
 

 

 

Les infermeres d’Atenció Primària veuen amb preocupació la salut dels 

infants i adolescents a l’inici del curs escolar 2020-21 

 

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) manifesta el seu 

rotund desacord en la dotació pressupostària del Servei Català de la Salut (CatSalut) als 

Centres d’Atenció Primària (CAP) per contractar el “Referent Covid Salut i Escola” no sanitari 

que donarà suport als centres educatius de cada territori.  

Manifestem:  

• Que la infermera d’AP del programa Salut i Escola té una important responsabilitat 

dintre de la escola, identifica, aborda, ensenya i modifica hàbits i conductes amb 

l’objectiu d’arribar a un bon estat de salut individual i col·lectiu. 

 

• Que la infermera d’AP del programa Salut i Escola és una professional coneguda per 

l’equip educatiu i coneixedora de l’estructura organitzativa del centre i de les 

particularitats en termes de salut dels alumnes. 

 

• Que la infermera d’AP del programa Salut i Escola com a membre del Equip d’AP (EAP) 

és coneixedora dels circuits, protocols i recursos  que proporciona el sistema d’atenció 

sanitari i social en relació a les proves diagnòstiques, la valoració clínica i seguiment de 

complicacions tan per l’estudi de la Covid, en el cas de la Covid positiva i en la 

identificació i l’estudi de contactes, i és la referent de salut de l’EAP per al centre 

educatiu. 

 

• Que és ara el moment d'enfortir la figura de la infermera d’AP de Salut i Escola dotant 

als CAP dels recursos necessaris per donar la millor atenció possible a la comunitat 

educativa. 

Demanem: 

L’AIFiCC demana per garantir la salut dels infants i adolescents és necessari dimensionar la 

càrrega assistencial de la comunitat educativa per dotar als CAP d’un pressupost realista per a 

que la infermera de Salut i Escola sigui el referent de salut clau per a tots els centres 

educatius del territori durant el curs escolar 2020-21, i treballi colze a colze amb la comunitat 

educativa en la promoció, prevenció, suport, identificació precoç i gestió de casos en 

coordinació amb l’EAP de referencia. 
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