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la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica
en los centros educa vos de secundaria de la Comunitat
Valenciana, aprobada por la Comisión de Sanidad y
Consumo en la reunión del 6 de febrero de 2023.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrero de 2023

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión de Sanidad y Consumo, en la reunión del 6
de febrero de 2023, ha deba do el texto de la Proposición
no de ley sobre la enseñanza de la reanimación cardio-
pulmonar básica en los centros educa vos de secundaria
de la Comunitat Valenciana, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista (RE número 13.364, BOCV número
61) y la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista (RE número 68.304).

Finalmente, de acuerdo con el ar culo 166 del Reglamento
de las Corts Valencianes, ha aprobado la inicia va
con el texto de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista (RE número 68.304), incorporado
en la resolución siguiente:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan a la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública y la de Educación, Cultura y
Deporte a:

1. Implementar un plan de formación adaptado en los
centros escolares cuya `nalidad sea difundir el cono-
cimiento de la reanimación cardiopulmonar básica entre la
población general.

2. Valorar la posibilidad de incluir este programa en el
currículum obligatorio.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrero de 2023

El presidente 
Carlos Laguna Asensi

El secretario 
Carles Esteve Aparicio

 

Resolución 618/X, sobre la vacunación contra el virus del
papiloma humano en el colec vo de hombres que enen
sexo con hombres, aprobada por la Comisión de Sanidad y
Consumo en la reunión del 6 de febrero de 2023

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento del ar culo 96.1 del Reglamento de las
Corts Valencianes, se ordena la publicación en el Butlle
Ocial de les Corts Valencianes de la Resolución 618/X,

l’ensenyament de la reanimació cardiopulmonar bàsica als
centres educa us de secundària de la Comunitat Valenciana,
aprovada per la Comissió de Sanitat i Consum en la reunió
del 6 de febrer de 2023.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrer de 2023

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE SANITAT I CONSUM

La Comissió de Sanitat i Consum, en la reunió del 6 de febrer
de 2023, ha debatut el text de la Proposició no de llei sobre
l’ensenyament de la reanimació cardiopulmonar bàsica als
centres educa us de secundària de la Comunitat Valenciana,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número
13.364, BOCV número 61) i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista (RE número 68.304). 

Finalment, d’acord amb l’ar cle 166 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha aprovat la inicia va amb el text de
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE
número 68.304), incorporat en la resolució següent: 

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública i la d’Educació, Cultura i Esport a: 

1. Implementar un pla de formació adaptat als centres
escolars la `nalitat del qual siga difondre el coneixement
de la reanimació cardiopulmonar bàsica entre la població
general.

2. Valorar la possibilitat d’incloure aquest programa en el
currículum obligatori.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrer de 2023

El president 
Carlos Laguna Asensi

El secretari 
Carles Esteve Aparicio

 

Resolució 618/X, sobre la vacunació contra el virus del
papil·loma humà en el col·lec u d’homes que tenen sexe
amb homes, aprovada per la Comissió de Sanitat i Consum
en la reunió del 6 de febrer de 2023

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir l’ar cle 96.1 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’ordena la publicació en el Butlle Ocial de les
Corts Valencianes de la Resolució 618/X, sobre la vacunació
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sobre la vacunación contra el virus del papiloma humano
en el colec vo de hombres que enen sexo con hombres,
aprobada por la Comisión de Sanidad y Consumo en la
reunión del 6 de febrero de 2023.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrero de 2023

El presidente 
Enric Morera i Català

 

COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión de Sanidad y Consumo, en la reunión del 6
de febrero de 2023, ha deba do el texto de la Proposición
no de ley sobre la vacunación contra el virus del papiloma
humano en el colec vo de hombres que enen sexo
con hombres, presentada por el Grupo Parlamentario
Compromís (RE número 47.912, BOCV número 215).

Finalmente, de acuerdo con el ar culo 166 del Reglamento
de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi-
ción no de ley incorporado en la resolución siguiente:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Ampliar la gratuidad de la vacunación contra el virus
del papiloma humano (VPH) para el colec vo de hombres
que enen sexo con hombres hasta los cuarenta y cinco
años, para contar con más instrumentos de prevención de
los cánceres derivados del VPH en grupos con una mayor
incidencia de este virus.

2. Impulsar una campaña de información, sensibilización
y fomento de la vacunación dirigida especí`camente
al colec vo de hombres que enen sexo con hombres, incre-
mentando así la cobertura de la vacuna en este colec vo.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrero de 2023

El presidente 
Carlos Laguna Asensi

El secretario 
Carles Esteve Aparicio

 

Resolución 619/X, sobre el impulso de la gura del óp co
optometrista en la atención primaria del sistema valenciano
de salud, aprobada por la Comisión de Sanidad y Consumo
en la reunión del 6 de febrero de 2023

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento del ar culo 96.1 del Reglamento de las
Corts Valencianes, se ordena la publicación en el Butlle
Ocial de les Corts Valencianes de la Resolución 619/X, sobre
el impulso de la `gura del óp co optometrista en la atención

contra el virus del papil·loma humà en el col·lec u d’homes
que tenen sexe amb homes, aprovada per la Comissió de
Sanitat i Consum en la reunió del 6 de febrer de 2023.

 
Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrer de 2023

El president 
Enric Morera i Català

 

COMISSIÓ DE SANITAT I CONSUM

La Comissió de Sanitat i Consum, en la reunió del 6 de
febrer de 2023, ha debatut el text de la Proposició no de llei
sobre la vacunació contra el virus del papil·loma humà en el
col·lec u d’homes que tenen sexe amb homes, presentada
pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 47.912,
BOCV número 215).

Finalment, d’acord amb l’ar cle 166 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de
llei incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Ampliar la gratuïtat de la vacunació contra el virus del
papil·loma humà (VPH) per al col·lec u d’homes que tenen
sexe amb homes `ns als quaranta-cinc anys, per tal de
comptar amb més instruments de prevenció dels càncers
derivats del VPH en grups amb una major incidència
d’aquest virus.

2. Impulsar una campanya d’informació, sensibilització i
foment de la vacunació adreçada especí`cament al col·lec u
d’homes que tenen sexe amb homes, incrementant així la
cobertura de la vacuna en aquest col·lec u.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de febrer de 2023

El president 
Carlos Laguna Asensi

El secretari 
Carles Esteve Aparicio

 

Resolució 619/X, sobre l’impuls de la gura de l’òp c
optometrista en l’atenció primària del sistema valencià de
salut, aprovada per la Comissió de Sanitat i Consum en la
reunió del 6 de febrer de 2023

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir l’ar cle 96.1 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’ordena la publicació en el Butlle Ocial de
les Corts Valencianes de la Resolució 619/X, sobre l’impuls
de la `gura de l’òp c optometrista en l’atenció primària


