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JOSEP ANTON! MARTI 1 ME.RCADAL (Barcelona): Dcu vos guard! Benvin-

guts tots. Anem a comen4ar la scssio d'aqucsta taula rodona sobre Medi-

cina i Treball. Fa 40 anys, en 1'ultim congres que es va celebrar aci, no hi

havia un ternari dedicat a ]a medicina del treball; enguany, corn que es-

tem en aquest pais, la mare de la medicina del treball, hom va creure que

seria bona cosa d'organitzar una taula rodona dedicada a aquest temari

d'Infeccio i Treball.

FELIX PUMAROLA I BUSQUETS (Barcelona): Be, abans que res voldria

fer constar que per a la millor organitzacio de la taula seria convenient

que cada una de les interventions fos breu. Com que som set, a un maxim

de 10 minuts cadascun, entre la presentacio i les 10 comunicacions, en cinc

quarts o una hora i mitja haurem acabat. Jo pensava donar 10 minuts

de repos, de dcscans, i les persones que tinguin ganes de fer alguna pre-

gunta, la podrien donar per escrit aci a la taula i la distribuiriem entre els

diferents ponents perquc puguin donar-hi una resposta adequada.

Com es logic, una de Ics cosec que jo vull fer constar es que, encara

que suposo que tots coincidirem en grans linies, cada un es responsabi-

litza del que diu, i per taut de les preguntes; per aixo les volem distri-

buir, perque seria possible, ja ho veurem, que d'entre les set persones

alguna pogues tenir algunes idees Ileugerament divergents respecte a les

altres. Aixi mateix, cada un, tant cls qui intervinguin corn els qui facin el

colloqui, abans de comen4ar, es convenient que diguin el nom i la seva

ocupacio habitual.
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El terra d ' Infeccio i Treball que s ' ha escollit, naturalment a primcra

vista sembla una coca ja coneguda i que tots tenim per la ma; peru
potser la primera gii.estio que se'ns planteja , i cs una de les questions

que cal plantejar despres en les conclusions finals, es si realment la
infeccid i el treball tenon una reiacio molt directa. S'ha parlat sempre
de malalties infeccioses professionals , cs veritat , peru fins a un cert punt
no son malalties infeccioses professionals . Aquestes malalties infeccioses

van molt sovint lligades a la professio , com la brucel•losi als veterinaris,

peru moltes vegades van independents de la professio . Pero es que a mcs
hi ha dos aspectes que hem d 'estudiar: un d'ells es la inlluencia dcl
tipus de feina en Ies malalties infeccioses , cs a dir, si in feina pot facili-

tar-ne o dificultar - ne In transmissio ; i en segon floc , si la feina pot produir

aquestes malalties d'una inanera directa , cs a dir , si son malalties clue

poden apareixer en qualsevol floc peril que apareixen en el floc de treball

pel fet d ' esser-ho. Corr a exemple les toxiinfeccions alimentaries poden

apareixer en un menjador d'una empresa ; no son unes malalties de

la feina, peru en canvi son unes malalties que les hi podem atribuir indi-

rectament. L'accident de la persona durant el canvi quan curt de

casa seva i se'n va a la feina , o sort de la feina i se'n va a casa seva,

es una malaltia no directament laboral , peril en canvi tc una relaciu indi-

recta amb el treball . Hem de considerar tambe que sempre s'ha pensat

clue el treball l'associem amb in inddstria , peru no tot son industries, hi

ha moltes altres coses; potser stria molt millor dir feina quc no pas indus-

tria; feina es qualsevulga activitat que es pugui fer i per aixu en on dels

apartats , el que fara el Dr. Seres , es parla d'infcccions hospitalarics, es

a dir de les malaltics infeccioses que poden apareixer en els qui treballen

a ]'hospital; finalment creiem que s ' han de Icr uns apartats parlant d'una

serie de petits aspectes que no son directanient sobre la feina: son les

consideracions socio-economiqucs quc indubtablemcnt intlueixen moltis-

sim en aquestes malaltics , i tambc les consideracions medico- legals. El

primer que parlara sera cl Dr. Lluis Ballester i Baiges ; es un rnetge d'em-

presa, metge de laboratori de professio , treballa a Tarragona, i ens par-

lara sobre 1'estudi bacteriologic dels ambients laborals.
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