
MITJANS DE TRANSMISSIO DE LES INFECCIONS

EN EL MEDI LABORAL
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Ja ho ha dit cl Dr. Pumarola al comencament: els mitjans de trans-

missio de les infeccions en el medi laboral son cis do la poblacio corrent

en general, encara que tinguin unes peculiaritats que hem de mencionar,

com per exemple la major incidencia, i la importancia o rebcl•lia do certcs

infeccions pel sol fet d'arrcplegar-se per causa de la feina. Aquesta nota

intenta de donar una rapida ullada a les formes de transmissio d'algunes,

solament d'algunes, de les infeccions <Iaborals», particularment de les del

nostre pais, sense aspirar a donar-nc una relacio completa, car hi ha manca

de temps i de coneixements suficients de la nostra part.

Abans, pero, tornant a alto que s'ha dit, ens sembla que potser caldria

fer una distincio entre els mitjans de transmissio, tot considerant-11C uns

d'especifics de la feina, corn per exemple el boto piodermitic dels treba-

Iladors de la metal•lurgia, frequent, gairebe propi dels mecanics; i altres,

de molt corrents en el treball, pero tambe en els ambients extralaborals,

per exemple uncs febres dc Malta, infeccio que quan es demostra d'origen

laboral pot esser considerada malaltia professional scgons la ]lei. En la

majoria dels casos, aquesta distincio resta una mica confusa a I'hora d'es-

catir ]a forma de transmissio infectiva, per, durant i a consequencia de la
Icina, a vegadcs amb complicacions d'ordre legal enutjoses.

Per fer-ho una mica curt, mostrem un petit resurn en una transparen-
cia, i citant d'una forma potser una mica desordenada les particularitats
que fan referencia a aquesta nota.

Vegeu, si us plan, que en I'agricultura, per exemple, hi ha malaltics

coin es ara tetan, melitensis i rabia, que no cal dir que son frequents per

tot, pero legalment malaltics professionals quan ocorrcn durant la fcina;

no ens deturem tampoc en les zoonosis domestiques del camp. Una malaltia

de transmissio ben tipica, es 1'espiroquetosi icterohemorragica, tan frequent

fins fa poc, amb la intervencio del fang, les rates, el I reballador descalc.

La glosopeda dcls munyidors; la ricketsia transmesa per les llagastes. I la

pustula maligna, kala-azar, paludisme, erisipeloide, els mitjans de contami-

nacio dell quals no cal explicar-vos. Indirectament, voldria citar ]a dismi-

nucio de resistencia observada en els preparadors de pinsos a les infec-

cions en general, i especialment a Ies estafilococciques.
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Depenent de l'agricultura, la industria carnica presenta ocasions de
contaminacio infective: citem rapidament la listeriosi en ambdues formes,

la gripoide i la responsable d'avortaments i parts prematurs, propagada

per les mans i la roba contaminats de listeria. Finalment cal mencionar

les tan frequents infeccions de mans, supurades sovint, per culpa d'eines
de tall tan abundoses en escorxadors i altres industries carniques.

A les mines, a part de l'ancilostomiasi i altres parasitosis, per la pelt
crosionada i tambc per via hidrica, hi ha una malaltia que s'ha de men-
cionar, la tuberculosi berrugosa produida per un mycobacterium. I a les
mines es contreu la silicosi, porta d'entrada d'una tuberculosi pulmonar
sempre terrible.

A la construccio, conegudes les infeccions supurades ocasionades per
la brutfcia, microtraumes, eczemes cronies, etc., pero sobretot pels eczemes
del ciment, s'hi afegcixen les micosis, tan diffcils de guarir. Voldrfem citar
un non tipus d'infeccio, la profusio del qual modernament s'ha de posar
de manifest: ens referim a les frequents petites epidemics d'infeccions
intestinals degudes a unes aigi-ies incontrolades produides pels bulldozers
i caterpillars o com es diguin, aquests monstres de la construccio que
destrossen conduccions d'aigua potable i d'aigdes residuals i propicien bar-
reges i pol-lucions tot causant les infeccions hfdriques mencionades.

En la marina, en ]a pesca de petita i mitjana altura, les estadistiques

donen de tant en taut un percentatge dun 500o d'accidents del treball en

forma d'infeccions de les mans, produides pets hams i per escates, dents
i espines del peix.

No acabariem rnai, pero el temps es fa curt i no ens podriem entre-
tenir citant les infeccions de les taladrines envellides, les infeccions en
cis bars i cases de menjar, per aliments mal preparats (exemples, el botu-
;isme i les temibles estafilococcies transmeses per panadissos dels cuiners),
la disminucio de resistencia a infeccions dels preparadors d'antibiotics;
Ics possibles produides en laboratoris productors de vacunes, experimen-
tals, d'analisis cliniques, en cis mateixos hospitals i cliniques, exemple de
les quals son lcs hepatitis, dell mitjans de transmissio de les quals ja us
ha parlat el Dr. Seres.

FeL1x Pi MvROLy 1 Bt;soUrrs (Barcelona): Moltes gracies, Dr. Maimi.
Entrem ara en un camp que a «Infeccio i Treball> no es pot oblidar, com
rs la profilaxi. La profilaxi, l'hem partida en dues parts. Una primera, la
general i medica de la infeccio, que la fare el Dr. Enric Portell.
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