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Sănătatea școlară: etapa de dezvoltare și perspective

ARGUMENTARE

Au fost adoptate diverse abordări pentru îmbunătățirea sănătății
adolescenților în școli. Managementul școlar, curriculumul și predarea,
organizarea serviciilor de sănătate școlare sau înființarea de servicii, cum
ar fi serviciile de asistență școlară, legături externe cu serviciile locale de
sănătate și cu cadrele medicale sunt considerate ca modalități eficiente
de a crea un mediu sănătos. Literatura sugerează că serviciile de
sănătate pot fi implicate cu succes în programele HP dacă sunt asociate
cu programul școlar în ansamblu și dacă activitatea medicilor din
domeniul asistenței medicale este complementară cu cea a altor
profesioniști din școli.
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Acest atelier vizează să analizăm la ce etapă suntem în ceea ce privește
promovarea sănătății școlare, să identificăm provocările, barierele și
factorii de decizie și să împărtășim diferitele modalități de îmbunătățire.
După o scurtă introducere (Prof. D. Jourdan), vom aborda provocările și
schimbarea pârghiilor pentru sănătatea școlară. Doi vorbitori ne vor da o
notă despre situația din țările EECA (Prof. Kuchma de la Catedra de
igienă la Universitatea de Medicină din Moscova) și în țările din Europa
de Vest (Dr. Huber-Gieseke de la serviciul de sănătate școlară al orașului
Freiburg, Elveţia). Bazându-ne pe experiența participanților și pe
contribuția vorbitorilor, vom colabora împreună cu factorii-cheie care vor
contribui la avansarea politicilor și practicilor. Dr. Tigran Yepoyan
(directorul de proiect pentru HIV, șeful unității, UNESCO) va face o
sinteză bazată pe producția de ateliere despre provocări și pârghii de
schimbare.
3 Octombrie 2018, sesiunea de după amiază, orele 12:30-15:50

