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Quina resposta donen les institucions? 

 

 

 

 

Dra. Pilar Varela (Àrea Prevenció i Gestió de RH) 

 FECEC. Debat reinserció laboral i càncer de mama 

22 d’Octubre de 2015 



Hospital Clínic 



Garantir que les 

condicions de 

treball son 

 idònies davant les 

condiciones de 

salut... 
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Justificació legal 

“... L’empresari garantirà de manera específica la protecció 

dels treballadors/es que, per les seves pròpies 

característiques personals o estat biològic conegut, 

inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació 

d’incapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 

especialment sensibles als riscos derivats del treball.  

Per això s’haurà de tenir en compte aquests aspectes en 

les avaluacions de riscos i, s’adoptaran les mesures 

preventives i de protecció necessàries. ...” 

Art. 25 Llei 31/1995 PRL 



Enfermedades que sufren los médicos cervicalgias, varices, tendinitis de los 

rotadores, lumbalgias, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, síndrome de 

guyón, hepatitis b, cefaleas, fatiga visual, adicciones, estrés, depresión, 

trastornos del sueño, dolores musculares Enfermedades que sufren los médicos 

cervicalgias, varices, tendinitis de los rotadores, lumbalgias, epicondilitis, 

síndrome del túnel carpiano, síndrome de guyón, hepatitis b, cefaleas, fatiga 

visual, adicciones, estrés, depresión, trastornos del sueño, dolores musculares 

Enfermedades que sufren los médicos cervicalgias, varices, tendinitis de los 

rotadores, lumbalgias, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, síndrome de 

guyón, hepatitis b, cefaleas, fatiga visual, adicciones, estrés, depresión, 

trastornos del sueño, dolores musculares Enfermedades que sufren los médicos 

cervicalgias, varices, tendinitis de los rotadores, lumbalgias, epicondilitis, 

síndrome del túnel carpiano, síndrome de guyón, hepatitis b, cefaleas, fatiga 

visual, adicciones, estrés, depresión, trastornos del sueño, dolores musculares 

Enfermedades que sufren los médicos cervicalgias, varices, tendinitis de los 

rotadores, lumbalgias, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, síndrome de 

guyón, hepatitis b, cefaleas, fatiga visual, adicciones, estrés, depresión, 

trastornos del sueño, dolores musculares  

Mobilització 

de pacients 
Postures 

forçades coll 

Exposició  

agents químics 

Bipedestació 

llarga 

 

Estrés 

Moviments 

repetitius 

Càrrega de 

treball 

Guàrdies 

nocturnes 

Exposició  

radiacions 

ionitzants  

Càrregues mentals, 

emocionals… 

Working Women and Breast Cancer 

The State of the Evidence (August 2015) 



Prevenció Primària en el lloc de treball 

Substitució de productes  

Eliminació de processos d’esterilització amb òxid d’etilè, fent servir productes 

alternatius com peròxid d'hidrogen 

 Canvi d’equips processadores als serveis d’Anatomia Patològica que  

permeten la substitució de formaldehid per altres dissolvents 

Substitució del Bromur d’Etidi als laboratoris per Syber Safe 

 

Manipulació en sistemes tancats/ Automatització de processos  

Noves tecnologies que minimitzen manipulacions dels agents: robots per a la 

preparació de citostàtics (fase prova) 

•El RD 665/1997 sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a agents cancerígens durant el treball 

•El RD 374/2001 sobre protecció de la salut i seguretat dels treballador contra els 

riscos relacionats amb els agents químics durant el treball   



Prevenció Primària en el lloc de treball 

Altres actuacions per minimitzar riscos 

 

Extracció localitzada  

Disseny d'instal·lacions  

Millora en la gestió de residus  

Utilització de sistemes de seguretat  

Canvi metodologia  

 Establir instruccions de treball  

Establir protocols 

Establir els E.P.I.’s  

Establir controls periòdics de la 
exposició  

•El RD 665/1997 sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a agents cancerígens durant el treball 

•El RD 374/2001 sobre protecció de la salut i seguretat dels treballador contra els riscos 

relacionats amb els agents químics durant el treball   

 Establir instruccions de treball  



Prevenció Primària en el lloc de treball 

Pal de sèrum amb 

elevació 

automàtica 

Incorporació de 

tarimes a cuina 

DUI d’Extraccions Netejadora de Cuina 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril sobre “las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”. 



Cobertura assistencial 

Visites per patologia comú 

Conflictes psicosocials 

Programa de deshabituació tabàquica 

Consultes d’infermeria 
Estudis de contacte 

Prescripció farmacèutica 

Campanyes exercici físic 

Accidents laborals 

Cobertura Assistencial 



 
 

PROGRAMA DE PROTECCIÓ AL 

PROFESSIONAL SENSIBLE PER A 

TREBALLADORS/ES DE L’ HOSPITAL CLÍNIC  
DE BARCELONA 

(PRO3) 

 

Moment clau: la reincorporació laboral 

LLOC DE TREBALL 

 



Programa de protecció al professional sensible per 

treballadors/es de l’Hospital Clínic de Barcelona (PRO3) 

OBJECTIU: 

Donar aplicació a la normativa actual vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals 

en lo referent a protecció de treballadors sensibles a riscos. Art.25 de la Llei PRL 

31/1995. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

Qualsevol treballador/a de l’Hospital Clínic de Barcelona, independentment 

del seu tipus de contracte, torn i/o antiguitat a l’empresa. 

DEFINICIONS: 

● Professional sensible/susceptible: treballador/a que, per les seves pròpies 

característiques personals o estat biològic conegut, incloses aquelles que 

tinguin reconeguda la situació de discapacitat física. Psíquica o sensorial, 

son especialment sensibles als riscos derivats del treball. 

● Idoneïtat Laboral: conclusió de diagnòstic o pronòstic que intenta avaluar si 

l’estat i les necessitats de salut actuals o futures del vigilat s'adeqüen amb 

les exigències o demandes del treball que s'està realitzant o que es va a 

realitzar. 



Immunosupressió 

Causa Psicosocial  

Canvis torns /ajustaments horaris 

Fibromialgia, Hipersensibilitat QM 

Protocol PRO3 

Causes: 

Patologia Osteomuscular  

Patologia Oncològica 



 

 

•Canvi dintre de la mateixa Àrea: allunyar de la zona de risc 

Eliminació de la exposició a cancerígens 



 

 

• Reubicacions a Àrees sense exposició 

 

Eliminació de la exposició a radiacions  



 

Disminució del esforç al braç 

 

•Menor número de mobilitzacions de pacients. 

•Millora de la postura (evitar treball per sobre de les 

espatlles). 

Adaptació ergonòmica en el Linfedema 



 

Disminució de l’esforç al braç: 

 

•Canvi de l’Àrea Quirúrgica (millor adaptació, continuitat dels 

coneixements ja adquirits) 

•Disminució del pes i el número de càrregues 
 

Adaptació ergonòmica en el Linfedema 



 

 

• Reubicacions laborals a llocs de treball diürns.  

 

Millora dels cicles circadians 



Estratègies organitzatives 

 Reubicacions laborals 

 Flexibilitat de la jornada 

 Priorització de vacants 

 Suport mèdic en la Incapacitat Permanent 



Estratègies de millora 

 Adaptacions de la jornada (reduccions de jornada per motius de salut). 

 Suport mèdic laboral en la Incapacitat Permanent. 

Investigacions condicions de treball i Càncer Mama (toxicitat, 

cancerígens ...). 

 Detecció precoç (campanyes sensibilització). 

 Acompanyaments del procés des de la organització: 

 - Linfedema / exercici físic / Rehabilitació 

-Suport psicològic 

-Adaptacions jornada laboral 

-Reforç programa PRO3 

-Interacció  amb les Administracions Públiques (ICAM ...). 



Moltes gràcies 


