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Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

MEMÒRIA ANY 2010
Activitats realitzades per l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària.
• Assistència de l’ABIC a la presentació de l’ Enquesta de Salut (ESIB 07)
• 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, E
Girauta i M Marimon). Participació en el manifest: “Alia’t per un món sense fum”
• Celebració i organització juntament amb SBMFYC de la III Trobada de
Participació Comunitària per a la Promoció de la Salut a les Illes Balears (A
Esteva, M Ll Bauza, M Ingla, T Villalonga, Y Cáceres), participant tant en el
comitè organitzador com en el comitè científic, assumint SBMFiC aquest any la
presidència de la trobada i al mateix temps es celebrà el XIIè econtre PACAP.
• Realització d’un díptic sobre el consell breu a la consulta d’atenció primària:
Aconsella, és salut!.
• Participació d’un membre d’ ABIC (J Miralles) en el comitè d’investigació de la
Gerència d’Atenció Primària
• Participació d’un membre d’ ABIC ( JM Taltavull) en el grup de treball per la
dependència del Col·legi Oficial d’Infermeria.
• Contracte menor de serveis entre la Direcció General d’Avaluació i Acreditació de
la Conselleria de Salut i l’ABIC per implantar un Programa pilot de
Rehabilitació cardíaca i prevenció secundària en pacients de risc baix i
intermedi. Participació mitjançant l’edició de material: piràmide alimentària,
tríptic de tabaquisme i díptic Aconsella, és salut.
• Reunió amb la Direcció General d’Avaluació i Acreditació (sr. Joan Llobera) per
tractar el tema dels desenvolupament de l’especialitat d’infermeria familiar i
comunitària a les Illes Balears: competències, unitats docents...
• Participació a la reunió convocada pel Servei de Salut de les Illes Balears sobre el
document de carrera professional.
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• Reunió amb el director assistencial Joan Pou sobre possible participació d’ABIC
en un nou servei de prevenció i tractament de malalties de transmissió sexual.
CAITS (Centre d’atenció d’infeccions de transmissió sexual).
• Participació en la revisió de documents elaborats per Atenció Primària:
• Anticoagulació oral
• Atenció al polimedicat
• Tabaquisme
• Participació mitjançant una ponència (MA Font) en la jornada organitzada per
Atenció Primària: “Ésser infermera avui”
• Pàgina web d’ABIC: reunions i contracte amb l’empresa per crear la pàgina (A
Esteva)
• Llei de salut pública a les Illes Balears: Reunió amb Margalida Buades
(Directora General de Salut Pública)
• Renovació del contracte del local d’ABIC situat al Casal Ersnest Lluch (carrer
de la rosa)
• Activitats relacionades amb la FAECAP:
• Reunions trimestrals
• Participació en el Comitè científic VII Congrés Nacional de la FAECAP (JM
Taltavull)
• Participació d’un membre d’ABIC (H Girauta) com a representant de la
FAECAP en la CNPT.
• Participació d’un membre d’ABIC (MLL Bauçà) a la comissió de formació de
la FAECAP
• Participació d’un membre d’ABIC (A Esteva) a la comissió de comunicació de
la FAECAP
• Organització de la conferència sobre l’Especialitat d’Infermeria Familiar i
Comunitària: actualitat i accés a la prova de competència. Ponent: Marta
Pisano (Presidenta de la FAECAP)
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