
Número 49, desembre de 2010

Entrevista 

Entrevista a Lourdes Martínez, la 
infermera del Programa  Salut i 

Escola
El programa de Salut i Escola és el programa que 
s'està desenvolupant als centres d'ensenyament  per 
millorar la salut als adolescents.

El programa va sortir del Departament de Salut i 
Ensenyament, i ho van implementar  perquè es va 
veure que és en la franja d'edat del 12 als 16 anys 
quan menys es va al metge. 

Aquest programa ja fa tres anys que està al servei 
del alumnes del nostre Institut INS  Lliçà, però a la 
resta  de  la  província  de  Barcelona  fa  molt  que 
existeix aquest  programa.

Cada institut  té el seu propi  personal mèdic que 
regularment passa visita setmanalment.

Concretament qui ve a l 'INS Lliçà és la infermera 
Lourdes Martínez,  fa 4 anys que treballa en això, 
però  a  més  d'aquest  programa  també  treballa  a 
l'ambulatori.

Les visites les rep al despatxet que hi ha al davant 
de la peixera, al costat de direcció, els dimarts d'11 
a dos quarts de 2 rep a tots aquells alumnes que 
han demanat hora.

Per demanar hora s'ha d'anar a consergeria i allà et 
donen  un  cartronet  amb  l'hora  que  t'has  de 
presentar.  Aquest cartronet és el que serveix per 
justificar l'absència d'una estona de classe.

Hem  entrevistat  la  Loudes,  infermera  que  ve  al 
nostre Institut, i tot i que les consultes que rep són 
confidencials les seves respostes han estat:

Què en penses d'aquesta feina que fas a l'INS?

És  una  feina  que  m'agrada  molt  i  és  molt 
entretinguda perquè totes les visites són diferents. 
A més així surto de l'ambulatori i canvio d'ambient.

Tens moltes visites setmanalment? En el vostre 
centre no tenim moltes visites,  però les noies  són 
les que més vénen.  

De  quins  temes  solen  demanar-te 
assessorament?

En aquestes  consultes els temes més freqüents són 
per  demanar  informació  i  assessorament  sobre 
temes sexuals, de drogodependència, especialment 
en el consum de drogues i tabaquisme.  Però molt 
especialment  rebo  consultes  sobre  trastorns 
alimentaris:  augment  o  disminució  de  pes, 
anorèxia, bulímia, ...

Quins dubtes creus tu tenen els adolescents al  
nostre Centre? 

Els  problemes  que  consulten  els  pacients  són 
especialment el  desconeixement i  els  dubtes  que 
tenen amb temes relacionats amb la salut que no 
pregunten al seu metge de capçalera per mandra o 
per vergonya.


