Procediment de comunicació de casos des de l’atenció primària
per assegurar una escolarització normalitzada de l’alumnat amb
problemes de salut que requereixin atenció sanitària al centre educatiu

1
2

Pare /mare / tutor legal:
SIGNAR LA CLÀUSULA
DE PROTECCIÓ

CE

Dues còpies de la clàusula original signada:
una perquè l’entregui al centre educatiu
i una altra per a la família

HC

Una còpia de la clàusula original signada
per als professionals sanitaris, en paper o escanejada,
per arxivar-la en la història clínica

DE DADES (4 còpies)

Professional que
diagnostica el cas:
REGISTRAR EN EL CAPDI
i/o en Alerta Escolar
les necessitats de salut
al centre educatiu

Informe
amb
pautes
per al centre
educatiu

Instruccions
CAPDI

3

Una còpia de la clàusula original signada
per enviar-la per correu intern al CAPDI consignant
en el sobre “CAPDI. CS Casa del Mar. Cooreducasalut”

CE

CE

PLA D’ACTUACIÓ
(incloent-hi les
necessitats d’atenció
sanitària al centre
educatiu, si cal)

Alerta Escolar

1. Risc d’anafilaxi
2. Cardiopatia
3. Asma greu
4. Epilèpsia
5. Diabetis

Protocol de comunicació i atenció
dels infants/joves amb problemes
de salut crònics als centres educatius
Govern de les Illes Balears, 2017

HC

Pla d’actuació
“Alerta Escolar” des del
registre en el CAPDI

061

Tractament de la salut als
centres educatius
Govern de les Illes Balears, 2018
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ACTIVAR ALARMES
I GESTIÓ D’AGENDES
DOMICILIÀRIES

AVISAR
COOREDUCASALUT

e-SIAP
V.60.6

Si cal

Activar
diagnòstic
V.60.6
“Atenció
sanitària
a l’escola”

Pediatra:
Mercedes Escarrer
Infermer gestor de casos:
Francisco José Hernández

CAPDI

Una còpia per
a la família
perquè
l’entregui al
centre educatiu
Una còpia per
a la família
perquè
l’entregui al
centre educatiu
Una còpia per
a la història
clínica en
paper o
escanejada
Una còpia
per al 061 per
correu intern
consignant-hi
“Alerta Escolar”

Alarma “CAPDI”
i, si és procedent,
“Alerta escolar”

cooreducasalut@ibsalut.caib.es

650 288 984

Alerta
Escolar

CE: centre educatiu. HC: història clínica
CAPDI: Centre Coordinador d’Atenció Primària pel Desenvolupament Infantil

CAPDI

