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UNA PRÈVIA: 

 CÀNCER DE MAMA I TREBALL 

 

 EXPERIENCIA DE CCOO EN REINSERCIO 
LABORAL 

 

  QUE PODEM MILLORAR 

 

 UN EXEMPLE 

 

 PROPOSTES  



Càncer i activitat professional multiples 

relacions que hauriem de contemplar: 

1.- La feina com a causa de la malaltia? 

Contaminants químics (perruqueres, industria..) 

Contaminants físics (tècniques radiologiques..)  

Torn nocturn (infermeres…) 
 

 

Darrera publicació Agost: La ONG 
estadounidense  “The Breast Cancer 
Fund”  ha publicat un informe “Working 
Women and Breast Cancer. The State of the 
Evidence”  

  



2 La feina durant el procès de curació? 

Pot suposar:  

 

«normalitat»  

pressió«control-persecució»  

«trampa pel futur» 

El sistema s’ha de revisar, perque cada cas té les 
seves característiques, perque obeeix a una 
cultura i tipus d’empresa diferent. 

 

Càncer i activitat professional multiples 

relacions que hauriem de contemplar: 



3 La feina desprès de la «curació»? 

  

El retorn al treball 

Càncer i activitat professional multiples 

relacions que hauriem de contemplar: 



La nostra experiència 

 No s’està fent cap actuació específica en 
relació a aquesta malaltia, …. 

però tampoc a cap altra. 
 

 La nostra experiència és allà on tenim 
representació sindical.  
 

 

 No tenim percepció de que hi hagi molta  
judicialització  



La nostra experiència: 

 Hi ha confusió entre  

 grau de discapacitat (general) 

 especial sensibilitat(en relació al lloc de treball) 

 incapacitat (per treballar). 

 

No sempre ha d’haver tots o alguns 
d’aquests aspectes…  

No hi ha fórmules màgiques i s’ha de valorar 
cada cas perque cada situació expressa 
coses diferents.  



La nostra experiència: 

 S’ha d’abordar amb coneixement i 
assessorament 

 

 S’ha de fer mitjançant: 

 Un procès de diàleg a la empresa 

 Garantint drets i voluntat de la treballadora 

 Comptant amb els diferents agents implicats  

 



¿Què podem fer per millorar la 

situació? 

 PLANIFICAR EL RETORN AL TREBALL 

 

 DEMANAR SUPORT I ACOMPANYAMENT AL 
PROCÈS D’ADAPTACIÓ 

 

 CONVERTIR AIXÒ EN LA NORMALITAT I 
NO L’EXCEPCIÓ. 



1. PLANIFICAR EL RETORN AL 

TREBALL 

 

 La tornada al treball ha de  garantir que 
s’han recuperat:  capacitats físiques, 
emocionals i socials, per a la dona. 

   (concepte salut OMS) 

 

No pot ser una decisió purament 
administrativa amb criteris econòmics, ha 
de ser un acte mèdic responsable i 
compartit per la dona. 

 

 



1.-PLANIFICAR EL RETORN AL 

TREBALL 

 La tornada al treball ha de tenir MOLT en 
compte els riscos i les condicions de 
treball a on ha d’anar la dona per valorar 
aquesta capacitat 

 Si fa o no moviments repetitius membres 
superiors 

 Si ha de agafar càrregues 

 Si pot tallar-se o patir ferides obertes als 
braços (per evitar limfedema) 

 Si recolça els braços i fa pressió sobre la 
limfa….. 



1.-PLANIFICAR EL RETORN AL 

TREBALL 

 La tornada al treball s’ha de planificar i 
adaptar en cada cas a partir de la 
determinació, si s’escau, d’especial 
sensibilitat si existeixen riscos addicionals: 

Limfedema, 

Fatiga, 

Dolor muscular crònic  

…. 



2.- ACOMPANYAMENT 

DURANT EL PROCES 

 Ha d’haver-hi assessorament i suport de 
diferents agents. 

 

 Els Serveis de prevenció haurien de fer 
informes d’adaptació (Art. 37 RSP) amb 
finalitat preventiva 

 

 La reincorporació ha de ser un proces 
positiu no patiment ni angoixa. 

 



QUE FEM EL SINDICAT? 

ESTRATEGIA SINDICAL: 

 TRES EIXOS D’ACCIÓ: 

 

Fer visible   LO INVISBLE 

 

Lo individual   COL.LECTIU 

 

La percepció   ACCIÓ 



3.- QUE FEM EL SINDICAT? 

TREBALLEM PER FER VISIBLE LO INVISIBLE: 

 

Suport als dp a les empreses 

 

Impuls a les polítiques publiques: Estratègia 

 

Campanyes de sensibilització 



 



3.- QUE FEM EL SINDICAT? 

FER LO INDIVIDUAL COL.LECTIU 

Intervenció davant cas concret 

Si arriba des de la empresa: Delegats/des 
prevenció 

 

Si arriba directament al sindicat: dos serveis 
d’assessorament complementaris: 

GABINET HIGIA SALUT I TREBALL 

SIAD (servei integral d’atenció a Dones) 

 



PASSAR DE LA PERCEPCIÓ A L’ACCIÓ 

Assessorament per establir PROCEDIMENTS 
D’ADAPTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER 
MOTIUS DE SALUT 

(desenvolupament art. 25 LPRL) 

 

Impulsar la seva INCORPORACIÓ A LA 
NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA (P.EX:darrer AIC 
ho inclou a proposta de CCOO) 

3.- QUE FEM EL SINDICAT? 



PASSAR DE LA PERCEPCIÓ A L’ACCIÓ 

Acords que han recollit: 

 incorporacions a linees de treball amb 
pauses progressives per combatre la 
fatiga.. 

 adaptació de llocs de treball per evitar 
afegir riscos (moviments repetitius…) 

 Canvis de lloc de treball definitius 

 

3.- QUE FEM EL SINDICAT? 



Quins obstacles tenim? 

 Falta d’informació dels protagonistes. 

(NO CONEIXEN EL DRET) 
 

 Context laboral precari  

(TENEN POR D’EXIGIR-HO)  
 

 Falta d’acció preventiva a les empreses. 

 Falta de mecanismes dels poders publics 
per flexibilitzar i conduir situacions. 



Un exemple concret: 

 Una treballadora de 36 anys, que fa feines 
de gestió, recerca i promoció. 

 Contracte temporal fixe 

 Empresa de mes de 250 treballadors/es 

 Amb representació sindical 

 Direcció de la empresa disposada a trobar 
solucions 

 



Un exemple concret: 

 PARLA AMB ELS REPRESENTANTS 
SINDICALS 

 

 ES DEMANA INTERVENCIÓ SERVEI 
PREVENCIÓ 

 

 ES PLANTEJA EL TEMA A LA DIRECCIÓ DE 
LA EMPRESA 

 

 S’ACORDEN MESURES CONCRETES 



Un exemple d’un cas concret: 
 Durant la quimioteràpia:  

A voluntat de la treballadora: altes i baixes 
intermitents. 
 

 Després de la quimioteràpia: 

Revisió EVR Estudi del lloc de treball: 

 Adaptació de la taula de treball 

 Eliminació possibles manipulacions càrregues 

 Incorporació progressiva amb jornades 
flexibles 

 Facilitat per assistència sanitària i 
rehabilitadora simplificant procediment. 



COMPROMIS DE CCOO: 

 Continuem fem difussió, sensibilització, 

 Donant suport a l’acció a les empreses 

 Posant a disposició recursos del sindicat:  

Higia i Siad. 

 Impulsant el reconeixement i la 
sensibilització. 

 

Exemple d’aquest setmana: 

 

 



HTTP://CONC.CCOO.CAT/SALUTLABORAL/ 



PROPOSTES: 

 Hem d’aconseguir que la reicorporació 
sigui un procès senzill i flexible.. Ens hi 
hem de posar entre totes i tots… 

 

PARLAR, DIALOGAR I ACTUAR!  

Per establir mecanismes que ho permetin a 
diferents nivells: empreses, institucions.. 

 

Avui ja hem començat.. I ccoo ho celebrem! 


