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Administració de
medicaments i atenció
sanitària a alumnes
Les funcions dels professionals de l’Ensenyament no inclouen en cap cas tasques sanitàries, totes les funcions docents
contemplades en la LEC, LOMCE i VI Conveni, es refereixen
a l’àmbit estrictament pedagògic. En canvi les funcions dels
professionals de la sanitat, evidentment, inclouen tasques de
cura de les persones i d’administració de medicaments.
En els documents d’Organització i Gestió dels centres
educatius es contemplen els casos en que l’alumnat pot tenir
necessitats sanitàries i s’estableix la voluntarietat per part dels
professionals docents de realitzar tasques sanitàries.
Com a USTEC·STEs (IAC) creiem que si ens basem en les
competències professionals i en les funcions establertes per
normativa dels diferents professionals, constatem clarament
que:

Tenim dret a dir no
Tots els i les alumnes tenen dret a ser assistits en les seves
necessitats específiques de forma que puguin rebre una educació en condicions de màxima equitat.
Entre aquestes necessitats, hi ha problemes de salut que
necessiten atenció específica i individual. Aquesta atenció
pot ser bàsicament el seguiment i l’administració de medicació i l’aplicació de tècniques sanitàries auxiliars que en
facilitin l’alimentació i/o la higiene. En aquests casos hauria
de ser un o una professional de la sanitat (infermer/a) qui
administrés medicació parenteral o un o una professional
sociosanitària els qui ho portessin a terme.

• Donar medicació i alimentar i /o hidratar
als alumnes, NO és una funció docent.
• Donar medicació per via parenteral, NO és
una competència professional de personal auxiliar d’infermeria ni sociosanitari, només de
personal d’infermeria.
• Les direccions assumeixen una responsabilitat individual, amb les seves conseqüències,
des del moment en què assignen aquestes tasques sanitàries a personal no qualificat.

Davant d’aquesta evidència, no entenem perquè el Departament d’Ensenyament no aclareix quina ha de ser l’actuació
que els i les docents i la resta de treballadors i treballadores
dels centres educatius han de tenir davant a les necessitats
d’alumnes que requereixen una atenció específica per motius
de salut.

Que quedi clar...

Demanem que

No es pot demanar
a cap persona que
treballi en un centre
docent que es faci
responsable de fer
tasques sanitàries.

• S’assigni personal tècnic sanitari als
centres educatius, contractat pel Departament d’Ensenyament, per a les tasques
de cura i administració de medicaments a
l’alumant.

En el cas que un o una alumna, o un o una treballadora
del centre escolar es trobin en un cas com el que es refereix
en els documents, cal tractar-ho com qualsevol altra situació
d’emergència trucant al 112. Però seria millor si hi hagués
també una coordinació amb el CAP més proper tenir pactat un protocol d’actuació amb els seus professionals sanitaris.
Exigim al Departament que deixi clar als treballadors i treballadors dels centres educatius que no tenen l’obligació de
fer tasques de caràcter sanitari, ja que no formen part de les
seves funcions com a professionals de l’ensenyament.

USTEC·STEs

Pretendre que com que ho fan els pares (normalment la
mare) ho pot fer el personal del centre, és una fal·làcia. Els
pares són els cuidadors del nen o la nena que necessita atenció sanitària específica; el personal del centre, no. Els docents
tenen la responsabilitat de vetllar per l’educació de tots els
alumnes de la classe, els cuidadors responsables del nen o la
nena (pares, mares o tutor responsable) ha d’atendre’ls correctament en funció de les seves necessitats d’atenció sanitària específica.
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• S’estableixi un acord de col·laboració
amb Salut, de manera que el personal sanitari del CAP o centre hospitalari més
proper a un centre educatiu pugui atendre
les necessitats sanitàries.
• S’estableixi un protocol clar, concret i que
contempli tots els casos en un sol document, especialment tot el que fa referència
al Decret d’Inclusiva.
• S’estableixi la pràctica de trucar sempre
al 112 en cas d’urgència.
• S’estableixi un referent sanitari/
coordinador/a d’infermeria per a tots els
centres.

Fax 93 302 55 99 		
Fax 972 41 17 03 		
Fax 973 27 25 07 		
Fax 977 23 90 04 		
Fax 977 51 10 46 		

@

barcelona@sindicat.net
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net
tortosa@sindicat.net

