Actuacions del centre educatiu quan un alumne presenta un problema de salut
o

Saber si pateix algun tipus de malaltia que pugui desembocar en una
incidència durant l’horari escolar. Aquesta informació s’ha de sol·licitar a la
persona responsable de l’alumne en el moment d’ingressar en el centre.

o

Disposar d’una fitxa (vegeu l’annex 1) amb informació sobre la patologia
crònica de cada alumne que en pateixi. Cal mantenir-ne la confidencialitat
al màxim; l’equip directiu és el responsable de la gestió i la custòdia de la
fitxa1 i de mantenir l’autonomia de la persona afectada.2 D’aquesta fitxa, se
n’han de fer dues còpies: l’original ha de quedar en poder de l’equip
directiu, una còpia és per al tutor.

o

Sol·licitar a la família un informe clínic en cas que el tractament impliqui
una pauta d’actuació en horari escolar (vegeu l’annex 2). Cal mantenir-ne
la confidencialitat al màxim; l’equip directiu és el responsable de la gestió i
la custòdia d’aquest informe.1, 2

o

Actualitzar tota la documentació cada curs escolar i sempre que hi hagi un
canvi en les pautes de tractament o d’actuació.

o

Sol·licitar a totes les famílies en el moment de formalitzar la matrícula una
autorització per al trasllat en el cas que es produeixi un accident lleu
durant l’horari escolar i no es pugui localitzar a la família (vegeu l’annex 3).

1
2

2

Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
En el cas d’un infant o adolescent amb VIH/sida (i en altres en què la família ho consideri adient) no
s’ha de seguir aquest procediment, ja que la realitat és que les persones infectades o malaltes han
d’afrontar no solament els problemes causats per la infecció, sinó també els derivats de l’aïllament i
la discriminació social a què són sotmeses. Per aquest motiu, el centre educatiu no pot exigir cap
tipus de certificat mèdic relatiu a aquesta infecció pel VIH. És desitjable que el tutor i el director del
centre educatiu sàpiguen la situació clínica, sempre que hi hagi la certesa que aquesta informació no
pot perjudicar l’alumne i sota una estricta confidencialitat. La prevenció de la infecció per VIH en el
medi escolar no requereix mesures específiques: és suficient seguir les regles d’higiene bàsiques que
tot centre educatiu ha d’observar.
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Administració de medicaments
o

Sempre que sigui possible, s’ha de demanar a la persona responsable de
l’alumne que l’horari d’administració de medicaments no coincideixi amb
l’horari escolar.

o

El personal del centre educatiu no ha d’administrar als alumnes cap
medicament per iniciativa pròpia. Només els en pot administrar si té
l’autorització escrita de la persona responsable (vegeu l’annex 4).

o

Si un alumne presenta símptomes d’una patologia, és un deure del personal
que treballa al centre educatiu socórrer-lo (Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi penal).

Absències i símptomes de malaltia
o

Quan un alumne no pugui assistir a classe o desenvolupar una activitat per
algun problema de salut o una malaltia, la persona responsable ha de
signar un justificant.

o

Quan un alumne presenti símptomes d’una patologia, l’actuació del
personal del centre escolar ha de ser informar la persona responsable
d’aquell i actuar de manera coordinada amb ella. En cas d’urgència, vegeu
el protocol de primers auxilis.

Per a més informació podeu consultar el “Protocol de primers auxilis i altres
problemes de salut als centres educatius” on trobareu les línies d’actuació per poder
donar una primera atenció a alumnat que sofreix algun tipus d’accident o
malaltia crònica.
Aquest document el podeu trobar a la página web de la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional al Servei de Suport Educatiu.
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