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El motiu de realitzar un estudi bacteriologic ambiental a les empre-

ses, va esser la inquietud per a coneixer la seva poblacid microbiana, i

ensems esbrinar el grau de contaminacio humana que hi pogues existir.

S'agrupa el treball en dos tipus d'emprescs; Fun format per entitats

del grup quimic, i 1'altre per dues empreses dedicades a la molta de
llavors de uraminies i extraccid d'oli.

Es classificaren els flocs de treball d'acord amb els segients grups:

Llocs de produccio.

Llocs de l'administracid.

Serveis comuns (incloent en aquest grup menjadors, vestuaris, bi-
blioteques, etc.).

Per fer aquests estudis es van seguir les normes generals dictades pel
Comite d'infeccions i el Servei de Bactcriologia de 1'Hospital de la Creu
Roja de Tarragona. El recapte es va practicar amb placa dc Petri d'ex-
tractc de earn-agar, enriquit amb un 5 °.-„ de sang. Les plaques eren de
9 centfinetres de diametre i 55 centimetres quadrats de superficie. El temps
d'exposicio va esser de 60 minuts cn el grup quimic i de 30 minuts en les
empreses farincres. Els flocs escollits per a la presa de mostra eren allu-
nyats o separats de iota possible manipulacid humana accidental i situats
a una altura aproximada d'1,70 metres del sol. Es van evitar al maxim els
corrents d'aire provocats per portcs o finestres.

Els resultats foren llegits pel nombre de colonies i placa. Per tai de
referir aquests details a un volum fix, fou utilitzada la formula segiient:

Nombre de bacteris x 182

- = Nombre de bacteris/m"'

Minuts d'exposicid

Els tipus de germens mes habituals trobats a la nostra atmosfera
figuren descrits en el primer annex.

Estic segur que l'estudi que vam realitzar no es pas exacte en certs
parametres condicionants, i que, d'altra Banda, aquests factors dcuen
influir sobrc el resultat del recapte. Em refereixo a:

Situacio estacional.
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Grau d'humitat ambient.
Currents d'aire.
Nombre de servidors del lloc de treball.
Volum d'aquests hoes.
Personal accidental que visita els departaments, etc.
Aquests factors, que jo crec que pollen esser coeficients do rcduccio

o d'ampliacio dels resultats llegits, conlio de poder controlar-los i expo-

sar-ne resultats en futures reunions.

Les xifres trobades son als annexos 2 i 3.
Cal remarcar la gran diferencia existent entre ambd6s grups de tre-

hall. L'existencia d'un gran nombre de coliformes en els flocs adniinis-

tratius de les empreses quimiques era influida pel recapte en una d'elles

que utilitzava un equip d'airc condicionat portatil sense presa ni soiticla

d'aire a l'exterior i, a mes, en un despatx redutit on treballaven prop do

nou empleats.

Es destacable el gran nombre de colonies a 1'empresa farinera, i el

gran nombre de Tongs. En els resultats totals s'aprecia un nombre major

de micrococs i de difteroides.

Aquestes xifres, aixi, no ens diuen gran cosa. Ancm doncs a establir
alguna comparacio amb ambients hospitalaris.

Les xifres desitjables de colonies per a ambients hospitalaris podrien

iSSer:

11 - 30 colonies per in ` sense germens patogens
o be I - 30 colonies amb germens patogens.

Les xifres critiques foren a:
31 - 50 colonies per mf' sense gcrmens patogens

o be 11 - 30 colonies amb algun germen patogen.

No obstant aixo, d'una manera habitual aquestes xifres no es tro-

hen, i les mitjanes quc jo he (legit son de 200 colonies per m2.

Aixi en un quirofan amb aire acondicionat central s'cn trobaren de

400 a 900 per m`. En cl mateix quirofan, emprant aire acondicionat passat

per filtre bacteriologic, aquesta xifra es redui a 200-500 colunics, i amb

Ires filtratges a 40-50 colonies per ml.

Les sales dc cures, els corredors i les sales do raigs X pollen trnir

de 700 a 3.500 colonies. Les sales d'espera en alguns centres arriben a

tenir prop de 10.000 colonies per metre cubic.

Resumint, els nostres resultats en el grup quimic estan doncs dins els

limits de tolerancia real. No s'esdeve aixo mateix en l'altre grup d'estudi.

Com a incidencies o conclusions assenyalare:

Les moquetes, faire acondicionat i la mala correlacio entre el volum

del floc i els servidors d'aquest floc, actuaren com a elements clarament

perjudicials.

Els vestuaris son flocs amb un nombre elevat de colonies, probable-

ment relacionat amb 1'existencia de roba de la feina bruta i grans movi-

ments de personal quc utilitza el mateix departament.
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ANNI:x 3.-Grup entpresc'.c /mina i olis.

Nombre total de Ilocs cstudiats . . . . . . 20

Nombre total de mostres practicades . . . . 87

Mitjana de colonies trobades per nr`

Produccio . . . . . . . . . . . . . . 6.361

Administ acid . . . . . . . . . . . . 1.415

Serveis comuns . . . . . . . . . . . 4.978

Dislribucio de gerntens

Micro- Difte- Coli-

cocs Bacils roides Forrgs formes Profeus

Produccio . . . . 2.369 824 1.837 878 2 18

Administracio . . 400 281 438 141 3

Scrveis comuns . . 2.338 327 1.369 449

Fei.ix Pr11AROLA i Bcso rrs: Moltes gracics al Dr. Ballester; i si

be ens ha parlat de l'estudi bacteriologic als ambients laborals, ara seria

convenient que una altra persona ens parks de l'ambient laboral sense

parlar de bacteriologia, parlant mcs dell assumptes clinics i dcl treball;

i aixi el Dr. Antoni Canete i Barberan, de Valencia, va a parlar sobre

aquests assumptcs.
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