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Serà presentat a la comunitat científica els dies 17, 18 i 19 d'octubre de 2013, a Girona

L'Equip 3 de prevenció de Sant Boi de Llobregat, seleccionat
com a bona pràctica pel IV Congrès de la Societat Científica
Espanyola d'Infermeria Escolar.
La finalitat de l’Equip 3 és facilitar als joves poder de decisió per arribar a una
elecció lliure, ben informada jurídica / sanitària / psicosocialment, davant de la
possibilitat de consumir tòxics, especialment alcohol i cànnabis. Cada curs, uns
1200 estudiants de més de 16 anys, prop de 3 de cada 10 de secundària, hi prenen
part en les seves activitats, a càrrec d'una infermera del programa Salut i Escola, un
educador de la Policia Local i el tutor de cada grup escolar. El projecte, aquest curs,
compleix 6 anys de vida amb una metodologia socràtica consolidada...
El proper 18 d'octubre, a les 9 hores, la infermera de l'Equip d'Assistència Primària
Vinyets - Molí Nou presentarà, en nom de tots
els seus integrants, el projecte Equip 3 de
Prevenció a la comunitat científica, en el marc
de l'acreditació de bones pràctiques duta a
terme pel IV Congrès de la Societat Científica
Espanyola d'Infermeria Escolar.
Es tracta d'un programa dissenyat, durant 2008,
per l'equip d'educació viària de la Policia Local,
les 4 infermeres del Programa Salut i Escola
dels equips d'assistència primària del municipi
(Vinyets - Molí Nou, Montclar, Camps Blancs i
Vinyets - Molí Vell), i tècnics del programa de
prevenció de les drogodependències de Sant
Boi, amb la complicitat dels equips tutorials dels
instituts d'ensenyament secundari del municipi.
Des de llavors, uns 6000 joves hi han pres part
a través d'unes sessions assentades sobre la
metodologia socràtica, que persegueix activar
entre els participants mecanismes interrogatius
sense cap altra solució que aquella a la qual
cadascun d'ells pugui arribar per camins
interiors de convicció.

No és la primera vegada que l'Equip 3 concita
l'atenció del sector sòcio-sanitari. El novembre de
2008, a Cal Ninyo, va ser seleccionat en el marc de
la I Jornada Infermera del Baix Llobregat Litoral.
El març de 2009, un altre tant a les Jornades
Nacionals de Gestió Clínica celebrades al Museu
de la Ciència de Barcelona. Aquell mateix any,
durant l'octubre, a València, el II Congrès Nacional
d'Infermeria i Salut li va cedir a la iniciativa un
espai en tant que bona praxis. Això es repetiria el
novembre de 2010, a la II Jornada Infermera del
Baix Llobregat Litoral, aquest cop al Molí Molí dels
Frares de Sant Vicenç dels Horts, o el juliol del
mateix any, a la IV Jornada d’Innovació en Atenció
Primària desenrotllada a Barcelona.
Pel camí, nombroses publicacions de perfil

heterogeni (Viure Sant Boi, Info Trànsit, Info Flash,
Aquest veritable pla d'atac combinat (jurídica /
Prevenim Dro, etc.), han evidenciat amb diferents
sanitària / psicosocialment) contra el consum de
articles periodístics l'atractiu d'aquest pla d'atac
tòxics, que els propis joves participants puntuen
combinat contra el consum de tòxics.
amb un 8,6 sobre 10, compta amb el suport del
Servei Català de Trànsit i d'entitats especialitzades en la cultura de la prevenció.
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