
L´Ajuntament de Mutxamel i CECOVA renoven el conveni per a comptar amb Infermeria Escolar en

els centres educatius de la localitat.

01/09/2011

En ĺ acte de la firma del document han estat presents també el regidor de Sanitat, Miguel Ángel Fernández, el regidor d´Educació,
Rafael García,  la presidenta de la Societat Científica Espanyola d´Infermeria Escolar (SCE3), María del Mar Ortiz, i ĺ infermer a
càrrec del programa, Guillermo José García Sola. Es tracta del sisé any consecutiu en què comptarem amb este servici, que atén
a una quantitat pròxima als 1.600 alumnes. Cal destacar que durant el curs passat es van dur a terme 229 actuacions, d´entre les
quals les més nombroses van correspondre a ferides,  traumatismes,  consultes per  diferents motius,  cefalees,  torcements i
esquinços.
Miguel Ángel Fernández,  declarava que la presència d´infermeria escolar  en els centres educatius de Mutxamel suposa una
inversió a curt, mitjà i llarg termini en la salut de la població, atenent no sols les urgències o incidències durant la jornada escolar
sinó creant hàbits saludables a través de la formació que perdurarà durant molts anys en els xiquets, jóvens i futurs adults, també
es beneficien professorat i pares.
Els objectius d´esta iniciativa passen, principalment, per actuar davant d´emergències o incidències que sorgisquen durant ĺ horari
escolar, previndre, detectar i actuar de forma precoç els principals problemes de salut en ĺ edat escolar, assessorar en matèria de
salut els alumnes, professors, pares, contribuir al desenvolupament de valors i habilitats socials que capaciten els escolars per a la
presa de decisions sobre la seua salut, fomentar hàbits de vida saludables (també a pares i professors, així com capacitar-los per
a una adequada detecció de problemes de salut com a  trastorns de la conducta alimentària, drogodependències,… i actuació
davant de situacions que requerisquen primers auxilis), col·laborar amb ĺ administració de tractaments i medicacions dels escolars
(especialment els  que patisquen malalties cròniques com a asma,  diabetis,  al·lèrgies...)  i  desenvolupar  sessions i  activitats
d´Educació per a la Salut en tots els cursos dels centres dirigides a alumnes, pares, professorat.
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