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1. El rise, de treball en la industria

La conservacio i promocio de la salut, com a tasca sanitaria, requereix

la determinacio concreta i sistematitzada del que entenem corn a rise de

treball. Aquest rise cal desglossar-lo en el seus diferents components: el

conjunt de Ies condicions de produccio en les quals el capital ha sotmcs

la for4a de treball i alhora l'ha transformada en mercaderia, constitueix

una font de malaltia. Aixi doncs, les dimensions dels locals de treball, fa
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htunitat, la illuminaci(), cl china, la prescncia do hull i tunas, Li fatiga

muscular, els horaris i cls ritmes de treball ban d'esscr objccte d'estudi

minucids des del punt de vista de llur nocivitat i per tant de llur influencia

en el conjunt que anomenem patologia del treball.

En aquest sentit, creiem que cal avan4ar cap a una valoracid global

de la nocivitat dun determinat ambient, establint les corrcccions necessa-

ries per a assolir una idea do conjunt. Es aixi com hem pogut comprovar

que l'exclusiva disminucid dun toxic o altre, la correccid dels sorolls o la

normalitzacid de la temperatura coin a mesures aillades son inoperants.

No existeix per tant una relacid directa entre determinat nombre de factors

i nocivitat; aquesta es determinada pel conjunt de tots ells. Aixi doncs es

fa necessaria l'estandarditzacid del que ha d'esser aquest conjunt d'ele-

mcnts per a garantir la no nocivitat del treball i per tant emprendre el

cami per a ]a seva huinanitzacid.

En aqucsta perspectiva cal partir del concixement que els treballadors

tenen de les caracteristiques globals de liar treball i el sea contorn de

nocivitat, fonarnentalinent per dues raons: per a fonamentar el coneixe-

ment d'aquestes condicions pel metode epidemiologic i, en scgon Iloc, pet-

a la necessaria collaboracid clue 1'establiment d'una politica preventiva a

nivcll laboral requereix.

].I. Lis CO\DICIO\S DF. TREBALL, FONT DE MALALTIES

En aquest punt, volem objectivar la necesaria correlacid existent entre

determinades malaltics i les condicions de treball: n'hi ha clue son recone-

gudes com a malalties professionals i d'altres que, malgrat Ilur impor-

tancia i extensid cn el si de grups homogenis de treballadors, son encara

enteses com a proces coma. Es ben cert tambe que nioltes son, en propietat,

malalties del treball Per a nosaltres es tracta en tot cas de malalties ben

llunv d'esser considerades com el que avui entenem per malaltia conulna.

Les artrosis, en major o menor grau d'afectacid, constitucixen arreu un

veritable problema per al manteniment de 1'activitat laboral. Les importants

proporcions d'aquesta problematica son donades tant pel volum global

de les assignacions economiqucs, erroniament enteses coin a palliatives

d'aquesta situacid, com per l'elevat nombre de treballadors afectats per

aqucsta dolcnca.

La cronificacid de ruoltes de les sindromes que es presenten en el si

dun grup homogcni de treballadors es explicable, en molts dels casos,

per la persistcncia d'horaris de treball prolongats, rues enlla de les vuit

hores diaries, amb la consegiiencia immediata que davant una major expo-

sicid als factors nocius, s'escurca tanmateix a116 que s'anomena temps d'eli-

minacid o de desintoxicacid. D'aci clue les jornades de dcu i dotze bores,

que venen a constituir el substract coma d'aquestes malalties, Iluny d'esser

beneficioses per a 1'empresa i la comunitat, venen a consolidar una major
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carrega social i economica que de temps en4a calia i cal revisal- tins i tot
en la logica de factual sisterna productiu.

Ens volem referir , tambe , al conjunt dc sindromes mat sistematitzades
cncara, pern que es donen amb caracterfstiques comunes en els grups ho-
mogenis dc treballadors i que son una bona prova de l'estreta relacio que
s'estableix entre les condicions de treball i la presentacio d'aquestes sfn-
(Iromes.

Els ritmes de treball son tambe el <deitmotiv), quc explica sovint 1'ele-
vat nombre d'accidents de treball ; tot i no poder oferir una justificacio
estadistica d'aquest fenomen , si que volem constatar la conviccio que es
tracta del principal mecanisme d'augment de l'index d'accidentabilitat. F-s
per tant urgent de correlacionar els ritmes amb la perillositat que acoin-
panva 1 'execuci6 de la feina . Es tractaria , si mes no, de la comprovacio que
no semprc ('augment dels ritmes comporta neccssariament i per aquesta
ran on augment de «productivitat».

1.2. EL TREBALI., FACTOR MORBIGEN

No podem considerar com a carrega logica o be com una aportacio
inevitable dels treballadors al progres industrial i tecnic ]a despesa de llm-
salut. Caldra que nosaltres adoptem un criteri que creiem ingiiestionable,
i Os que la salut no es una mercaderia i per tant la malaltia , la incapacitat,
no son indemnitzables; en tot cas la perdua de salut no pot constituir
tampoc un tribut a la comunitat ; malgrat tot , la situacio actual, cncara
fora d'aqucst mare, ve incidint negativarnent fins i tot en 1'elaboraci6 de
criteris que son considerats medics i per tant revestits d'objectivitat i cien-
tificisme. r-s evident que la indemnitzacio de la malaltia o de la incapacitat
situa alguns professionals davant la disputa mercantilista de l'avaluacio
official del patiment , oblidant-ne sovint les raons. Aquesta avaluacio no
respon tampoc a un plantejament basat en la malaltia o la incapacitat,
sino que es motivada per raons economiques.

El manteniment i la promocio de la salut es doncs la tasca central que
ha d'orientar l'activitat en aquest camp. Per tot aixo cal que el treball
dcixi de constituir, per la sever organitzacio , un factor morbigen i assoleixi
el paper que Ii correspon en el si d'un sistema democratic avan4at com a
contribucio social i no corn a cost.

Aixn fa necessari que 1'organitzaci6 del treball sigui una tasca de tec-
nics i treballadors , remarcant els aspectes medics i sanitaris quc en defi-
nitiva han d'assentar les bases de ]a conservacio col•lectiva de la salut.
Aquest objectiu es realitzable a partir de la col-laboracio interdisciplinaria
en cis equips d'higiene i scguretat i d'aquests amb els treballadors.
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1.3. HIGlryli INDUSTRIAL. t n IGIISr DEt_ RLBALt.

La higiene industrial as, aVUi per avui, Cl punt de refercncia obligat a

l'hora de situar els esforcos destinats al millorament do Les condicions

entorn del treballador. No as possible d'esperar un progressiu desenvolu-

pament do Les normatives i organitzacio actual dell serveis medics destinats

a aquesta funcio. D'altra banda, el nivell assolit per la higicne industrial

ha demostrat clarament Les seves limitacions i la seva escassa eficacia: ni

els accidents han disminuit ni la malaltia o cis trastorns de ]a saint flail

deixat d'esser un problema creixent i prioritari.

El segon component as donat per la progressiva intervenciu dels tre-

balladors en cis factors determinants dell parametres que modifiquen Les

condicions de treball; aixo sols as possible en dimensio do futur si alhora

sun els professionals de la medicina i els altres tecnics qui ofcrcixen la

base per a desenvolupar I'eficacia d'aquesta nova conscicncia en 1'exercici

del dret a in salut. Es configura aixf un nou tipus de mecanisme pcl qual

la higicne del treball cobra viabilitat i realisme, superant en molt el derro-

tisme que impregna Les bones intencions. D'aquesta mancra podem pensar

que de la higicne industrial passcm a In higienc del treball.

2. Els accidents de treball

Fn cl conjunt del rise del treball, cis accidents sun cis quc darrcra-

ment han pros una major transcendencia entre els treballadors i per aques-

ta rao son en realitat i des del punt de vista percentual cis mcs represen-

tatius en cl conjunt de la patologia laboral. Aixo s'explica per in manca d'ela-

boracio en el camp dels trastorns i malalties del treball.

Les causes dels accidents de treball vcnen essent explicades fonamen-

talment en dos tipus d'argumentacio: en determinades ocasions es tracta

(IC justificar-Los per 1'actuaciu temeraria o inconscient clels treballadors i

d'altres per la irresponsabilitat professional del mctge d'empresa. Ni Puna

ni I'altra poden en definitiva explicar-nos la fregi.iencia i les caracteristiques

que cis envolten.

Les caracteristiques del treball i per tant de la seva execucio han d'es-

ser sotmeses a estudi per tal d'establir el rise o el grau d'accidentabilitat

quc li son propis. En aquest context, as I'eina de treball el factor prioritari

quc cal estudiar per a 1'elaboraci6 dcls criteris minims do seguretat.

Es curios que el metge d'empresa es vegi acusat d'irresponsabilitat

quan cs limita la seva funcio professional a suggerir i no a imposar Les

mesures que son necessaries per a assolir les condicions que permetin dis-

minuir Cl grau d'accidentabilitat.

No menys greu as que amb tanta frequcncia el treballador afectat hagi

de suportar la seva mutilacio com a consequencia d'una execucio negligent

en la seva feina.
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Analitzar, doncs, des de l'cina do treball fins a les jornades i cis riimes,

elahorats this ara per raons de «productivitat», pot suposar en definitiva

Cl punt de partida per a investigar i cxplicar tant cis mecanismes que amb

mcs Iregi.icncia ,,on determinants dc l'accident corn Ics mesures do correc-

cio quc cal cmprendre.

2.1. L\ sr(;t'imi2vr INDUSTRIAL

Del concixement de les causes d'accidcntabilitat, hem de deduir-ne cis

elements dcfinitoris de la seauretat industrial. Cal constatar I'enormc retard

quc en aquest sentit ens caracteritza.

Tots els esforcos de reglamentacio, Cs a dir, l'establiment de normati-

ves referents a les condicions de treball en general, de dissent' de construe-

cio, inspeccio i verificacio dels equips industrials, i la formacio professional,

corn tambr la inspeccio mcclica, troben un sostre de possibilitats, ben escas,

a I'hora de valorar llur eficacia. En el match nivell podem situar el refor-

camcnt do la inspeccio, la investigacio dcls materials utilitzats, les elabora-

cions estadistiques, cis metodes de persuasio, etc.

No podem, peso, negar la importancia que han de tenir en un tutu- les

investigacions mediques dels efcctes lisiologics i patologics dell factors

ambientals i de tecnologia. Son tambc importants les caracteristiques fisi-

ques que puguin determinar una propensio als accidents. Finalment volern

destacar, corn a mesures necessaries, la formacio professional i I'organit-

zacio de la prevencio deis accidents a cada empresa.

Una vegada mrs volcm afirmar clue, per a ter viable el programa do

seguretat industrial, calcha recolzar les nostres aportacions tccniques en

l'expericncia que el grup homogeni de treballadors obtc de la practica quo-

tidiana. Es clones en aquest mare on cs possible l'elaboracio del model cien-

tific d'actuacio.

2.2. L',1v:u t 1CId DELS ACCIDENTS Dr. FRI AMI.t.

Les dadcs estadistiques, Ilunv do constituir un element per a la correcta
avaluacio clefs accidents de treball, venen comportant sistematicament cri-
tcris erronis. Es el cas dcl treballador quc, despres dun traumatisme labo-
ral, es destinat a un altre lloc de treball, i consta corn a rehabilitat. Nosal-
tres entenem la reinscrcio corn la incorporacio en la mateixa activitat de
la qual Cl trehallaclor s'ha vist separat per rao de l'accident.

Un aitre punt de partida incorrecte i que s'utilitza molt sovint es el
que es desprcn de I'estudi de les proporcions lesionals dels accidents. El
major o menor gran d'afectacio lesional es, en una gran part deis casos,

al•Icatori i circumstancial.

Dc la incapacitat laboral real entesa corn a impossibilitat dc reprendre

i'activitat habitual, no en parlen les dades estadistiques. El fet traumatic,
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d'altra handa, indcpendentment de la SCVa erasetat, es den lost ratio, per

ell matcix, del fracas dels mecanismes de seguretat industrial.

L'actual situacio es caracteritza, doncs, per una practica orientada a

disminuir basicament la fregi.icncia i les proporcions Iesionals dels acci-

dents de treball, oblidant l'objectiu fonamental, que cs In creacio dels meca-

nismes dc seguretat en funcio del major o menor grau d'accidentabilitat

en els diferents Ilocs de treball.

L'avaluacio ha de consistir en una practica previa orientada a garantir

la seguretat i no csser tributaria de les consegiiencies que I'actual perillo-

sitat del treball comporta. D'aquesta manera, l'eficacia de la seguretat

industrial requereix inexcusablement l'activitat interdisciplinaria i, corn

deism abans, I'aportacio de l'informe obrer.

2.3. AccIDEN TA 1311.rrAT: INCENTIUS I RITMES

Fins ara, la reglamentacio i la incentivacio del treball comporten una

incidencia negativa en la seguretat dell treballadors. La normativa ha estat

elaborada exclusivament rota ]a perspectiva empresarial i cis incentius

vcnen a constituir un factor de perillositat, de proporcions encara no ente-

ses. No cal negar la bona intencio de les reglamentacions; la seva ineficacia

s'explica per 1'existencia dels incentius: I'aplicacio d'aquests incentius su-

posa, en la practica, I'abando dc les normatives i aixu per un factor alit,

que es I'escas nivcll salarial o manca de poder adquisitiu del treballador.

E,s aquest el mecanisme que permet a l'empresa d'obviar mesures i reco-

manacions per molt fonamentades que siguin. La responsabilitat, pero,

s'esten tambe quail s'estableixen ritmes de treball elaborats, en molts dels

casos, a partir de situacions on les normativcs han deixat de constituir un

factor de prevencio.

Es per aqucsta rao que el mctgc ha de participar en 1'elaboraci6 dels

criteris que conlormen els ritmes dc treball, estudiant-ne els possibles

cfectes de perillositat que provoquen.

Incentius i ritmes son avui determinats principalment per les empre-

ses i, en el millor dels casos, per normatives legals on s'ignoren les exigen-

cies medico-laborals; aixu es veu agreujat per la manca de participacio

dels treballadors.

Una vegada mes volem constatar que la intervencio del poder public

ha de fonamentar-se en la Iliure elaboracio dc tccnics i treballadors dels

instruments clue garanteixin 1'exercici del Bret a la saint, modificant, per

taut, les conditions que facin possible 1'equilibri dialectic cntre l'individu

i el seu entorn. Si tenim en comptc, clue, segons informa I'OIT, als Estats

Units un accident de treball ve a suposar una despesa de 1.828 $, en total,

i que es calcula en quinzc milions el nombre d'accidents 1'any, arreu del

mon, caldra situar en el seu just terme factors tan determinants Corn CIS

incentius i ritmes dc treball.
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Tot i c1 paper dcstacat quc tenon aquests factors coin a causa d'acci-

dentalitat, 1'ambient de treball i les condicions dc vida ,on tambe causes

coadjuvants en la perillositat industrial.

3. Aspectes legals de ]a medicina i la sanitat laborals

La indernnitzacici economica constitucix el principi sobre el qual es

Iunainenta Iota la leeislacio referent a la malaltia i ]'accident laboral. Es

Iracta, en dcfinitiva, dun plantcjament quc no pretdn la solucio do ]cs
causes constituents d'aqucsta patologia: davant la incapacitat, 1'estat esta-
blcix la monetitzacio do la malaltia i de la invalidesa.

Els termes economics d'aqucsta monetitzacio corresponen en un futur

at Sindicat Obrer, encara gtte tainpoc li ds aliena la supressio de les causes

i dcls nmccanisines productors.

El tecnic do la salut ha de concorrer en aquesta polemica aportant-hi

cls coneixcments que li son propis, i fent possible l'elaboracio cientifica de
Ics nccessitats.

Coin a consequencia del mare que dctermina la llei a que ens referiin,
queden fora de tota previsio tart els requeriments medics de la malaltia
i la invalidesa coin Ics nccessitats socials que facin possible la recuperacio
i la reinsercio en el treball. L'actual situacio es caracteritza, clones, per una
qualiticacio dell «graus» , d'inspiracio clarament mercantilists, que dificulta
o fa impossible I'establiment de mcsures preventives a nivell general, i, en
cls casos concrets, la irrenunciable tasca curativa del metgc.

p.s aixi coin es conforma la bencficencia estatal, desconeixent allo quc
hauria d'dsser la base d'elaboracio legal que es concreta a possibilitar i
('arantir I'excrcici del dret a la salut.

La U'ansicio d'un moment a I'altre pressuposa canvis d'ordre politic
i sindical quc no pensem discutir aqui. Per damunt dc tot, Cs la intervencio
dcl metgc, coin a tecnic, la quc pot garantir, davant la negligencia legal,
Cl predomini dell criteris cientilics i un futur no subjecte al mercantilisme
a que hem let refcrencia. Aquesta intervencio haura Bones de concretar-se
solidariament en les necessitats sanitarics de ]a classe treballadora, a tra-
vds dell sous organismes sindicals.

3.1. LA ut ALI FICACi6 I IA uUA N TIETCA CT6 DE l.A INCIPACIT A I I t.A INVAi.i iWs

La qualiticacio de la malaltia i ]a invalidesa es una consegiiencia directa
do la monetitzacio. Des del punt de vista medic, la malaltia no ds quanti-
ficable i molt menys pot esser sotmesa a criteris generals de valoracio. Cada
malalt exigeix del metge el dictamen global del seu cstat de capacitacio
per a realitzar el seu treball. L'existencia dels tribunals medics i tribunals
laborals per a decidir sobre aquests termes, en funcio d'una tipificacio no
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cientifica do la incapacitat o Ia invalidesa, Ia del dietannen medic an cIC-

nlent circumstantial i no determinant de la situacio del malalt. L'interes

privat i nlercantil constitueix el barem real de la qualificacio.

EI dictamen medic ha d'assumir els aspectes diagnostics i pronostics

del malalt, en la mesura que Si(-'ui possible, i Cl poder public 21arantir i

possibilitar ci proccs de rcinsercio del treballador, mitjangant cls serveis

prcvistos cn I'organitzacio sanitaria. Cal tanibc tenir en compte que 1'exer-

cici de la rnedicina del treball no el podem entendre avui corn a practica

individual, i tambe en aquest terreny s'imposa la rnedicina d'equip at servei

dels trcballadors. Worries aixf es viable la superacio dels factors morbigens

industrials i la substitucio de la beneficcncia per l'enfocament cientilic de

la qualificacio.

La quantificacio de treballadors afectats per una determinada malaltia

queda avui fora de les possibilitats de juristes i mctges, i son presentats

individualment els casos que, malgrat Ilurs caracteristiques prigpies, tenen

una mateixa font de producciu i per taut alto que caldria jutjar, des

d'aquest punt de vista, son els factors de nocivitat.

3.2. CARACTtiRiSHO tLS DE LA GLSTIO DL LA INC1PACl'FAT I I.A INVAI. IULSA

La invalidesa per al treball es atesa avui per diferents recirns d'asse^gu-

ranca; I'accident de treball, per I'asseguranca del treball; la malaltia comu-

na de poca durada, per I'asseguranga de malaltia; la malaltia professional,

per I'assecuran4a de malalties professionals; la llarga malaltia, per lcs

mutualitats laborals; la invalidcsa, per l'assecuranca do vellesa i d'invali-

dcsa de I'INI, i la pensio d'invalidesa, pet mutualisme laboral. Aquesta mul-

tidependcncia de la invalidesa fa que el reconeixement legal d'aqucsta sigui

lent i complex; es dona cl cas que fins despres d'un periode de sis mesos,

un any o mes temps, no son reconegudes les situations i per tant en molts

d'altres casos no es planteja ni tant sots llur reconeixement.

Caldria clones pcnsar en un organisme unificat, que basant-se en el

dictamen medic, exclusivament, reconegucs aquesta situacio. Es inexpli-

cable la intervencio d'altres organismes legals, que no sigui Cl matcix Sin-

clicat Obrer, quc intervingui en questions tan especifiques. Es per aixo que

ci Servci Nacional de la Salut nomes adoptaria decisions d'ordre assitencial

per a cobrir les necessitats curatives i rehabilitadores.

Actualment, a mes a mes del retard que aquesta situacio comporta,

els organismes responsables actucn al marge de Ies diferents activitats in-

dustrials, i no es el mateix des del punt de vista medico-laboral una silicosi

en el sector de la mineria que en la construccio, i sobretot el pronostic

serif ben diferent.
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4. La medicina del treball dins el Servei National de la Salut

La higicne, la prevencio, I assistencia col•Iectiva, la rehabilitacio i la

rcinscrcio tal corn Them delinida, juntament amb I'educacio sanitaria, sun

cis cixos fonamentals del Scrvei Nacional do la Saint. Es tracta de la ma-

lcixa possibilitat o viabilitat de I'organitzacio sanitaria: sense la higiene, Ia

prevencio i I'educacio sanilaria, quaisevol servei sanitari es veuria de let

desbordat i collapsat en la seva vessant assistencial. Dins la prevencio adqui-

rcix importancia numcrica i dimensions socials extraordinaries la que fa

referencia it la supressio del rise industrial, principal responsable, avui per

avui, d'una gran part de Its malatics incurables i croniques i de I'clevada

incidencia economica que sobre lee despeses sanitaries suposa.

No es tracta de I'establiment de programes sanitaris que, per molt

ambiciosos que siguin, no sorgeixin de les necessitate que vagin marcant

cis centres contra la nocivitat arreu dcll rams de la produccio i de liar

inllucncia territorial. Les grans solucions neixen a la medicina preventiva

per l'aplicacio de programes que comptin amb la participacio dels treba-

Iladors, no solament corn a principals afectats sing tambe corn a corres-

ponsables en la viabilitat do les mesures concretes que s'acordin. En aquest

context, I'equip medic de medicina del treball col•labora amb els organismes

sindicals portaveus do Its exigencies d'higiene i prevencio, i ensems aquests

organismes planifiquen l'accompliment de les tasques educatives en mate-

ria sanilaria, i es convcrteixen en autentics protagonistcs dc la reforma

sanilaria.

El Scrvei Nacional de la Salut, d'altra banda, ha de dirigir cis esforcos

materials i de politica sanitaria als sectors mes necessitats perquc l asso-

liment d'una democratitzacio de I'assistencia sigui una realitat.

4.1. Ei.s CENTRES cox I R i.\ Noc IVIT. r INDUSTRIAL I M R
DISIRIBI10 '11-RRIT0R11.

I:Is Centres contra la Nocivitat, corn a servei tcenic sindical, consti-

Iuciyen en altres flocs una gran experiencia per al millorament de Its con-

diciuns d'higiene i seguretat a la ind6stria. L'aportacio Ines important Cs

determinada pets equips medics del treball que proposen les millores con-

cretes a nivcll de centre de treball i territorial. Duen a terme la (cstio i les

propostes de modificacio, juntament amb altres tecnics, d'aquelles condi-

cions responsables do nocivitat. La coordinacio entre cis diferents centres

permet f'claboracio objectiva i cicntifica de la politica sanitaria laboral.

En aquest context, volem dcstacar els trets fonamentals que l'exercici

nlcdico-Iaboral comporta: la recollida, conscrvacio, elaboracio i socialitza-

cio del patrinioni que suposa el coneixement i les expericncies que els

(rups homogenis de treballadors han acumulat al voltant de l'ambienI do

treball, de la relacio ambient-malalIia, per tal que la defensa de la salut i
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L'estudi do I'ambient de treball, les dales de Ia targeta sanitaria, els

acords sindicals a nivell d'empresa, de sector o de ram, corn tambe la morbi-
litat i morbositat, cls indexs de fregiicncia dels accidents, de ]es malalties
professionals i de Ics invalideses, es l'objecte do la funcio a desenvolupar
pels diferents centres contra la nocivitat industrial.

Ohtenim aixi, a nivell comarcal, una idea junta dc les necessitats i les

solutions que cal aportar i l'efectivitat d'aquestes, Alhora que s'unifica el

concixemcnt, es permet a tecnics i a treballadors de desenvolupar eficac-

ment fa transformacio de les conditions ambientals.

4.2. Ot3.trcrtns Dr, t,A Meurc1NA PREVENTIVA

La practica preventiva modifica considerablement l'actitud del mctgc

amb cl malalt i amb ]'area de coneixements; per tant, volem fer una cxpo-

sicio, encara que sigui breu i concisa, dels objectius de ]a medicina pre-

ventiva:

1. Estudiar ]es causes ambientals dels trastorns, ]a malaltia i Ia inva-
lidesa. Aqucst estudi pressuposa la coldaboracio interdisciplinaria
i I'claboracio del grup homogeni de treballadors.

2. Investigar l'origen individual dels trastorns, les malalties, la predis-

posicid a emmalaltir i ]a mort.

3. Individualitzar Ics anomalies d'acord amb les funcions vitals de

l'organisme (renal, hepatica, cardiaca, respiratoria, etc.), corn a

possible causa de trastorns, de malalties o de mort. D'aquesta ma-

nera I'informe tecnic es fa tambc mcs comprensible per als tre-

balladors.

4. Control medico-sanitari sistcmatitzat i periodic dels treballadors,

per a polar en evidencia el curs dell trastorns i do les malalties,

i la millora o I'agreujamcnt del proccs patologic.

5. Aturar el curs de les alterations i malalties per tal d'impedir Ilur

cronificacio, font prevaler, per tant, cls criteris prevention de ]'equip

de metges del treball.

6. Conscrvar 1'equilibri cellular i vital do l'individu.

7. Crear les conditions per al millor desenvolupament fisic i mental

del treballador.

Partint de 1'expericncia a la fabrica , cal l'elaboracio d'un sistema pre-

ventiu i 1'aplicaci6 de les tecniques clue suprimeixin la totalitat de rises

i Ia perillositat del treball . Aquest model o sistema rs el mctode propi de

la medicina preventiva , en la qua] tant els rises de treball corn ]a perillo-

sitat han de passar a representar tin aspecte nomcs dcls molts factors de

trastorns, de malaltia i de mort.
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que cl model de fabrica hagi demostrat la seva efectivitat.

4.3. EL Not ENlOCA\IENT DL. LA REI.:AC10 METGE-MALALT

Es tracta d'estudiar Cl malalt amb plena responsabilitat sobrc la seva

salut, interpretant ensems la incidcncia que els factors determinants del

cas concret 11a21in pogut tenir en la resta de la cornunitat. E.s per tant la

salut entesa ampliament alto que presideix la rclacio rnetge-malalt. Aixi es

produeix la transformacio del contingut i dcls objectius de l'acte medic

i aquest cobra proportions socials que han d'informar la promocio de la

salut.

Les conclusions derivades de I'estudi del malalt per I'cquip de metges

del trcball han de suggerir les caracteristiques dels factors de nocivitat

ambiental; aquestes constitueixen l'aportacio de I'equip medic al model

teenic interdisciplinari.

La radical transformacio de l'acte medic comporta, logicament, superar

I'actual privatitzacio assistencial, afrontant la planificacio i unificacio del

sector de la sanitat. No volem que s'cntengui la tasca sanitaria coin a ex-

clusiva del rnetge, i en aquest nix-ell tambe caldra incorporar cis altres

professionals, tot liquidant el nefast protagonisme exclusiu del rnetge.

Tot aixiO es concreta, a la medicina del treball, a partir de la creacio

dels centres territorials contra la nocivitat, que son I'organisrne basic i el

suport de la sanitat laboral.

4.4. LA POLiFIC:A SANIT,ARTA LABORAI,

Els elements que componen factual politica sanitaria son consegi.icncia

d'interessos Iligats als sectors empresarials i que responen a la logica d'una

malentesa productivitat: l'elevat cost social d'aquesta situacio posa en

dubte la validesa (Vella mateixa. L'adopcio del model tecnic nord-america

comporta glens limitations d'eficacia: I'estudi partial dels factors de noci-

vitat, la malaltia entesa ailladament, 1'exclusi6 en la interpretacio cientifica

dcls elements que aporta l'informe obrer, i I'analisi dels procediments de

fabricaciu al marge de ]a nocivitat que comporten, expliquen ]a seva redu'ida

efectivitat.

La democratitzacio dc la saint fa necessari cl control social dels meca-

nismes do proteccio i promocio de la salut. Pe] que fa a ]a sanitat laboral.

es al Sindicat Obrer a qui correspon, prioritariament, la gestio i la partici-

pacio i la politica sanitaria.

Es tracta de fonamentar la sanitat laboral mes en la prevencio i en ]a
recerca de la malaltia corn a dret dels treballadors, que no pas en la simple
assistcncia curativa. Es caracteritzara doncs per la Iluita contra la noci-
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itat dins i 101-a de Irs Iaabriqucs: cal inclourc a Its conditions de trcball,

les conditions de vida i la planificacio del Ileure.

El Scrvei Nacional de Salut, com a organisme maxim dc coordinaci6

i gestic sanitaria, to com a objectiu primordial, juntament amb la dcmocra-

titzacid leis scrvcis, l'claboraci6 de la polilica sanitaria general i, pel que

fa a la sanitat laboral, impulsar 1'educaci6 sanitaria, corn a primer pas, i

recollir lrs expericncies clefs Centres contra la Nocivitat, abandonant el

tcrrcny do les normatives i les inspections sanitarics que, com hem comen-

tat, lluny de modificar les conditions de treball, vcnen permetent els elevats

indcxs d'accidcntabilitat i de malalties laborals.
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