intrusisme, entre d’altres.
Des del mes de setembre José Maria Fernández Puerto assumeix les consultes de les col·legiades i col·legiats de les illes de
Menorca i Eivissa-Formentera.
A part de l’assessoria jurídica als col·legiats, l’assessor José Maria Fernández Puerto:
Ha assistit a vàries reunions amb la Junta de Govern
Assistència a diverses declaracions davant el jutjat per assumptes seguits a instàncies del COIBA o en defensa d'algun col·legiat.
Celebració de 4 judicis per assumptes seguits a instàncies del COIBA o en defensa d'algun col·legiat.

ASSESSORIA PSICOEMOCIONAL EN L’ENTORN LABORAL
El COIBA disposa de l’Assessoria psicoemocional, un servei d’ajuda absolutament confidencial, que el COIBA posa a l’abast dels
seus col·legiats i col·legiades. Proporciona assessorament per afrontar de manera saludable problemes de l’entorn laboral que
generen estrès i malestar: percepció de sobrecàrrega, assetjament psicològic (mobbing), esgotament professional (burnout), etc.
Aquestes situacions, a la llarga, poden afectar la salut i la qualitat de vida dels treballadors. Està demostrat que la manera
d’afrontar-les i el suport emocional amb el qual compti el treballador moderen l’impacte que puguin tenir en el seu benestar. Aquest
servei es va intensificar durant l’any 2020 degut a la pandèmia de la COVID-19 i ha continuat durant 2021.
Les assessores són Joana Fornés Vives i Patricia García Pazo. Entre totes dues han fet un total de 24 intervencions, majoritàriament
amb simptomatologia greu que altera la seva vida quotidiana, algunes en situació de baixa laboral i altres relacionades amb
assetjament psicològic a la feina i amb una sobrecàrrega emocional derivada de la situació pandèmica.

ASSESSORIA DE RECERCA
L’objectiu d’aquesta assessoria és donar suport a col·legiats i col·legiades amb poca experiència investigadora, però que volen iniciar
algun tipus de projecte que respongui a alguna pregunta derivada de la seva pràctica clínica. L’assessor és Joan E. de Pedro Gómez
i el 2021 ha fet 3 intervencions.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Una part de la quota col·legial és designada a la contractació de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La pòlissa que
té contractada el COIBA, amb totes les seves condicions, és de l’asseguradora AMA i la podeu consultar a
https://infermeriabalear.com/ca/asesoria-juridica/.

21

OFERTES DE TREBALL
A mitjans 2020 vàrem haver de limitar la publicació
d’ofertes laborals, degut a la manca d’infermeres que
patia la nostra comunitat autònoma. Per aquest motiu,
vàrem prendre la decisió de donar difusió únicament a
les ofertes d’àmbit balear. En total, s’han penjat 162 a la
web del COIBA.

Residència
Mútua
Consulta privada
Hospital
Altres

51
16
12
45
7
131

4
1
2
7

7
4
2
8
3
24

62
20
15
55
10
162

CESSIÓ D’ESPAIS
El COIBA disposa de diversos espais a cadascuna de les seus col·legials. Els col·legiats i col·legiades poden fer ús d’aquestes sales
de manera gratuïta per a activitats científiques, formatives, reunions professionals… Així mateix, les entitats interessades també hi
poden accedir a través d’un lloguer.

TAULER D’ANUNCIS
Continuant la dinàmica establerta, hem seguit utilitzant el tauler d’anuncis (virtual i físic) com a punt de trobada entre les persones
que volen llogar pisos o habitacions i les infermeres que en necessiten. Segueix sent un requisit indispensable que els preus
d’aquests pisos o habitacions siguin assequibles per promoure l’arribada de més professionals a les Balears i facilitar l’accés a un
habitatge digne.
Durant l’any 2021 hem rebut 73 ofertes de lloguer. El tauler d’anuncis també queda a la disposició d’altres ofertes que els col·legiats
i col·legiades vulguin penjar, ja que està allotjat a la part pública de la web (dins del menú serveis col·legials), i d’aquesta manera hi
pot accedir tothom que vulgui.
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5. Ens feim visibles
DIA DE LA INFERMERA
MALLORCA
A Mallorca es celebraren dos actes diferenciats del Dia de la Infermera corresponents a l’any 2020 i a l’any 2021.
Dia 14 de maig es va celebrar el 38 Dia internacional de la infermera al Pati de la Misericòrdia a Palma, on quatre infermeres en
representació de tot el col·lectiu recolliren el Premi de la Infermera de l’Any: Rosa Adrover, María Desiré Mata Ramírez, Xima
Delgado i Joana María González. En la cerimònia, reduïda degut a les mesures sanitàries per la COVID-19, també s’entregaren les
insígnies d’or a les infermeres jubilades durant 2019-20 i a les que compliren 25 anys de col·legiació.
El 4 de juny es celebrà el 39 Dia internacional de la infermera a la Finca Son Mir, que va comptar amb la participació de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol. Durant l’acte es va anunciar que les periodistes Elena Navarro, del
diari Ara Balears, i Noemí Martínez, de Cadena Ser Ibiza y Formentera, obtingueren el Premi de periodisme “Infermeria Visible” 2021,
en les seves modalitats escrita i audiovisual, i s’entregaren les insígnies d’or a les infermeres jubilades durant 2020-21 i d’argent a
les que compliren 25 anys de col·legiació. La infermera Rosa María Hernández Serra, que durant vuit anys va ser presidenta del
COIBA, va ser guardonada amb el Premi Florence Nightingale a la trajectòria professional, per la seva extraordinària contribució a
la professió infermera a Balears.

38 I 39 Dia internacional de la infermera Menorca
El 25 de juny es celebrà al pati del Museu de Menorca la cerimònia corresponent als 38 i 39 Dia Internacional de la Infermera.
Aquesta celebració conduïda pel president de la junta insular de Menorca, Senda Ramírez, va incloure una conferència-debat sobre
“Efecte psicoemocional de la COVID-19 en les infermeres” a càrrec de la infermera i psicòloga Joana Fornés Vives, i va concloure
amb el lliurament d'insígnies d'or a les infermeres jubilades en el 2020 i 2021, i també a les quals complien 25 anys de col·legiació.
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38 I 39 Dia internacional de la infermera Eivissa i Formentera
El dia 11 de juny es celebraren els 38 i 39 Dia de la Infermera al Club Diario de Ibiza. Durant l’acte, es va fer entrega de les insígnies
d’argent a les infermeres que havien complert 25 anys de col·legiació i les insígnies d’or a les jubilades durant el 2020-21. Les
infermeres Carmen Ferrer Arnedo, Rosamaría Alberdi, Sara Soriano, Iris Herranz i Angélica Miguélez van debatre en una taula
rodona moderada per la presidenta de la Junta Insular, Mònica Yern, amb el títol “Influència de les infermeres en la salut de la
comunitat”.

ENS COMUNICAM AMB TU
La comunicació amb els col·legiats i col·legiades del COIBA és una de les prioritats de la Junta de Govern, donat que són aquests
els principals destinataris dels serveis col·legials. La comunicació interna es duu a terme de vàries formes: a través de mailings
directes per qüestions concretes, a través de butlletins informatius o de butlletins de formació, específicament orientats a donar
suport a l’oferta formativa. Durant 2021 s’han enviat 11 butlletins de formació, 18 butlletins informatius i s’han fet 19 mailings.
En 2021 hem estrenat nova web. VEURE apartat Projecte informàtic.
Per altra banda, el COIBA també utilitza canals de comunicació més oberts per arribar als seus col·legiats, com són les xarxes
socials. Així, es promou la comunicació directa a través dels perfils del COIBA a twitter (4.302 seguidors), a Facebook (2.365
seguidors), Instagram (1.217 seguidors) i Telegram (99 seguidors).
Concurs de dibuix

El COIBA va convocar la segona edició del seu concurs de dibuix infantil per als fills i filles de les infermeres de Balears amb la
pregunta «I tu, què fas per tenir bona salut?» que varen respondre els petits, de 4 a 12 anys, mitjançant un dibuix relacionat amb els
hàbits de vida saludables. Els tres dibuixos guanyadors, i altres 9 més seleccionats, passaren a formar part del calendari del COIBA
2022.
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Projecte informàtic
El setembre, el COIBA va inaugurar una nova plataforma web, més àgil i intuïtiva, amb l'objectiu de donar una millor atenció a les
col·legiades i col·legiats de Balears. La nova plataforma, que manté el domini https://infermeriabalear.com s'adapta també a la
renovada imatge del COIBA, amb el logotip blau i un estil més dinàmic.
Aquesta plataforma inclou una nova web, el Portal de Transparència i la Finestreta Única, que a la web antiga es deia Portal del
Col·legiat. Des de la Finestreta Única es poden realitzar consultes i gestions, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, en l'àrea privada
de cada col·legiada/t, al qual podrà accedir amb el mateix nom d'usuari i contrasenya que fins ara. A més de les funcionalitats
disponibles al web antic, la nova plataforma permetrà realitzar tràmits que fins ara eren únicament presencials, com la sol·licitud de
beques i ajudes de formació i recerca, o l'obtenció del carnet col·legial i altres.
D'altra banda, en el marc de la legislació vigent i amb l'objectiu de màxima transparència que guia l'actuació de la Junta de Govern
del COIBA, el nou portal compta amb un espai destinat específicament a retre comptes de l'activitat i la gestió col·legial: el Portal
de Transparència.
La nova web atorga especial importància als serveis col·legials, així com a les àrees de Formació i I+D+i. Igualment, es continuaran
publicant comunicats, notícies d'actualitat i altres informacions que afecten la professió o puguin resultar d'interès.

INTERACTUAM AMB LA SOCIETAT
Des del COIBA, enguany hem aprofitat les xarxes socials per fer-nos més visibles i fer xarxa amb entitats, institucions, associacions
i persones, establint sinèrgies. Part d’aquest esforç s’ha dedicat a donar visibilitat a les associacions de pacients en els seus dies
internacionals, il·luminant la façana del COIBA del color que tocava i participant de les iniciatives que hem pogut identificar o a les
que hem estat convidats.
Apart de la presència continua a Facebook i twitter, hem promogut a Instagram una comunicació més visual, amb un nou producte:
“Tips infermers d’autocura”, amb la infermera comunitària Ana Otero (perfil @enfermera_be_positive ) que prepara continguts i
vídeos de durada breu per pujar a Instagram. Totes les xarxes s’actualitzen diàriament, inclosos caps de setmana.
Audiovisuals. Durant l’any 2021, des del COIBA s’ha fet un esforç per
promoure la comunicació audiovisual, més moderna i àgil. Apart de la
producció per al Salut i Força i els Tips Infermers d’autocura, s’han fet
vídeos amb diferents comissions, que després s’han compartit en xarxes i
el nostre canal de Youtube. Destaquen el vídeo de la Comissió de Cures a
les persones grans amb motiu del dia internacional de les persones d’edat,
un vídeo de la Comissió de comares sobre la seguretat del pacient, que
enguany la OMS ha dedicat a les mares i els nadons, i dos vídeos sobre
l’EPOC. També La Comissió d’Urgències ha fet un vídeo sobre el dia de la
parada cardiorespiratòria.
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I, a nivell del COIBA, es va fer un vídeo amb motiu del Dia internacional contra la violència masclista, que va comptar amb la
participació d’una desena d’infermeres de diferents àmbits assistencials. Enllaç al nostre canal de Youtube
Des del COIBA s’ha fet també difusió del curs de SalusOne per a la ciutadania sobre com conviure amb la migranya, i de dos
webinars: un per fomentar l’alimentació saludable el Nadal i un altra per gestionar el dol per a pèrdua d’un esser estimat.

EL COIBA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Des del COIBA s’han establert i mantingut relacions amb els mitjans de comunicació de Mallorca, Menorca i Eivissa amb l’objectiu
de donar major visibilitat a les activitats infermeres en general i del COIBA en particular. Això s’ha fet mitjançant contacte amb els
periodistes responsables de temes de salut i societat, tot i que els darrers expedients de regulació d’ocupació als mitjans de
comunicació i la desaparició d’alguns d’ells ha limitat el nombre de periodistes dedicats a temes de salut.
Durant el 2021, des del COIBA s’han redactat 36 notes de premsa, per deixar palès el posicionament del col·legi o del col·lectiu
infermer en relació a diferents qüestions. Algunes d’elles han estat recollides per la premsa local, per agències de comunicació, per
la ràdio o la televisió.
S’ha de destacar la visibilitat que generen les activitats públiques del COIBA, com ara la Taula rodona de l’Eutanàsia, el dia de la
infermera o la Jornada de lactància materna, que fa molt més fàcil posar les infermeres “en l’agenda” dels mitjans de comunicació.
Per altra banda, l’emissió de notes de premsa sense massa relació amb l’actualitat resulten complicades de publicar.
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Sessions:

26 abril: Sessió vacunes COORDINADORA, Federació de persones
amb discapacitat, per part d’Andrés Severi.

19 octubre: Taula rodona: La infermera de salut mental,
imprescindible avui.
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A la primera convocatòria de Projecte social del COIBA es varen presentar 3 projectes. El jurat extern coordinat per Xama
Hernández, i format per Alba Carrero, Mercedes Vacas, Esperança Ponsell i Miguel Ángel Bédmar Pérez va decidir per unanimitat
donar el premi al projecte de Matter Misericordia titulat “Envellint Junts”: promoció de l’Autonomia personal i atenció a l’envelliment,
a la discapacitat i la malaltia.
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Conveni COIBA i PalmaEsports
Es tracta d’un conveni de col·laboració que permetrà a dos infants (un
nin i una nina) participar durant tot un any en el programa “Integració
social a través de l’esport de la població infantil de la ciutat de Palma
en situació de pobresa i risc d’exclusió social”.

Conferència Armando Bastida
El COIBA va col·laborar amb el “Cicle de Xerrades educació i salut”, que
comptà amb la participació de l’infermer Armando Bastida, juntament
amb altres experts com Miriam Tirado, Alberto Soler i Julio Basulto.
L’esdeveniment organitzat per Pequepáginas va tenir lloc el 3 d’octubre
al Trui Teatre de Palma.

ENS RELACIONAM AMB LES INSTITUCIONS
Representació institucional
Les infermeres estan representades i participen en diferents òrgans de decisió i consulta de les institucions insulars, autonòmiques
i nacionals. Aquestes són les principals:
Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut: Consell de Salut
El Consell de Salut és l’òrgan superior de participació comunitària i consulta del sistema sanitari públic de les Illes Balears,
adscrit a la conselleria competent en matèria de sanitat.
La composició i el règim de funcionament d’aquest òrgan es determina per reglament, el qual assegura la participació dels ens
territorials de les Illes Balears, de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, dels col·legis professionals
d’àmbit sanitari i dels representants d’entitats ciutadanes relacionades amb la salut, així com de les associacions de
consumidors i usuaris.
Representants del COIBA: M. José Sastre Perea (titular) i Raquel Muñoz Arenas (suplent)
Conselleria de Salut: Comissió de Formació Continuada
La Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears és l’òrgan competent que revisa el
procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme els experts avaluadors, així com les
indemnitzacions que se’n deriven.
Representants del COIBA: Francisco Ferrer Cruz (titular) i Araceli Navas Casillas (suplent)
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Conselleria de Salut: Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears
El Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears és l’encarregat de promoure l’adopció de mesures adequades per vetlar per
la dignitat, l’autonomia, la integritat i altres drets i llibertats fonamentals de les persones en l’atenció sanitària. Així mateix, ha
de propiciar el debat públic i especialitzat en relació amb l’ètica, l’atenció sanitària i la recerca en matèria d’ètica, amb l’objectiu
de documentar les opinions, les actituds i les respostes.
Representant del COIBA: Laura C. Bibiloni Martínez dimiteix el 23 de març de 2021. Després d’un procés de selecció,
mitjançant una convocatòria de participació pública, es nomena a Jesús Tomás Monge, que passa a ser titular el 1 de juliol de
2021.
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: Comitè d’Ètica
El Comitè d’Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, interdisciplinari i
independent d’assessorament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, dels serveis i professionals de serveis socials o de
qualsevol ciutadà.
Les finalitats del Comitè són sensibilitzar el personal dels serveis i els centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que
desenvolupen, garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap
discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social.
Entre les seves funcions, figura emetre informes i recomanacions sobre la tipologia de casos sorgits en la pràctica dels serveis
socials.
Representants del COIBA: Rosario Serra Soler (titular), Maria José Sastre Perea (suplent)
Grup de treball interdisciplinari sobre subjeccions en salut mental (comitè d’Ètica de Serveis Socials. Conselleria Serveis
Socials i Esports)
Titular: José Manuel García Mena
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: Consell de Serveis Socials
El Consell de Serveis Socials de les Illes Balears és l’òrgan consultiu i de participació social en matèria de serveis socials en
l’àmbit de les Illes Balears. Està adscrit a la conselleria competent en matèria d’afers socials i està constituït pels representats
del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels ajuntaments, de les associacions de persones usuàries, de les
entitats que col·laborin en la gestió de serveis socials, de les entitats representatives dels interessos de la ciutadania, dels
col·legis professionals, de les organitzacions patronals i sindicals més representatives i de la UIB. El Consell de Serveis Socials
es va crear l’any 2009, arran de l’aprovació de la Llei de serveis socials de les Illes Balears, amb la voluntat d’incorporar la
societat civil i els agents socials en la presa de decisions en aquest àmbit.
Representant del COIBA: Rosario Serra Soler (titular), Maria José Sastre Perea (suplent)
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: Consell d’Infància i Família de les Illes Balears (CIFIB)
El Consell d’Infància i Família és un espai de debat i cooperació entre les institucions i els distints àmbits de la societat per
respondre a les problemàtiques actuals i futures en matèria d’infància i família.
Representants del COIBA: Susana Jordà Martí (titular) i Araceli Navas Casillas (suplent)
Conselleria de presidència: Institut Balear de la Dona (IBDona). Observatori per a la Igualtat
L’Observatori per a la Igualtat és un òrgan assessor i consultiu que té com a finalitat la recerca, l’anàlisi i la difusió d’informació
periòdica i sistemàtica en matèria d’igualtat. La seva tasca, a través del seguiment d’indicadors sobre l’evolució de les
desigualtats entre dones i homes, serveix per millorar la presa de decisions, la planificació i l’avaluació de les polítiques
públiques des de la perspectiva de gènere, així com també per determinar quines actuacions s’han de prioritzar.
Representants del COIBA: Araceli Navas Casillas (titular) i M. Carme Vidal Mangas (suplent)
Centre de Comandament Operatiu Integrat (CECOPI) del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
El CECOP/CECOPI és l’organisme de comandament de les emergències que compta amb els mitjans humans i tècnics que
permeten dur a terme les funcions de direcció i coordinació de recursos, a més d’assegurar les comunicacions amb els llocs
de comandament avançat (PMA) i en general amb els mitjans externs que puguin veure’s implicats en l’emergència. El Centre
de Coordinació Operativa (CECOP) passarà a convertir-se en Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI) quan les
circumstàncies de l’emergència requereixin la intervenció d’altres administracions.
Representant del COIBA: M. José Sastre Perea (titular) i Raquel Muñoz Arenas (suplent)
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Consell de Mallorca
Consell de Serveis Socials. Observatori de les Persones Majors
El COIBA està representat a l’Observatori de les Persones Majors, pertanyent a l’IMAS, en les comissions següents:
Promoció de l’autonomia, a través del grup de treball de promoció d’oportunitats de salut de les persones majors, en què
s’ha elaborat un catàleg d’activitats i recursos per a la promoció de l’envelliment actiu i saludable que es duen a terme a
la nostra comunitat.
Atenció a la dependència. Té com a objectiu la integració entre sanitat i serveis socials per millorar la coordinació
sociosanitària.
Protecció als majors. Aquesta comissió treballa a través de quatre eixos: la detecció, l’avaluació, la valoració i la intervenció
de les persones grans que estan en risc o pateixen maltractaments.
Representants del COIBA: Rosario Serra Soler (titular), Raquel Muñoz Arenas (suplent)
Direcció insular d’Infància i família: Observatori de la Infància i l’Adolescència
L’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca va néixer amb l’objectiu de contribuir al foment i respecte dels drets
dels menors, així com de dur a terme investigacions i estudis per tal de conèixer l’estat de la població infantil i adolescent de
Mallorca i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que afecten aquest col·lectiu.
Representants del COIBA: Susana Jordà Martí (titular) i Araceli Navas Casillas (suplent)
Consell Insular de Menorca
Ple del Consell de Serveis Socials
La finalitat d’aquest consell és promoure la participació en temes de benestar social de diferents col·lectius, com són el Fòrum
de la Immigració de Menorca, el Consell de la Joventut de Menorca, el Consell Assessor de la Dona, el Consell de la Gent Gran,
el Fons Menorquí de Cooperació, la Federació de Pares i Mares, la Federació d’Associacions de Veïns, Creu Roja, Càritas i els
sindicats UGT i CCOO, a més de col·legis professionals i, per descomptat, amb la implicació activa de les diferents
administracions públiques: IB-Salut, ajuntaments i Consell Insular.
Representants del COIBA: Purificación Luna Gallardo (titular) i Senda Ramírez Sánchez (suplent)
Eivissa i Formentera
Conselleria de Salut: Consell de Participació Ciutadana de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
El Consell de Salut és un òrgan consultiu i de participació de diferents estaments de la societat.
Les seves funcions són propiciar la col·laboració i la participació ciutadanes en el Servei de Salut a fi que les actuacions
d’aquest ens es desenvolupin atenent les necessitats socials, les possibilitats econòmiques del sistema públic sanitari i les
prioritats que s’estableixen.
Representants del COIBA: Mónica Yern Moreno (titular) i Edurne Miró (suplent)
Consejo General de Enfermería
Grup de Transparència i Grup socioprofessional.
Representant del COIBA: Maria José Sastre Perea
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AGENDA INSTITUCIONAL
GENER

Dia 14: La presidenta es reuneix amb Cati Rigo, representant de l’associació ELA, a través de la plataforma ZOOM, per tal d’establir
línies de col·laboració i se la convida a participar al grup d’associacions amb el que es manté una periodicitat de reunions.
Dia 21: La presidenta assisteix a la reunió del Comitè Nursing Now per reprendre l’activitat de la campanya.
La presidenta assisteix a la sessió inaugural de l’any acadèmic de la RAMIB i entrega de premis.
Dia 28: La presidenta es reuneix amb les associacions de pacients ELA Balears, ACCAB, ADIBA, ALCER, ABDEM, COORDINADORA,
ABEA, ABADIP i ADAA per tal d’establir noves línies de col·laboració.
Dia 31: Maria José Sastre participa a l’Acte Dones d'empenta al Club Diario de Mallorca.

FEBRER

Dia 26: La presidenta entrega el Premi Projecte Social del
COIBA al Centre Mater Misericordiae per finançar el seu
projecte "Envellint junts" que beneficiarà a més de 250
persones i aprofita per a visitar el centre.

MARÇ

Dia 3: La presidenta acudeix a l’Assemblea de Presidents del CGE a Madrid.
Dia 4: La presidenta assisteix i participa a la Webinar sobre la vacuna COVID organitzada pel COIBA.
Dia 10: La presidenta assisteix a la sessió plenària del CGE a Madrid.
Dia 15: Maria José Sastre recull el Premi de l’IBdona on per
part del COIBA es fa una presentació d’un vídeo amb
entrevistes a diferents infermeres:
Humanització, gènere i cures infermers: Amb la participació
de Carme Vidal, infermera i referent feminista; Concha
Zaforteza, directora infermera de l'Hospital d'Inca; i Joana
Maria González, infermera de la residència Bonanova.

Dia 18: Participació de la presidenta del COIBA a la jornada de vacunes organitzada per la Conselleria Salut i el COIBA a Can
Campaner.
Dia 24: La presidenta acudeix a l’Assemblea del CGE.
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ABRIL

Dia 20: Reunió de coordinació de la presidenta amb el personal del COIBA.
Dia 27: La presidenta es reuneix amb el director infermer l’Hospital Universitari Son Espases per tractar els següents temes:
Col·laboració entre les dues institucions.
Conèixer la situació actual, ràtios, necessitats..
Requisits de les convocatòries de subdirecció, supervisió infermeres..
Celebració de l’Assemblea general del COIBA a l’Hospital Universitari Son Espases amb connexió amb les seus col·legials de
Menorca i Eivissa-Formentera.
Dia 29: La presidenta es reuneix amb Alfredo Rodríguez (Policia referent per a professionals sanitaris que han patit alguna agressió),
Víctor Fernández, Cap de Servei de Seguretat dels professionals sanitaris del servei de salut, Rosa González, vocal de salut en el
treball del COIBA, per establir línies de col·laboració en la promoció i difusió de les campanyes de prevenció de les agressions als
professionals i establir línies de feina conjuntes.
Reunió presencial del Comitè Nursing Now al COIBA per organitzar el final de la campanya.

Dia 18: Maria José Sastre dona una Entrevista a Canal 4
TV pel programa Salut i Força.

Dia 24: La presidenta assisteix a l’Acte de graduació de Comares celebrat a l’Hospital Universitari Son Espases, de manera virtual.

JUNY

Dia 3: La presidenta assisteix a la primera reunió del grup assessor de l’Eutanàsia a Can Campaner.
Dia 4: Es celebra el Dia de la Infermera 2021 a la Finca Son Mir.
Dia 7: La presidenta assisteix a la Inauguració del Programa TAULA DEBAT de la Llei d’eutanàsia a les Illes Balears.
Dia 8: La presidenta presenta el COIBA a les noves graduades en el marc de la jornada “Sortides Professionals” de la UIB.
Dia 15: La presidenta es reuneix amb el director general del SSIB, Juli Fuster.
Dia 28: La presidenta es reuneix amb el sotsdirector de cures assistencials del SSIB, Carlos Villafafila per tractar la Transferència
del coneixement i recerca infermera.

Dia 29: La presidenta assisteix al Pleno del CGE a
Madrid.
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JULIOL

Dia 1: Maria José Sastre es reuneix amb el Comitè Nursing Now Balears per tractar conclusions i acte de cloenda.

Dia 1: La secretària de la Junta va assistir a la
presentació del llibre "Les Epidèmies a les Illes Balears
(1800-2020) en representació del COIBA.

Dia 28: La presidenta assisteix a la Cerimònia de
graduació de la promoció d’infermeres de la UIB
corresponents als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

OCTUBRE

Dia 1: Maria José Sastre assisteix a la conferència "La infermeria del treball en el context internacional: perspectiva de gestors i docents"
a càrrec de Ana Paula Pinheiro Santa Ruiz vicepresidenta científica de la Internacional Nursing Network.
Dia 8: Maria José Sastre assisteix a una Jornada amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental organitzat per
3SalutMental.
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Dia 14: Maria José Sastre inaugura la Jornada de
Lactància Materna a la UIB a Palma.

Dia 19: Rosa González Casquero assisteix a l’acte
d’inauguració de l’any acadèmic de l’Acadèmia Mèdica
Balear a l’Hospital Universitari Son Espases en
representació del COIBA.

NOVEMBRE

Dia 11: Rosa González Casquero assisteix a la Sessió Científica: “Lliçons a aprendre d’aquesta pandèmia” del Sr. Joan Carles March,
Professor de l’Escola Andalusa de Salut Pública, organitzada per l’Acadèmia Mèdica Balear.

Dia 16: Assistència a l’Entrega de premis I Concurs per
Fomentar l’Empatia a través del Conte com a Recurs
Didàctic, a la UIB.
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Dia 17: Milagros Figueroa Cezar acudeix en
representació del COIBA al Parlament de les Illes
Balears, a l’adhesió al manifest de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer a les Illes Balears, amb
motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó. Dit
manifest és de rebuig al consum de tabac i de la
necessitat d’ampliar espais sense fum.

Dia 19: Maria José Sastre assisteix a la Inauguració de les V Jornades de Cures de Quirónsalud al Palau de Congressos de Palma.

Dia 26: La presidenta del COIBA participa a la
inauguració de la IV Jornada d’Actualització en
Infermeria en Cardiologia al CaixaForum de Palma.

DESEMBRE

Dia 6: Miquel Bennàsar acudeix a la celebració del Dia de la Constitució al Palau de l’Almudaina en representació del COIBA.
Dia 9: Maria Josep Ferrà assisteix en representació del COIBA a la segona Reunió del grup socioprofessional del Consejo General de
Enfermería, CGE.

Dia 18: Reunió amb la Consellera de Salut, Patricia
Gómez i la resta de membres del comitè Nursing Now,
per planificar l'acte de cloenda de la campanya que va
tenir lloc al Ministeri de Sanitat el 20 de desembre.
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Dia 16: Reunió amb la Comissió per a la prevenció del
suïcidi amb Nicole Haber, directora de l’Observatori del
suïcidi de les Illes Balears.

Dia 17: Assistència a l’Assemblea
Dia 30: La presidenta participa en el programa El Replà d’IB3 Ràdio sobre la manca d’infermeres, juntament amb la degana de la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

INICIATIVES EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

10/03/2021: Denúncia presentada davant el delegat de Protecció de dades del SSIB, i davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades, per l'accés reiterat dels rastrejadors militars a històries clíniques de pacients i altres dades sensibles.
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08/04/2021: Enviament de cartes a totes les residències i hospitals privats sobre l’obligatorietat de contractar persones amb títols
correctament homologats per exercir.
17/05/2021: Carta al director general del SSIB per tractar la demora en la baremació dels mèrits de la borsa d'urgències i la
convocatòria d'un nou procès.
17/05/2021: Carta a la Consellera Salut, Patricia Gómez sobre els criteris de baremació de la borsa única d’urgències d’AP.
20/05/2021: Carta al sotsdirector de cures assistencials, Carlos Villafáfila en relació a les tasques desenvolupades per les TCAE i
TEL.
20/05/2021: Carta al director general del SSIB expressant preocupació pel coneixement d'alguns fets relacionats amb les
funcions encomanades a els/les tècnics/ques en cures auxiliars d'infermeria, en alguns centres de salut i també relacionades amb
tasques de rastreig i seguiment de símptomes, funció únicament propia de professionals sanitaris com ara infermeres/rs o
metges/metgesses.
10/08/2021. Rebuda denúncia anònima de presumpte intrusisme professional a una residència.
30/08/2021: Escrit al Cap de Servei de Salut i Consum i a la Regidora de Salut de l'Ajuntament de Palma, sol·licitant que les
infermeres puguin optar a les capçalies de l'Ajuntament.
30/08/2021: Escrit al Regidor de Funció Pública de l'Ajuntament de Palma, sol·licitant que les infermeres puguin optar a les
capçalies de l'Ajuntament.
7/10/2021: Carta al director infermer HUSE Juan Manuel Gavala sobre obligatorietat de col·legiació.
14/10/2021: Carta al director general del SSIB en relació a les funcions assignades a les TCAE i TEL.
14/10/2021: Carta al sotsdirector de cures assistencials, en relació a les funcions assignades a les TCAE i TEL.
12/11/2021: Petició del llistat d’infermers d’hospitals, centres de salut i residències de Balears a cadascuna de les gerències i
direccions infermeres, per comprovar l’estat de col·legiació de la plantilla de diferents centres.
15/11/2021: Enviada carta denunciant presumpte cas d’intrusisme a l’IMAS.
21/10/2021: Recepció d’una denúncia anònima de presumpte intrusisme en un servei mèdic d’un hospital privat.
16/11/2011: Denúncia contra un infermer per presumpte mala praxis contra pacients.
16/12/2021: Enviada carta al director de Gestió i Serveis de l‘hospital on està contractat el servei sanitari denunciat.
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6. Qui ho fa possible?
Res de tot això seria possible sense la col·laboració de totes les infermeres i infermers de Balears. La defensa de la professió i la
nostra imatge passa per l’actuació individual de cada un de nosaltres, en els llocs de feina, davant els pacients i els familiars, en
l’escrupolós exercici de les nostres funcions i en el ple desplegament de les nostres capacitats i competències. El COIBA som tots.
Gràcies per ser-hi.

JUNTA DE GOVERN
El Ple de la Junta de Govern fel COIBA està format pels següents membres:

Junta de Govern COIBA 2019-23
Maria José Sastre Perea, presidenta
Raquel Muñoz Arenas, vicepresidenta I i vocal d’atenció familiar i comunitària
Maria Josep Ferrà i Serra, secretària i vocal d’urgències
Ian Blanco Mavillard, vicesecretari i vocal de recerca
Miquel Bennàssar Veny, tresorer
Jeanne Lafuente, vicetresorera i vocal de salut mental (dimiteix 5-10-21). Entra al seu lloc Milagros Figueroa Cezar, suplent de
la Junta de Govern i ocupa el lloc de vocal I i vicetresorera.
Francisco Ferrer Cruz, vocal de formació
Araceli Navas Casillas, vocal de comares
Maria del Carmen Moreno Hoyos ( dimiteix 14-5-21). Entra al seu lloc Rosario Serra Soler, suplent de la Junta de Govern i
ocupa la vocalia de cures de persones grans
Susana Jordà Martí, vocal de pediatria
Rosa González Casquero, vocal de treball i salut laboral
Cristina Moreno Mulet, vocal de cures crítiques

Junta Insular d’Eivissa i Formentera
Mónica Yern Moreno, presidenta
Eva Maria Moreno Collado, vicepresidenta I
Edurne Miró del Campo, vicepresidenta II i representant de Formentera
Ana Belén González Gómez, secretària

Junta Insular de Menorca (des de 6 d’abril de 2021)
Senda Ramírez Sánchez, president
Nuria Febrer Juan, vicepresidenta I
Purificación Luna Gallardo, secretària
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Comissió permanent
Maria José Sastre Perea
Raquel Muñoz Arenas
Maria Josep Ferrà Serra
Ian Blanco Mavillard
Miquel Bennàssar Veny

Comissió Deontològica
Pedro R. Martín Montañez (coordinació)
Cristina Moreno Mulet
Yolanda Muñoz Alonso
Onofre Sáez Avilés
José Manuel García Mena. (dia 19 de març de 2021 presenta la seva renúncia)
Ana Freitas Rodrigues
Noelia Díaz Ferrer

Grup de feina per al desenvolupament de les especialitats infermeres
Aquest grup està format per les vocals de les diferents especialitats de la junta:
Rosario Serra Soler. Geriatria
Susana Jordà Martí- Pediatria
Jeanne Lafuente- Salut Mental (fins octubre 2021)
Rosa González Casquero- Salut Laboral
Araceli Navas Casillas- Comares
Raquel Muñoz Arenas- Familiar i Comunitària

Comissió de Comares
Araceli Navas Casillas (coordinació)
Margarita Navarro Mateu
M. Isabel Sampedro Álvarez
Carolina Quetglas Espinosa (presenta la dimissió a l’abril)
Cristina Mas Sánchez
Elisa González Gonzalo
Juana María Prieto Valle
Catalina Cerdà Montserrat

40

Comissió de Cures a Persones Grans
M. Carmen Moreno Hoyos (coordinació) dimiteix. Rosario Serra Soler (passa a coordinadora després de la dimissió de Carmen
Moreno)
Carlos Serrano Jurado
Isabel M. Camps Bosch
Francisca Franco March
María José Muñoz Frutos
María José Frutos Buades
María José Graciani Ordinas
María del Carmen Pérez Blasco
Silvia García Castro
Bárbara Vives Más
Rosa María Adrover Barceló
Jefferson David Boned Gómez
Alba Loreto Carrero Planells
María Isabel Bujosa Taylor
María Viña García-Bericua
Estefanía Carolina Seco Talledo
Ester Méndez Pons

Comissió de Cures Respiratòries
Milagros Figueroa Cezar (coordinadora)
Pere Rossello Alemany
Maria Jose Cons González
Francisca Mascaró Ferriol
Maria Luisa Escobar Povedano
Juana Maria Sánchez García
Catalina Reinés Barber
Carla Flavia Chiariano Ricci
Jose Luis Valera Felices
Rosa Belen García González
Alberto Abenza Vidal
Isabel Miquel Capó
Maria del Mar Hernández Ortega

Comissió d’Urgències
Pepa Ferrà i Serra (coordinació)
Susana Blanco Crespo
Irene Miranda Dochao
Magdalena Alles Bosch
Jaume Gaspar Servera
Jorge Garrido Manosalvas
Raúl Francisco Cabrera Ocaña
Javier Amador Morales (dimiteix al febrer)
Juan Carlos Prieto Gálvez (dimiteix a l’octubre)
Mónica Guerrero Miralles
Nuria Aliaga Gallegos
Antonia Porquer
Rocío Sánchez
Estefanía Padilla
Bartolomé Fiol
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Comissió per a la prevenció del suïcidi
Patricia García Pazo (cordinadora)
Jose Luis Aroca Coll
Laura De Domingo Guijarro
Pere Antoni Santandreu Nadal
Susana Ara Lobera
Rosa Maria Sánchez Santos
Antoni Torres Palacios
Ana Diaz Del Río Santalla
Patricia Maria Clares Rubio
Maria De Lluc Martínez Avellaneda
Cristina Rodríguez García
Laura Fernández Tomás
Francisco Guillem Conejeros
M. Carmen Gonzalvo Oller

Personal del COIBA
Catalina Roig Company, gerent
Isabel Ramallo Alcover, responsable de comunicació
Cristina Martínez Campillo, responsable organització d’esdeveniments
Marga Martínez Andreu, cap d’administració
Cristina Pascual Covas, administrativa responsable de formació
Caty Borràs Esteo, administrativa responsable de tresoreria
Adela López Coeto, administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial
Iliana Capllonch Cerdà, administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial,
Neus Aransay Medina administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial
Rosa Camacho Afonso, administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial
Rosalia Pallicer Sintes, administrativa de la seu col·legial de Menorca
Ana Terrón Morales, administrativa de la seu col·legial d’Eivissa i Formentera
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7. Memòria econòmica
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL (ANY 2021)
PERSONAL

IMPORT BRUT ANY

2 PERIODISTES

54.604,99 €

1 GERENT

20.901,21 €

5 AUX. ADMINISTRATIVES

60.211,19 €

1 ADMINISTRATIVA

23.163,00 €

1 OFICIAL 3 ADMINISTRATIVES

70.190,46 €

*a partir del mes de maig.

*Tots aquests imports són bruts i se’ls practica la retenció corresponent

RESUM DE LES RETRIBUCIONS ANUALS (€) DELS MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN (ANY 2021)

Falten les retribucions corresponents al 4 trimestre de 2021, que es comptabilitzaran dins l’any 2022.
MEMBRES JUNTA

BRUT

RETENCIÓ

NET

PRESIDENTA

6.985,45

2.444,90

4.540,54

VICEPRESIDENTA

4.860,00

1.701,00

3.159,00

SECRETÀRIA

4.680,00

1.638,00

3.042,00

VICESECRETÀRIA

4.620,00

1.617,00

3.003,00

TRESORER

4.680,00

1.638,00

3.042,00

VOCAL I

1.395,00

488,25

906,75

VOCAL II

1.695,00

593,25

1.101,75

VOCAL III

1.455,00

509,25

945,75

VOCAL IV

1.455,00

509,25

945,75

VOCAL V

1.455,00

509,25

945,75

VOCAL VI

1.455,00

509,25

945,75

VOCAL VII

1.515,00

530,25

984,75
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JUNTA INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA
MEMBRES JUNTA

BRUT

RETENCIÓ

NET

PRESIDENTA

3.900,00

1.365,00

2.535,00

VICEPRESIDENTA 1a

1.215,00

425,25

789,75

VICEPRESIDENTA 2a

1.215,00

425,25

789,75

SECRETÀRIA

1.215,00

425,25

789,75

BRUT

RETENCIÓ

NET

2.460,00

861,00

1.599,00

VICEPRESIDENTA

810,00

283,50

526,50

SECRETÀRIA

810,00

283,50

526,50

JUNTA INSULAR DE MENORCA
MEMBRES JUNTA
PRESIDENTA

TOTAL DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN (ANY 2021)
BRUT

NET

47.250,45 €

31.119,04 €

QUOTES
Com a resultat de la bona gestió econòmica durant els darrers deu anys, s’ha mantingut congelada la quota col·legial en 49,20 €
trimestrals. La quota mensual recomanada pel CGE és de 19,52 € mensuals. La del COIBA és de 16,40 €.
A més l’any 2021 s’han incorporat les següents quotes:
QUOTA EIR
QUOTA UIB
QUOTA JUBILATS/ INCAPACITAT

32,44€
32,44€
15,00€

QUOTA NOU INGRÉS 148,00 €
COIBA

148,00 €

QUOTA TRIMESTRAL 49,20 €
PART CGE (4,52 € / MES)
ASSEGURANÇA RC AMA 2020
RESTA COIBA
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13,56 €
2,13 €
33,51 €

8. Memòria judicial
De conformitat a les instruccions als lletrats perquè prestin serveis d'assessorament al COIBA en tota la seva extensió en tots els
assumptes jurídics, normatius, o de similar naturalesa que resultin menester per a l'interès de la institució col·legial, i de consultoria
directa i presencial als col·legiats en temes relacionats amb ocasió o per raó de l'exercici de la professió infermera, així s`ha dut a
terme durant el 2021.
Així mateix, de conformitat a la defensa directa dels col·legiats i col·legiades de les Balears en qualssevol dels processos judicials
que poguessin entaular -sigui exercint l'acusació particular, sigui exercint l'acusació popular- en els casos en què puguin ser agredits
durant, o per raó de l'exercici de la seva professió d'infermer/a (delictes de atemptat, amenaces o lesions), o també per delictes de
intrusisme que es detectin, o d’altres, com es ara per revelació de secrets o contra la intimitat dels col·legiats i col·legiades en el
exercici de la professió, cal assenyalar els següents, actualment en tramitació o resolts durant el 2021:
DPA 211/2018, Instrucció nº 3 de Maó. PA 39/2021 AUDIC. PORV.
DPA 1323/18, Instrucció nº 4 de Eivissa.
DPA 2182/2016, Instrucció nº 4 de Palma, PA 134/2020, Penal nº 6.
DPA 720/2020, Instrucció nº 4 de Palma. PA 55/2021, Penal 2.
DPA 1265/2019, Instrucció nº 10 de Palma PA 67/2021, Penal 5.
DPA 260/2019, Instrucció nº 4 de Palma PA 412/2019, Penal 6.
DPA 1525/2019, Instrucció nº 7 de Palma
PA 134/2020, Penal nº 6 de Palma, Rec. Apelació 63/2021, Secció 2ª, AP de Palma, actualment en cassació davant el Tribunal
Suprem.
DPA 1479/20, Instrucció nº 4 de Manacor.
DPA 1486/19, Instrucció nº 3 de Palma.
Pel que fa a processos contenciosos en seu administrativa, cal assenyalar, que es va interposar per el Sindicat Metge recurs
contenciós [P.A. 439/2019, Jutjat de lo Contenciós nº 3 de Palma], davant la resolució de convocatòria per part del IB Salut per tal
de designar el lloc de director/a de la Zona bàsica de Salut de Sa Torre dirigida als col·legiats infermers i col·legiades infermeres, a
més dels metges, defensant el COIBA la legalitat de tal resolució, actualment en tramitació. A més, el mateix Sindicat metge va
interposar nou recurs contra cinc convocatòries més, per part del IB Salut per tal de designar el lloc de director/a d’altres cinc Zones
bàsiques, defensant el COIBA la legalitat de tal resolució, actualment també en tramitació [P.A.84/2020, Jutjat de lo Contenciós nº
1 de Palma].
Per acabar, els lletrats del col·legi tenen encomanada la tasca de representar i assistir en judici sota la cobertura de la pòlissa
subscrita, en qualssevol reclamació per responsabilitat instada en contra dels col·legiats i col·legiades per raó de l'exercici de la
professió.
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EL COIBA EN FITES 2021
“Apostam per la recerca: Increment del pressupost de la
11ª convocatòria dels projectes de recerca en 10.000
euros per arribar als 40.000.”

“Compartim el coneixement: Creació d’una nova línia
d’ajuts per a la difusió i transferència dels resultats de
recerca per valor de 9.000 euros.”

“Aprovació de la concessió de 2 beques mitjançant un
procés de convocatòria oberta per a la realització del
Màster de Recerca en Salut i Qualitat de Vida.”

“Reducció de la quota col·legial a Infermeres Internes
Residents, professors ajudants de la UIB i infermeres
jubilades.”

“Els cursos del COIBA passen a ser 100% bonificats.”
“Creació dels Estudis Predoctorals Florence Nightingale.”

“Creació de la Comissió per a la prevenció del suïcidi.”
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Almirall Gravina, 1. 07014 Palma
Telèfon 971 462 728
www.infermeriabalear.com

