
Aurkezpena 

Eskolako Erizaintza eta Osasuneko Espainiako Elkarte Zientifikoa (ACEESE) marka nazional gisa sortu da, SCE3 (Eskolako 

Erizaintzako Espainiako Elkarte Zientifikoa) eta ACISE (Eskolako Erizaintza eta Osasuneko Kataluniako Elkartea) 

erakundeek duela zenbait urtetik hona egiten ari diren lanaren emaitza gisa. 

Helburuak 

 Eskolako erizaina Espainiako lurralde osoan ezartzea, eskolako erizaintzan zuzenean edo zeharka lan 

egiten duten erkidego eta profesional guztiekin adostuta lan eginez. 

 Ekintza adostuak bultzatzea ikastetxe guztietan inplementatzea lortzeko. 

 Esperientziak partekatzea eta eskolako erizaintzaren lan esparrua lantzea. 

 Protokoloak egitea erkidego guztiek adostutako eta aplikatutako ikerketa baten bidez.  

 Nazioarteko esperientziak trukatzea, beste herrialde batzuetako eskolako erizaintzaren garapen eta 

aplikazio ereduak ezagutzeko, Espainian jarduteko esparru bihur daitezen. 

 Haurren eta nerabeen osasuna zaintzeko eta artatzeko eskubideak defendatzea, gizarteko sektore 

ahulenetako bat den heinean. 

 Eskoletan osasun hezkuntzaren alde lan egitea, Europako esparruaren arabera, eskoletan osasunerako 

hezkuntzaren irakasgaia eskolaren curriculumean sar dadin, etorkizuneko helduak auto-ahalduntzeko. 

 Eskolako erizainek egiten duten lana gizartean ikusaraztea. 



Zer lortu nahi du ACEESEk Espainia mailan kokatuta? 

ACEESEren helburua da eskolako erizaintza bultzatzea maila nazionalean, eta arlo horri lotutako elkarteak dituzten 

erkidego guztiei laguntzea. Halaber, laguntza eman nahi zaie oraindik horrelako erakunderik ez duten baina eskolako 

erizainari ikusgarritasuna emateko lan egiten duten erkidegoei. 

Estatu mailako eskola erizainen sare bat sortu nahi dugu, komunikazio eta lankidetza profesionala errazteko. Sare horren 

helburu nagusia da autonomia erkidego bakoitzeko lan esperientziak eta egoerak ezagutzea, ezagutzak partekatzea eta 

eskola erizaintzako eguneroko beharrizan eta zailtasunei buruzko informazioa biltzea. Horrekin, erantzun bateratua eman 

nahi dugu, eta asistentzia lan kalitateko eta eraginkorra eskaini. 

Lege proposamen bat lantzen ari gara, Jaurlaritzari aurkezteko, ikastetxe guztietan eskolako erizaina ezar dadila 

eskatzeko. Aldi berean, eskolako erizaintza integratzeko plan bat lantzen ari gara, integrazio prozesuan laguntzeko. 

 

 Zein dira ACEESEren balioak? 

Gure balioak gure lanbidearen kode deontologikotik datoz. Balio horien oinarrian daude erantzukizuna, lankidetza, talde 

lana, ekitatea, kalitatea, eraginkortasuna eta pertsonen berotasuna. Eskola umeen zaintzan eta osasunerako hezkuntzan 

arreta bioetikoki zuzena emateko konpromisoa dugu. 

Eskolako erizaintzako jarduerak lehen haurtzarotik nerabezarora iristen dira, eguneroko eta etengabeko arretarekin, eta 

hezkuntza komunitateko gainerako kideekiko zuzeneko tratua izanik. 



Eskolako erizainaren trebetasunak eta gaitasunak  

 Hezkuntza komunitate osoaren osasuna zaintzeko eta artatzeko gaitasuna, eskolaren eta gizarte eta familia 

ingurunearen barruan. 

 Gizarte kulturaniztun batean garatu behar dituen funtzioak ulertzea. 

 Gure gizarte aldakorraren pertzepzioa; osasunari buruzko kontzeptuen aldaketak, interpretazioak eta 

arazoak lantzen ditu, baita horiek haurrengan eta nerabeengan duten eragina ere. 

 Interakzio sozialak sustatzea eskolan eta eskolatik kanpo. 

 Enpatia haur eta nerabeekin.  

 Osasun ahula duten haur eta nerabeak (gaixotasunak, patologia anitzak, desgaitasunak) zaintzea eta 

laguntzea. 

 Gizartean bazterketa nozitzeko arriskuan dauden haur eta nerabeak zaintzea eta laguntzea. 

 Haurren eta nerabeen osasunari lotutako gaiak ikertzea. 

ACEESEko kide izan nahi duzu? 

Aktiboki parte har dezakezu proiektu handi honetan, gizartearentzat eta gure erizaintzarentzat zutabe garrantzitsu bat 

eraikitzeko, bazkide gisa alta emanez edo dohaintza baten bidez.   
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