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L’educació i la promoció de la salut, objectius prioritaris
• Celebració del 25è aniversari dels programes en pro dels hàbits saludables i en contra de les drogodependències
les drogodependències i promoció de la salut amb un acte institucional al Palau de la
Paeria. El paer en cap, Àngel Ros, ha destacat
el treball que es fa per promoure hàbits saludables i l’educació per a la salut, recordant
que els programes municipals són d’abast
universal, gratuïts i continuats en el temps.
Teatre per prevenir drogodependències. © H. S.

L’Ajuntament ha celebrat el 25è aniversari
de programes municipals de prevenció de

La Paeria, a més, ha diversificat els àmbits
d’intervenció en educació per a la salut: drogues, sexualitat i afectivitat, hàbits de salut,
convivència i oci nocturn, pantalles, etc., do-

nant resposta a les necessitats educatives i
socials de cada moment.
Els projectes suposen cada any el concurs
de 8.800 escolars que participen als programes educatius; la formació i l’acompanyament de 600 professionals i 450 famílies; la
implicació de 56 centres d’educació primària
i secundària, 12 centres de FP i ocupacional i
centres d’educació no formal. A més, s’ha fet
una atenció individual i familiar per mitjà del
servei de salut jove a 200 persones. •••

Campanya de vacunació als centres educatius
• L’acció es du a terme a les 40 escoles i els 12 instituts de la ciutat al llarg de tot el curs
La campanya de vacunació del curs escolar
2016-2017, que du a terme l’Ajuntament en
tots els centres educatius de la ciutat, permetrà administrar unes 2.300 dosis entre
alumnes de sisè de primària. L’acció s’inclou
en el programa municipal de Salut Escolar i
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es farà a les 40 escoles i els 12 instituts de la
ciutat al llarg de tot el curs.
Després de la dosi inicial, l’equip municipal de Salut Escolar continuarà administrant les vacunes abans d’iniciar la segona i

la tercera visita, en les quals es vacunarà els
escolars contra el virus del papil·loma humà
i la varicel·la i s’administrarà una segona dosi
contra l’HA i la VZ. Les vacunes d’administren sempre amb el vistiplau de les famílies
lleidatanes. •••

