Associació Balear
d’Infermeria Comunitària
MEMÒRIA ANY 2007
Activitats realitzades per l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària
• Reunió amb la direcció d’infermeria de la GAP per tractar els temes sobre l’OPE i les
activitats d'educació per part del farmacèutics als centres de salut.
• Reunió amb serveis socials per tractar el tema de la Llei de la dependència i per a
l’autonomia personal (MA Font, R Adrover).
• Enviada carta a la revista d’infermeria “metas” relacionada amb les unitats
hospitalització a domicili (A Esteva, M Ingla)
• Participació en el grup autonòmic pel desenvolupament de les estratègies d’AP al segle
XXI a la CAIB (MA Font)
• 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).
• Participació en la comissió sobre la carrera professional (B Ferrer)
• 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 aquesta any la presidència de la trobada.
• Participació d’un membre d’ ABIC (J Miralles) en el comitè d’investigació de la
Gerència d’Atenció Primària
• Participació d’un membre d’ ABIC (JM Taltavull) en el grup de treball per la
dependència del Col·legi Oficial d’Infermeria
• Conferència realitzada a càrrec de JM Taltavull a la sala d’actes de la Conselleria de
Salut i Consum amb el títol: “Significat de la fase pal·liativa de càncer per a les persones
afectades i les seves famílies”
• Activitats relacionades amb la FAECAP:
• Secretaria FAECAP (MA Font)
• Reunions bimensuals de la FAECAP..
• Revista “Enfermería Comunitaria” (subdirectora de la revista J. Miralles)
• Comitè científic Congrés estatal fet a Barcelona el novembre de 2007 (M Ll Bauza).

