
VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS) El Consell d'Infermeria de la Comunitat
Valenciana (CECOVA), la Societat Científica Espanyola d'Infermeria Escolar
(SCE3) i els col·legis d'Infermeria de València, Castelló i Alacant han
demanat este dimarts al conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, que
reconsidere el seu rebuig frontal a implantar Infermeria Escolar en els
col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana, segons ha assenyalat en un
comunicat.

Sobre esta qüestió, ha constatat que en els col·legis ordinaris també s'escolaritzen alumnes
amb necessitats assistencials especials i la solució que s'oferix ara adscrivint el centre
docent al centre de salut més pròxim "no és una solució funcional".

Així ha assenyalat que ho demostren casos recents com l'adolescent epilèptic de l'institut
Soler i Godes de Benifaió (València) i la xiqueta diabètica del col·legi Pare Català de València,
respectivament, que "quan patixen un atac epilèptic o una hipoglucèmia necessiten atenció
sanitària immediata, ràpida i eficaç".

La presidenta de la Societat Científica Espanyola d'Infermeria Escolar (SCE3), María del Mar
Ortiz, ha assegurat que l'opinió de Font de Mora demostra "la visió parcial i economicista" que
té del treball de la infermera escolar ja que està "deixant de banda tota la tasca de detecció
precoç i de prevenció dels problemes de salut més prevalents en nens i joves com, per
exemple, l'obesitat infantil, o trastorns alimentaris com l'anorèxia o la bulímia".

A més, Mar Ortiz ha recordat que els alumnes diabètics escolaritzats en centres escolars
ordinaris també necessiten controls de glucèmia i administració de la insulina en diferents
moments de la jornada escolar i, per tant, que acudisca una infermera en un moment donat
des del centre de salut més pròxim al col·legi és "només un pegat", que, en cap cas, és
"funcional", ja que "no podem planificar quan un noi epilèptic patirà una crisi comicial o quan
una nena diabètica descompensarà els seus nivells de glucèmia".

"Ningú --ha afegit-- qüestiona la necessitat que les empreses compten amb un servici sanitari
propi (infermer d'empresa o del treball) però, tot i això, encara no existix l'obligació de disposar
de professionals d'Infermeria als centres escolars".

INSTITUCIONALITZADA EN ALTRES COMUNITATS

Sobre esta qüestió, ha destacat que la Infermeria Escolar ja està implantada en altres
comunitats autònomes, com Madrid, Castella-la Manxa o Castella - Lleó, on, a més dels
col·legis específics d'educació especial, els col·legis ordinaris que integren alumnes amb
necessitats especial, compten entre el seu personal especialista. "Per tant, suposa un greuge
comparatiu entre els escolars d'altres comunitats", ha criticat.

El president del CECOVA, José Antonio Ávila, ha destacat que la presència d'una infermera
escolar serviria per a garantir una atenció sanitària eficaç a escolars amb patologies
cròniques, però també per a educar als més joves en hàbits saludables.

En este sentit, ha defensat que "el lloc idoni per a fer una efectiva promoció i educació en
salut són els col·legis i instituts, i han estat les edats primerenques de la vida les que s'han
demostrat però idònies per a això".

El CECOVA i la SCE3 rebutgen la visió "parcial
i economicista" de Font de Mora de la
Infermeria Escolar
martes, 9 de noviembre, 10.35

PUBLICIDAD

Copyright ©2010 Yahoo!, Todos los derechos reservados  Copyright © 2010 Europa Press. Todos los derechos reservados.  http://es.noticias.yahoo.com/5/20101109/tlc-el-cecova-i-la-sce3-

rebutgen-la-visi-a5f71c3.html

Envía esta noticia ImprimirCompartir

El CECOVA i la SCE3 rebutgen la visió "parcial i economicista" de Font ... http://es.noticias.yahoo.com/5/20101109/tlc-el-cecova-i-la-sce3-rebutgen...

1 de 1 09/11/2010 12:33


