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Es posa en marxa una nova campanya informativa sobre les
vacunes

Dimecres 10 de març de 2004
Aclarir què són i quina utilitat tenen les vacunes són alguns dels principals dubtes
que pretén aclarir la nova campanya de vacunacions que s'ha posat en marxa aquest
mes de març. Una iniciativa que s'inclou dins el Programa Municipal Sociosanitari i
que s'adreça a infants de 5è de primària de tots els centres escolars de Castellar. La
iniciativa ja fa set anys que es porta a terme, amb uns bons resultats. Els alumnes ja
han omplert un qüestionari de 10 preguntes referents a la informació que tenIen fins
ara de les vacunes. Després se'ls farà una xerrada informativa i se'ls tornarà a passar
el mateix qüestionari per veure els continguts que han après. En aquest sentit, els
alumnes ja estaran preparats per la propera vacuna que han de rebre, l'Hepatitis A i
B, que se'ls administrarà l'any que ve, quan cursin sisè de primària. Durant el mes de
març, uns 200 alumnes de cinquè de primària, dels sis centres escolars de Castellar,
estan participant d'aquesta nova campanya de vacunacions que coordina la cap
d'infermeria de l'Àrea Bàsica de Salut, Joana Naranjo. Precisament, les sessions
informatives serveixen per aclarir dubtes i per crear una certa confiança entre el
professional que administra les vacunes i els mateixos alumnes. "Una relació que
s'ha aconseguit amb els anys. I és que els alumnes han anat canviant l'actitud
davant les vacunes i també de la persona que els hi posa les vacunes", ha
explicat la cap d'infermeria de l'Àrea Bàsica de Salut, Joana Naranjo. Pel que fa al
calendari de vacunacions, els dies 16 i 17 de març els alumnes de segon d'ESO
rebran la vacuna de l'Antitetànica. A més, els alumnes de sisè de primària de tots els
centres docents de Castellar, rebran el proper mes de maig la tercera i darrera dosi
de l'Hepatitis A+B.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

