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pacte social per a la ciutadania

Les condicions
de treball:
impacte real en
la nostra salut
ccoo

La societat actual reconeix que la relació entre les condicions
de treball i la pèrdua de la salut és un problema polític, social
i laboral molt greu. CCOO, mitjançant l’Institut Sindical
d’Ambient, Treball i Salut (ISTAS), ha fet un estudi sobre
l’impacte de les malalties professionals d’origen laboral a
Catalunya l’any 2004, amb l’objectiu de valorar l’impacte de
les malalties laborals en termes de mortalitat, incidència
(casos nous que apareixen en el període d’estudi) i prevalença
(casos existents, casos anteriors i nous casos, en el període
d’estudi). Les conclusions de l’estudi posen de manifest el
gran cost social de les malalties professionals, caracteritzades
per l’exposició a determinats riscos durant el temps de treball.
Apuntem, seguidament, algunes de les conclusions, que
podreu trobar íntegrament a www.ccoo.cat:
1) Segons les dades oficials, a Lleida foren declarades 479
malalties professionals, cap de les quals mortal. Segons
l’estudi, van morir 159 persones (139 homes i 20 dones)
com a conseqüència de malalties la causa de les quals és
l’exposició al risc ocorreguda en el seu lloc de treball.
2) Les causes principals d’aquestes morts a Lleida van ser:
tumors malignes (95 en homes i 8 en dones), malalties
cardiovasculars (19 homes i 5 dones) i malalties respiratòries
(16 homes i 2 dones).
3) L’any 2004, a Lleida hi havia 17.694 persones treballadores
(9.057 homes i 8.637 dones) afectades per algun problema

de salut laboral (n’excloem les lesions per accident de treball).
Les alteracions més freqüents són d’origen osteomuscular
(4.452 homes i 4.201 dones), alteracions mentals del tipus
estrès, depressió o ansietat (1.333 homes i 1.449 dones) i
altres alteracions com mal de cap, fatiga visual, etc. (929
homes i 1.166 dones).
4) A Lleida, el 2004 s’hi van declarar 8.823 accidents lleus
i greus (8.271 durant la jornada de treball i 552 in itinere) i
30 de mortals (21 en la jornada de treball i 9 in itinere). Si
comparem la mortalitat estimada per malalties professionals
(159) i les morts per accident de treball (30), la conclusió és
que aquestes darreres són la punta de l’iceberg.
Aquestes dades posen de relleu que el sistema de declaració
de malalties professionals no és ni eficaç ni eficient i, per
això, des de CCOO, fem les següents propostes d’actuació:
a) El sistema de declaració ha de recollir el conjunt de les
patologies relacionades amb el treball per donar resposta a
dos objectius específics: garantir els drets individuals i
conèixer quins són i on són els principals riscos per a la salut
per poder-hi actuar.
b) Exigir un canvi de l’actuació de les mútues d’accidents
de treball per tal d’identificar les patologies laborals, tot
canviant la pràctica habitual de no-identificació i noreconeixement de la patologia laboral i la seva derivació
sistemàtica al sistema públic de salut com a patologia comuna.
c) La nova normativa de malalties professionals estableix
que els professionals de la salut puguin iniciar la declaració
de patologia laboral, i per aconseguir aquest objectiu cal que
les unitats de salut laboral, que són estructures de suport
als metges, estiguin implantades arreu. Les polítiques i
accions de prevenció a les empreses han de donar resposta
a la totalitat dels riscos.
d) Les polítiques de vigilància i control de l’administració
pública han de garantir la intervenció sobre els riscos i els
danys relacionats amb les malalties professionals. Calen la
investigació i la intervenció sobre les malalties professionals.
El pròxim 27 d’abril se celebra el Dia Internacional de la Salut
Laboral, una jornada per a la reflexió, el debat i l’acció sobre
la problemàtica de la salut en l’àmbit del treball. Per poder
adoptar mesures que millorin el benestar, en aquest cas de
la salut, és necessari treure de la invisibilitat tots aquells
aspectes nocius per a la salut dels treballadors i les treballadores.

EN MARXA ELS GRUPS PER DEIXAR DE FUMAR

Àrea de prevenció de les
drogodependències
tel. 973 70 06 31
adrogues@paeria.es

La Regidoria de Serveis Personals ha posat en marxa els Grups de deshabituació del
tabac, adreçats a totes aquelles persones que de manera voluntària vulguin deixar de
fumar. En aquesta campanya, destinada especialment als joves, la gent gran i les
dones, s’ofereix suport professional amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge d’estratègies
eficaces per fer front a cadascuna de les fases del procés de deshabituació tabàquica
i potenciar els recursos interns de la persona per controlar el desig de fumar i superar
la dependència. A més, es dóna informació de les teràpies farmacològiques existents,
segons les necessitats personals. Per participar en els grups, es demana estar motivat
per deixar de fumar, el compromís d’assistir a les sessions, signar el contracte terapèutic
i es garanteix la confidencialitat.

