
 

 
El Congrés de la Societat Balear de Medicina 
Familiar i Comunitària se celebra aquest any a 
Eivissa i reivindica el paper que li correspon a 
l'Atenció Primària en el nostre Sistema de Salut. 

 
Ibamfic, Societat Balear de Medicina Familiar i 
Comunitària, prepara el seu tercer congrés, que 
aquest any porta el lema “Atenció Primària... 
Navegam amb tu”, i que se celebrarà a Eivissa els 
dies 30, 31 de maig i 1 de juny. 

El congrés per excel·lència dels metges de família 
de Balears, que s'ha anat celebrant en cadascuna 
de les illes durant ja tres edicions, reivindica, 
al costat del paper que té l'especialitat, la 
importància de l'Atenció Primària, en un context 
en el qual són nombroses les veus que la vinculen 
amb un millor estat de salut de la població. 

Les demandes d'aquest col·lectiu tenen a veure amb 
la sobrecàrrega assistencial dels metges que 
treballen en Atenció Primària i amb un finançament 
per sota del que li correspondria. El nostre 
Sistema de Salut està basat, de fet, en l'Atenció 
Primària com un dels seus pilars, i requereix 
d'una sèrie de canvis estructurals perquè sigui 
digna i de qualitat, amb les seves 
característiques pròpies de longitudinalidad, 
continuïtat assistencial i enfocament 
biopsicosocial. El lema del congrés no és baladí: 
“...Navegam amb tu!”, en clara al·lusió a l'esforç 



i al compromís que realitzen els professionals de 
la salut.  

Aquesta edició del Congrés Ibamfic suposa una gran 
oportunitat per a compartir experiències i 
inquietuds de la medicina de família i de formació 
científica. La conferència inaugural és a càrrec 
del metge Carles Blay, doctor en salut i qualitat 
de vida, amb una invitació clara, precisament, a 
afrontar els nous reptes per a una transformació 
de l'Atenció Primària.  

Com a novetat, aquest any el programa s'obre a la 
participació de professionals d'infermeria, perquè 
també tenen un paper clau al costat dels metges de 
família en la cura i atenció dels pacients. 

El programa del 3 Congrés Ibamfic, en general, 
ofereix un contingut que cuida el costat 
humanístic de la medicina familiar i comunitària, 
la formació continuada en àmbits destacats de 
l'especialitat i l'aspecte més lúdic i informal, 
pensant sobretot en els joves metges i residents. 

Arrenca el dijous 30 de maig amb la xerrada del 
Dr. Francesc Borrell, qui des de la seva 
trajectòria ens acosta a aquest costat tan humà de 
l'especialitat de la medicina familiar i 
comunitària, i sobre com afrontar els errors de la 
pràctica. El programa ofereix als participants, 
d'altra banda, la possibilitat de realitzar 
diferents tallers: Vida activa, Noves tecnologies 
i Avanços en dermatoscòpia. 

Compte també amb una taula multidisciplinària 
sobre la problemàtica que viuen les dones que 
sofreixen agressions sexuals, amb un debat amb 
diferents veus molt destacades en aquest àmbit i 
amb el propòsit d'oferir un enfocament 
multidisciplinari que doni resposta a les 



víctimes. Aquesta taula es realitzarà el dissabte 
dia 1 de juny i compta amb la intervenció, entre 
altres, del magistrat Juan Carlos Torres, jutge 
degà d'Eivissa i magistrat titular del jutjat de 
violència de la dona. 

Els comitès organitzador i científic del 3 Congrés 
Ibamfic han cuidat des del primer moment cadascun 
dels detalls de la trobada, començant per 
l'entorn, que serà la seu eivissenca de la 
Universitat de les Illes Balears. El congrés està 
una vegada més lliure de finançament de la 
indústria farmacèutica, té un preu d'inscripció 
accessible i disposa de beques per a metges 
residents. 

La il·lusió i l'esforç perquè sigui una bona 
trobada tenen un objectiu de fons: l'aprenentatge, 
la formació continuada de l'especialitat, per a 
contribuir a posar-la en el lloc que es mereix en 
l'àmbit de la salut. 

Més informació: 3CongrésIbamfic! 

 



 

 

Contacte premsa: Sonia Marquès Camps - comunicacio@ibamfic.org 


