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Quan els medicaments són un risc
En CCOO PV hem organitzat una jornada sindical per a donar a conéixer una
guia de gran interés per a la protecció de
la salut del personal exposat a aquest risc:
personal de farmàcia, personal mèdic, personal d’infermeria, personal de recepció i
d’emmagatzematge, de neteja, de bugaderia en centres sanitaris. A més, tot el personal d’atenció domiciliària que prepara, administra o dispensa aquests medicaments.
Un exemple clar d’intervenció sindical
en aquesta matèria va ser la detecció de la
manipulació de medicaments bioperillosos (qualiﬁcats de cancerígens) en les sales d’hospitalització de l’Hospital La Fe de
València, duta a terme l’any 2015. Després
de la corresponent denúncia per part de les
delegades de CCOO en el centre hospitalari davant la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, es va aconseguir posar en primera línia de reivindicació aquesta situació i es va
obligar a la Conselleria de Sanitat a complir
la Llei de prevenció de riscos laborals.

CCOO PV treballa ac vament per visibilitzar els riscos a què estan exposats
aquests treballadors i aquestes treballadores, de manera que s’arrepleguen
les mesures preven ves corresponents,
tant en l’avaluació de riscos com en la
planiﬁcació de la prevenció.
Segons les caracterís ques de cada
medicament i la manera de preparació,
s’adoptaran mesures amb diferent grau
d’intensitat. Aquestes mesures poden
ser de pus organitza u o que prevegen
la implantació de cabines de seguretat
(com les tretze que s’han licitat en diferents centres hospitalaris). També
poden adoptar-se altres mesures de
prevenció, com els equips de protecció
individual.
La guia ‘Cuando los medicamentos
son un riesgo. Informació para el personal sanitario’, compila totes aquestes
qües ons i està disponible en aquest
enllaç: descarrega la guia.

Factors de risc de la manipulació de medicaments
`
Hem de fer
visibles els
efectes nega us
de determinades condicions
de treball en la
salut.

La manipulació, la preparació, l’administració de medicaments perillosos representa un
dels factors de risc més importants per a la salut del personal sanitari (Agència Europea de
Seguretat i Salut en el Treball).
A Europa, aquesta exposició laboral causa 2.220 nous casos de leucèmia que
donen lloc a 1.467 morts de professionals de la salut.
Des de l’acció sindical: és necessari actuar i prendre mesures preven ves per al
maneig segur d’aquests medicaments perillosos.
No obstant això:
- Les estadís ques oﬁcials sobre malal es professionals es deixa fóra molts casos de danys a la salut per exposició a aquestes substàncies.
- Sols es registra una xicoteta part de l’impacte negatiu del treball en la salut.
Aquestes xifres oficials, per tant, indueixen a menysvalorar la seua importància.

Font: ‘Guía de enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario’ (descarrega). ‘Cuando los medicamentos son un riesgo’ (descarrega).

Assessoria de CCOO PV
Ford España, obligada a complir les normes de prevenció
La Inspecció de Treball requereix a
la mul nacional de l’automòbil a realitzar mesuraments d’estrés tèrmic per a
analitzar les condicions ambientals a les
quals està exposada la plan lla, ja que
l’actual estudi pateix de deﬁciències signiﬁca ves.
Així ho va resoldre la Inspecció, al desembre passat, després de la denúncia de
la Secció Sindical de CCOO en la factoria.
L’autoritat laboral insta que es realitze el
mesurament al juliol o a l’agost de 2019
i en horari entre les 13.00 i les 17.00 hores.
La Inspecció també obliga a millorar
les condicions ambientals en muntatge, pintura, premses, ED 59 Salvage i
carrosseries. A més, s’hauran d’adoptar
mesures preven ves en els vestuaris
(que excedeixen els valors tèrmics) i lliurar informació a les seccions sindicals.

CCOO valora la resolució de la Inspecció
de Treball, ja que va en la mateixa línia
de defensar unes condicions de treball
saludables, i estarà vigilant del seu compliment. Aquesta reivindicació de CCOO
està avalada pel suport de 2.500 treballadors i treballadores, que no mereixen
l’exposició a condicions ambientals que
no s’ajusten a la legalitat i que ocasionen
danys per a la salut.
Així mateix, la resolució de la IT ra ﬁca la reivindicació sindical de par cipació
en assumptes de la factoria que repercuteixen en el personal, malgrat els connus menyspreus per part de la direcció.

Balanç campanya ‘Defensa la teua postura’
Salut laboral amb perspectiva de gènere
En el marc de l’Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral
(2017-2020), CCOO PV ha realitzat jornades de prevenció de riscos amb perspecva de gènere i ha elaborat guies sobre
bones pràc ques:
- Prevenció de riscos durant l’embaràs i
la lactància (descarregueu guia).

- Prevenció de riscos mobilitat quo diana al treball, segura i sostenible (descarregueu guia).

- Prevenció riscos de treballadors i treballadores migrants (descarregueu guia).

- Riscos psicosocials en el treball (descarregueu díp c).

Sabies que...?
El Consell de la UE acorda reduir l’exposició a cinc carcinògens,
amb la ﬁnalitat d’adoptar noves
mesures per a protegir els treballadors i les treballadores. L’objec u
de la proposta és reduir els nivells
d’exposició per a cinc agents químics carcinògens: cadmi, beril·li,
àcid arsènic, formaldehid i me lenbis (MOCA).
La proposta estableix nous límits, d’acord amb les noves dades cien ﬁques i tècniques i amb
pràc ques contrastades empíricament de mesurament dels nivells
d’exposició en el lloc de treball. A
més, preveu que els estats membres puguen introduir-hi límits
més restric us i mesures addicionals. L’acord aconseguit pel Consell
cons tueix la base per a les negociacions amb el Parlament Europeu.
Beate Har nger-Klein, ministra
federal de Treball, Afers Socials,
Sanitat i Protecció dels Consumidors d’Àustria, hi ha es macions
que indiquen que, quan aquesta
proposta s’adopte, “milloraria a
llarg termini les condicions de treball de més d’un milió de treballadors i de treballadores en la UE”.
A més, evitaria més de 22.000 casos de problemes de salut d’origen
professional.

La salut laboral al dia
• Se suspén l’aplicació del sistema
de bonus, és a dir, de reducció de les
co tzacions per con ngències professionals a empreses que hagen disminuït la sinistralitat laboral. Aquesta
suspensió s’estendrà ﬁns que el Govern procedisca a la reforma del Reial
decret 321/2017 de 10 de març, que
haurà de produir-se al llarg de 2019.
Al País Valencià es van repar r més
de 7 milions d’euros l’any 2018 a empreses que estaven per sota del llindar

de sinistralitat, és a dir, per complir la
llei o possiblement emmascarar accidents de treball. CCOO PV valora la
decisió i estarà vigilant.
• Ha entrat en vigor la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garan a
dels drets digitals. Una norma amb
gran impacte en matèria laboral, ja
que arreplega drets sobre la in mitat, geolocalització, desconnexió digital i negociació col·lec va. En els

tres primers, s’obliga els ocupadors i
les ocupadores a informar de manera
expressa, clara i inequívoca de la seua
existència i dels exercicis d’accés, de
rec ﬁcació, de limitació del tractament i supressió.
En la negociació col·lec va, es preserva la possibilitat d’establir garanes addicionals dels drets i de les llibertats relacionats amb el tractament
de les dades personals dels treballadors i de les treballadores.
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