
CONSIDERACIONS MEDICO-LEGALS

Rerxv Mwiv Dicu ut is

Volem abans de tot donar les gracics al Servel do Prevencio de la
Caixa Regional d'Asseguranga i Malaltia Clue ens ha comunicat graciosa-
ment les lades de l'Institut National de Recerca i Seguretat, dedicades
a Ies malalties professionals, aixi com a] Mctge Inspector Regional quc ha
volgut completar la nostra docurnentacio.

Malaltia professional. Definicio: Dir quc una malaltia professional es

deguda a la feina efectuada d'una mantra habitual senibla una mica do

henciteria, pert) en cl terrenv Icgislatiu ncccssariament no es pas aixi. La

malaltia professional certament es dcguda a la leina, pert) es neccssaria la

prova. Aixo pot donar hoc a problemes, a infinits problemes, perque el

nombrc de malalties professionals no tenon una especificitat tal que no

puguin esser dcgudes a altres causes. A mes, certes malalties no profes-

sionals poden esser a1-1reujades per un estat fisic previ, consegi.icncia del

treball (per exemple, una tuberculosi installant-se en un silicotic). Fs per

aqucsta rau quc la legislacio ha previst una serie de criteris segons els

quals Lola malaltia o un estat patologic pot esser atribuit al treball efcc-

tuat i obtenir el dret a reparacio.

Primera serie de criteris: els simptomcs clinics o biologics presentats.

Segoiia serie, els treballs susceptibles de provocar els simptomcs contin-

guts en la primera llista.

Tercera serie, el temps de for-se'n carrot, es a dir, el temps maxim

entrc I'aparicio do l'afcccio i la data en la qual cl treballador ha dcixat

d'estar exposat al rise. Aquest espai es variable en calla malaltia, pert)

pot esser variable per a una mateixa malaltia segons les manifestations

o segons els simptomcs clinics. (Exemplc: afeccions oculars dcgudes als

raises X, conjuntivitis, cataractes o ccratitis.)

Aquests criteris son presentats en forma d'un quadre. Actualment n'hi

ha 64 dc quadres. Diem actualment, ja quc les transformations de les tecni-

ques d'una Banda i les comprovacions mediques d'una altra, donen floc

a la creacio de noes quadres o a ]a modificacio dcls quc existeixen. Hem

de recordar que unicament hi havia 6 quadres a l'annex de la llei de 1'1 de

gencr de 1931.

Nombrosos decrets han modificat o completat els quadres despres
d'haver-n'hi adjuntat de noun; per citar el mes recent, e] decret del 5 dc
gener del 76, revisa els quadres.
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30 - Pols d'amiant.

35 -Afeccions osteoarticulars per eines pneumatiques.

43 - Aldehid formic i polimers.
48 - Trastorns angioneurotics (vibracio de les eines de treball).

Si - Resines apoxidiques i llurs constituents.

Per a permetre l'extensio o les modifications dels quadres existents,

els metges han de declarar les malalties o els simptomes clue ells consi-

deren d'origen professional, aixi com l'ofici, cis gests professionals, 1'am-

bient especific o ]'agent que ells pensen que 6s ]a causa dell trastorns

presentats i que no figuren en el quadre de malalties indemnitzables.

Aquesta declaracio es fa a ]'Inspector de Treball.

Sera bo, per a clarificar tot aquest conjunt, una mica confus, dels

64 quadres, de classificar-los per grups.

En efecte, si en seguirn 1'ordre numeric, tindrem per exemple una

Ilista com Ia seguent:

39 - Malalties professionals engendrades pel bioxid dc manganes.

40 - Afeccions degudes al bacil tuberculos.
41 - Malalties professionals engendrades per ]a penicil•lina i les seves

sals.

42 - Afeccions provocades pel soroll.

Prendrem la classificacio dels doctors Fucus i Vialle, metges consellers
de l'Institut National de Recerca i Seguretat, i ja que es Cl tema d'aquesta
taula rodona, ens entretindrem en el grup 6e., el de les malalties infec-
cioses i parasitaries.

Aquestes malaltics son, la major part, contagioses, i poden dsser adqui-
rides llunv de la feina. S'ha hagut de tenir en compte el fet que certes
professions i certes feines exposaven especialment els treballadors al rise
de la contaminacio: la Ilista de treballs susceptibles de procurar aquestes
malalties Os ben precisa. Donem aqui la legislacio que es refereix al regim
general do la Segurctat Social. El regim agricola 6s un regim diferent,
encara que semblant. Hi ha aixi quadres quc permeten de considerar com
a degudes a la feina leta certes malalties presentades pels treballadors

agricoles. Aquests quadrcs tenon les mateixes caracteristiques que els del
regim general.

Simptomes. Temps de responsabilitat corresponent al temps cn el

qual la Seguretat es fa carrot de la malaltia. Treballs susceptibles de

provocar aquests simptomes. Notern de passada la correspondencia entre

cis quadres en ambdos regims, cl regim general de la Seguretat Social i

el regim agricola.

1. Tetan professional: Quadre num. 7 del regim general.
Numero 1 del regim agricola.
S'hi distingeix entre el tetan desprds d'un accident de treball conegut

i el que pot Esser provocat pets treballs habituals en les clavegueres.

2. El carboncle professional, quadre num. 8 del regim general.
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Numero 4 del regim a<gricola.

Corn per at tetan, cal distingir entre el carboncle accident de treball

i el carboncle no accident del treball pero malaltia deguda a la feina:

oficis quo pollen posar en contacte amb parts d'animals (polls, pets, etc.)

one han estat contaminades pal bacil de Devainc, les espores del qual

es conserven molt de temps.

3. Leptospirosi: Quadre num. 19 del regim general.

Numero 5 del regim agricola.
Les rates son cis agents contaminadors. La leptospirosi grifotilica

o febre dels aiguamolls, es transmet per la rata etc] camp.

4. Brucel•losi: Quadre num. 24 del regim general.

Taula num. 6 del regim agricola.

Deguda a diferents brucel•les, segons que es tracti de cabres, d'ovids,

de bovids o dc pores. Son frequents en 1'arca mcditcrrania.

5. Afeccions degudes al bacil tuberculos, num. 40 del regim general.

Numero 16 del regim agricola.

En el regim assenyalem que el temps en el qual I'asseguran4a se'n

In carrec es de 6 mcsos, excepte per a la sinovitis i per a 1'osteoartritis,

que es allargat fins a 1 any.

6. Hepatitis virica (num. 45), no hi ha correspondencia en ci rcginr

agricola. Temps de for-se'n carrec: 160 dies.

7. Rickel Isiosis, num. 53 (Treballs en cis laboratoris especialitzats

en matcrics amb rickettsias, o productors de vacunes.)

8. Polionrielitis, num. 54. Contacte amb cis malalts afectats de polio-

miclitis o amb material contaminant.

9. Rubin prof essional, num. 56.

Trehalls en els laboratoris de diagnostic o clue pollen posar en con-

tactc amb animals afectats o suspectes de rabia 0 llurs despulles. Assenva-

lem que cis quadres 45, 53, 54, 55 i 56 no tenon equivalencia cn el regim

agricola. Per contra, la tularemia Cs inscrita en el quadre de les malalties

professionals agrfcoles.

Assenyalem a part, corn separanl-se una mica etc I'objectc propi

d'aquesta tarda, pero tanmateix relacionant-s'hi, les malalties professio-

nals d'origcn parasitari.

L'urtciloslonuasi professional, num. 28 del regim general.

Numero 2 del rcginr agricola, a la qual son exposats cis minaires, cis

obrers ocupats a cavar tunels, cis que fan rajoles o tcules, els ohrers

agricoles quc treballen en terrenvs d'aiguamolls, els clue treballen cis xam-

pinyons, etc.
Les clerrrrofities d'origen animal: num. 46 del rcginr general.

Numero 15 del rcginr agricola.

Micosi, molt de rise en l'agricultura, pero tamb6 en el tractament de

lcs carps, polls, etc., en jardins zoologics i en certs laboratoris.
L'anrebiosi, num. 55.
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Treballs efectuats en les regions on hi ha endemia o en els laborato-

ris de bactcriologia i parasitologia.

Si la legislacio ha previst la reparacio dunes tals malalties degudes

a la feina, no ha oblidat que val nmcs prevenir que curar, i ha insistit en

les mesures de prevencio que han d'csser proses.

Es per aquesta rao que, per al tctan, es prevista una vigilancia me-

dica especial per al personal que treballa it Ies clavegueres (decret del

22 de junv de 1970) i pie la vacunacio es obligaturia per al personal expo-

sat al rise en establiments de tractament i de prevencici, als laboratoris

d'aM"ilisi i en Cl ram de I'aigua (Ilei del 24 d'agost de 1948, decret del 29

de junv del 49). La Ilci del 14 d'abril del 36 fa igualment obligaturia aques-

ta vacunaClo per als loves a I'exercit.

Per a les leptospirosis, cl decret del 22 de junv de 1970 dona la Ilista

dcls treballs per als quals els qui han de for-Ios hauran de sotmetre's a

una vigilancia medica especial. Aixu mateix s'esdevc per a la brucel•losi

(decret del 22 de junv del 70).

En la prevencio de ]a tuberculosi trobem Cl decret del 26 de febrer

del 65 i la instruccio d'octubre del 1975 relatius a la vaeunacio per la

BCG de certes categories do In pohlacio, especialment els qui tenen menvs

de 25 anus, que treballen en I'alimentacio (preparacio, distribucio, etc.) o

be en cis transports publics, sense ometre el personal dels establiments

on atenen la gent.

En el capitol de les malalties parasitaries, per a I'ancilostomiasi pro-

fessional hi ha una vigilancia medica especial per als treballadors que

treballen en ]lots especialment calents (decret del 23 de juliol del 65).

El decret del 12 de setembre del 64 fixa les modalitats dels exdmens

medics d'entrada i periodics dels treballadors per a] diagnostic precoc

i la prevencio de les malalties professionals. El metge ha de vigilar espe-

cialment la higicne general dels treballadors i In higiene dell hoes de

treball.

Cal assenvalar que la vigilancia especial dels treballadors signitica,

en la Iegislaeici, que Cl metge ha de dedicar-hi mes temps que als treba-

lladors no exposats: una horn al mes per cada 10 treballadors que esti-

LMin sotmesos a v igilancia especial.

Es ben ccrt que, malgrat llur diversitat, els quadres dels quals hem

parlat no cobreixen tots els rises, be que son susceptibles de transfor-

macio i Ilur nombre pot augmentar, com podria disminuir, si calia. Re-

Ilecteixen en una certa rnanera I'evolucio de In feina, en la qual canvien

continuament les tccniques i els productes emprats.
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