BASES PREMI INFERMERA DE L’ANY 2018

El Col•legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (Coiba) fa pública l'obertura del
termini d'enviament de sol·licituds per a la concessió del premi a la Infermera/r de
l'Any, conforme a les bases següents:
1.- El termini de recepció de sol·licituds per a la concessió del premi Infermera de
l'Any queda obert a partir del 15 de gener de 2018.
2.- Podrà sol·licitar-se aquest guardó per a qualsevol Infermera col·legiada en el
Coiba o per a qualsevol entitat o associació de les Illes Balears representada per
infermeres.
3.- Podrà proposar la concessió d'aquest guardó qualsevol professional col·legiat/da
en el COIBA així com qualsevol Institució que tingui relació amb la Infermeria.
4.- El lliurament d'aquest guardó es fa en reconeixement als mèrits relacionats amb
la professió infermera.
5.- Entre les qualitats de la infermera, associació o entitat que representi la infermeria,
mereixedora del premi, es valorarà:
- El tracte personal amb els seus companys, pacients, famílies i/o comunitats que
estan a la seva cura.
- L'interès en la pròpia formació i reciclatge dels seus coneixements.
- La iniciativa en el seu àmbit professional.
- La seva trajectòria professional.
- La seva aportació al desenvolupament de la nostra professió.
6.- Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 d'abril de 2018 a qualsevol seu del
Coiba fins a les 20 hores.
7.- La sol·licitud haurà de ser dipositada en el Coiba en un sobre, que tingui en
l'anvers el lema: Infermera de l'Any –Edició 2018-.
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Dins d'aquest sobre s'inclouran:
- Identificació de les persones o Institucions que realitza la proposta.
- El nom complet, adreça, telèfon, lloc de treball i càrrec del o dels professionals
proposats.
- Un breu dossier on s'exposin els mèrits del professional o professionals.
8.- La Junta de Govern del Coiba actuarà com a jurat d'aquest Premi.
9.- El nom del guanyador del Premi a la Infermera de l'Any, es farà públic durant la
jornada de la 36 Edició del Dia Internacional de la Infermera.
10.- La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases.
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