El dia 6 de maig coincidint amb el dia Internacional de l'Infermera Escolar
representants d'ACISE van fer lliurament al Parlament de Catalunya del document que
expressa que les Infermeres Escolars son eixos claus en la cura, educació i promoció de
salut en Infants i adolescents. Manifest creat per diferents professionals del sector que
treballen per la infància i adolescencia a tota Catalunya, que des de fa anys reclamem un
espai, que tant necessiten els nostres nens, joves i adolescents, perquè adquireixin uns
hàbits i estils de vida saludables, conclusió
al 1er Congrés d’ACISE, celebrat el 17 i 18
de setembre de 2015 a Sant Feliu de
Guixols. Tots els allà presents vam fer
aquesta petició de manifest, sobre les
mancances de l'actual sistema sanitarieducatiu.
S'adhereixen Escoles, Instituts, AMPES,
més de 20 Entitats Col.legials, Sindicals,
Universitats, Fundacions, etc. que li donen el seu suport i al que s'uneixen més de 3.600
signatures a nivell individual al manifest, procés que queda obert fins el moment. Link del
manifest:
(https://docs.google.com/forms/d/1mIjnhUQUrVmJ1aRjwynZU6IRwdq_khfYZpFEqV
OoPvg/viewform?c=0&w=1)
El 18 de maig del 2016 representants d'ACISE tenim l'oportunitat de transmetre a la
Comissió de Salut del Grup Parlamentari de JUNTS PEL SÍ, qui som i a qui representem,
què fem , i presentem una carpeta d'idees per a l'acció que incorpora el plà d'integració
de l'Infermera Escolar a Catalunya.
Vam està d'acord en que els constants canvis de la societat actual han creat noves
demandes Educatives i Sanitàries i aixó modifica l'actual escenari escolar.
Posem sobre la taula la necessitat de què l'Infermera Escolar s'incorpori de manera
prioritària a Escoles d'educació especial, aquí hi ha la suma de voluntats per un
compromís en la responsabilitat de l'ús adequat dels recursos.
En aquests moments de canvis, cal afrontar nous reptes i ACISE insisteix que la garantia
de concepte de Salut segons l'OMS des dels aspectes- bio-psico-socials - que
s'adquireixin en l'aprenentatge des de la primera infància, de manera organitzada,
adaptada i sostinguda en el temps, en un lloc que aglutini als nens el màxim horari,
Aquesta és, sens dubte l'ESCOLA.

