Presentación
A Asociación Científica Española de Enfermería e Saúde Escolar (ACEESE), naceu como marca nacional, como
resultado do traballo durante anos no noso país entre SCE3 (Sociedade Científica Española de Enfermaría
Escolar) e ACISE (Asociación Escola Catalá de Enfermaría e Saúde).
Obxectivos
•

A implantación da/o enfermeira/o escolar en todo o territorio nacional español, traballando de
xeito consensuado con todas as comunidades e profesionais que traballan directa ou
indirectamente en enfermaría escolar.

•

Promover accións consensuadas para lograr a súa implementación en todos os centros educativos.

•

Compartir experiencias e traballar sobre o marco da enfermaría escolar.

•

Realizar protocolos mediante unha investigación acordada e aplicable por todas as comunidades.
Intercambiar experiencias a nivel internacional para coñecer os diferentes modelos de
desenvolvemento e aplicación da enfermaría escolar noutros países e que se poida convertir nun
marco de actuación semellante en España.

•

Defender os dereitos na atención á saúde das nenas, nenos e adolescentes, xa que é un dos os
sectores máis vulnerables da sociedade.

•

Traballar pola educación para a saúde nas escolas segundo o marco europeo, de xeito que a materia
de educación para a saúde nas escolas se engada ao currículo escolar, co fin de auto-empoderar o
seu futuro como adultos.

•

Visibilizar o traballo da/o enfermeira/o escolar na sociedade.

Que pretende conseguir ACEESE situándose no ámbito nacional español?
ACEESE ten como obxectivo promover a enfermaría escolar a nivel nacional e apoiar a todas as comunidades
que teñen asociacións relacionadas con este campo. Do mesmo xeito, pretende dar apoio a aquelas
comunidades que aínda non o fixeron, teñen este tipo de entidades, pero traballan para darlle visibilidade
á/ao enfermeira/o do colexio.
Buscamos crear unha rede de enfermeiras e enfermeiros escolares a nivel nacional que facilite a
comunicación e a colaboración profesional. O principal obxectivo desta rede é coñecer as experiencias e
situacións de traballo de cada comunidade autónoma, compartir coñecemento e recoller información sobre
as necesidades e dificultades no día a día da enfermaría escolar. Con isto, queremos dar unha resposta
unificada e proporcionar un traballo eficiente e de calidade asistencial.
Estamos a traballar nun proxecto de lei para presentalo ao goberno, co propósito de solicitar a aplicación
da/o enfermeira/o escolar en todos os centros educativos. Ao mesmo tempo, estamos a traballar no
desenvolvemento dunha integración de enfermaría escolar, para facilitar o seu proceso de integración.
Cales son os valores de ACEESE?
Os nosos valores emanan do código deontolóxico da nosa profesión. Estes valores están baseados na
responsabilidade, colaboración, traballo en equipo, equidade, calidade, eficiencia e calor humana. Estamos
comprometidos a proporcionar unha atención bioeticamente correcta no coidado da poboación escolar e
na educación para a saúde.
As accións da enfermaría escolar céntranse desde a primeira infancia ata a adolescencia, nos coidados diarios
e constantes, así coma o contacto directo co resto da comunidade educativa.

Habilidades e capacidades da/o enfermeira/o escolar

•

Capacidade para velar e coidar a saúde de toda a comunidade educativa, dentro da escola e do
medio social e familiar.

•

Comprensión das funcións a desenvolver nunha sociedade multicultural.

•

Percepción da nosa sociedade cambiante; inclúe cambios relativos a conceptos, interpretacións e
problemas de saúde e o seu impacto na infancia e adolescencia.

•

Promoción de interaccións sociais dentro e fóra da escola.

•

Empatía coas nenas, nenos e adolescentes.

•

Prestar atención e asistencia a nenas, nenos e adolescentes con saúde fráxil

•

(enfermidades, patoloxías múltiples, discapacidades).

•

Atención e asistencia a nenas, nenos e adolescentes en risco de exclusión social.

•

Investigar temas relacionados coa saúde infantil e adolescente.

Estás interesado en formar parte de ACEESE?
Podes construír un piar importante para a sociedade e para a enfermaría. Colabora activamente e participa
neste gran proxecto rexistrándote como/a socio/a ou a través dunha doazón.

Visita o noso sitio web!

Facerse socio/a ACEESE!

aceese.nacional@gmail.com
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