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La vigilància de la salut dins l’àmbit laboral és un concepte
nou que fins ara s’havia identificat amb la pràctica d’uns
reconeixements mèdics poc específics o “en sèrie“ de la
població laboral.

Amb l’aprovació de la Llei de prevenció de riscos laborals, la
vigilància de la salut ha adquirit un caire totalment diferent,
amb un paper molt més actiu dins de l’activitat preventiva
que s’està portant a terme en les empreses.

En el desenvolupament de qualsevol activitat laboral i en el
seu entorn, es poden presentar una sèrie de factors de risc,
que en ocasions causen l’aparició d’unes alteracions, les
quals es poden manifestar en forma de malaltia laboral o
d’accident de treball.

Per aquest motiu la vigilància de la salut se centra en la
pràctica d’una sèrie de reconeixements mèdics específics
als treballadors, que permeten la recollida sistemàtica i con-
tinuada d’un conjunt de dades referides al seu lloc de treball
(factors de risc), i als efectes que aquests puguin tenir
sobre el treballador.

La vigilància de la salut ha de complir
les següents premisses:

● Serà garantida a tots els treballadors.
● Serà específica en funció dels riscos identificats

inherents al lloc de treball.
● Tindrà un caràcter totalment voluntari per al treba-

llador, llevat dels supòsits específicament regla-
mentats.

● Tota la informació obtinguda durant l’acte mèdic
serà confidencial. Només el personal del servei de
salut laboral tindrà accés a la informació, així com
l’autoritat sanitària.

● En cap supòsit tindrà caràcter discriminatori.
● La realització de l’activitat sempre es farà per per-

sonal acreditat i qualificat.

Què és la vigilància
de la salut?
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1. ACTIVITATS

Quines activitats comprèn la vigilància de la salut?

● Avaluacions periòdiques de la salut mitjançant reconeixements mèdics, d’acord amb els
riscos detectats

● Vacunacions específiques, segons el lloc de treball
● Campanyes de prevenció i promoció de la salut
● Investigació de les causes dels danys per a la salut i anàlisis epidemiològiques
● Estudis d’absentisme per malaltia, per tal de detectar possibles causes de risc laboral no

avaluades
● Assistència en cas d’accident laboral i primers auxilis
● Formació i informació en matèria de salut laboral

Quina finalitat tenen?

● La detecció precoç de les repercussions de les condicions de treball sobre la salut
● La identificació o detecció de treballadors especialment sensibles a certs riscos
● Orientar el treballador en funció dels riscos a què està exposat
● Identificar nous riscos que no havien estat considerats a l’avaluació inicial
● Analitzar els resultats amb criteris epidemiològics

Qui les porta a terme?

● Personal sanitari amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada
● Aquest personal està integrat a l’àrea de Vigilància de la Salut que forma part del Servei

de Prevenció
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2. RECONEIXEMENTS MÈDICS

Diferents tipus de reconeixement, quan s’han de realitzar?

● Reconeixements especials en funció de la normativa específica aplicable als riscos detectats
en l’avaluació de riscos

● Reconeixement inicial a la incorporació d’un nou treballador a l’empresa
● Quan a un treballador se li assignin tasques específiques que comportin nous riscos per a la salut
● Després d’una absència perllongada del treballador per motius de salut, per tal d’identificar

treballadors especialment sensibles
● Periòdicament d’acord amb protocols específics

Quin es el seu contingut?

● Història laboral, estudi de possibles riscos als quals s’ha estat sotmès
● Història clínica, recull d’antecedents patològics familiars i personals
● Exploració física per aparells o sistemes: digestiu, respiratori, nerviós...
● Proves complementàries: control de la visió, control de l’audició, espirometria i E.C.G, a criteri

mèdic
● Proves específiques en funció dels riscos

Quina finalitat tenen?

● El coneixement de l’estat de salut del treballador
● La detecció precoç de les repercussions del treball sobre la salut
● La identificació de treballadors especialment sensibles
● El poder fer una valoració de l’estat de salut del col·lectiu laboral
● La identificació de nous riscos que no havien estat considerats en l’avaluació inicial, o que

hagin pogut aparèixer per la introducció de noves metodologies

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA VOL GARANTIR A TOT EL SEU PERSONAL, 
MITJANÇANT ELS SERVEIS DE SALUT LABORAL, LA VIGILÀNCIA PERIÒDICA DEL SEU ESTAT 

DE SALUT EN FUNCIÓ DELS RISCOS INHERENTS AL TREBALL.

Servei de salut laboral a la UB
Campus de Pedralbes Soterrani de la Facultat de Biologia

8 a 20 h                                                   Tel.: 93 402 45 97

Campus de la Vall d’Hebron Edifici Llevant
8 a 20 h                                                  Tel.: 93 402 10 53

Dispensari Mútua Universal Mútua d’Accidents Laborals i Malalties Professionals
C/ Balmes, 17           8 a 21 h                  Tel.: 93 402 10 53
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Bústia
Tots els membres de la comunitat universitària esteu convidats
a enviar suggeriments o a col·laborar amb els grups de treball
establerts per tal de desenvolupar els temes de seguretat i salut
laboral en tot l’àmbit de la nostra institució.
Podeu adreçar-vos-hi mitjançant fax (93 403 45 01) o correu
electrònic (ossma@org.ossma.ub.es) o bé contactant directa-
ment amb membres del Comitè de Seguretat i Salut. Mugenat. Mútua d’Accidents de Treball i

Malaties Professionals de la Seguretat
Social. Núm. 10

Mutua Universal

CONTINGUT DE LA FARMACIOLA

Segons el Reial Decret 486/1997, els llocs de treball disposaran de material per a pri-
mers auxilis adequat al tipus de treball. Tots els llocs de treball han de disposar almenys
d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

● Desinfectants i antisèptics autoritzats (millor aigua oxigenada o Betadine)
● Gases estèrils
● Cotó hidròfil
● Benes
● Esparadrap
● Apòsits adhesius
● Estisores
● Pinces
● Guants d’un sol ús

A més, cal que la farmaciola també contingui analgèsics (aspirina o paracetamol).

El material de primers auxilis s’ha de revisar periòdicament, i s’ha de reposar de manera
immediata el material utilitzat o caducat.

Al web de l’OSSMA: http://www.ossma.ub.es
Com demanar-la?


