MALALTIES PROFESSIONALS ATESES A
L’HOSPITAL DEL MAR, 2010-2014
UNITAT DE PATOLOGIA LABORAL (UPL)
SERVEI DE SALUT LABORAL
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?

PERQUÈ ES CREA?
 L’infra-reconeixement de la malaltia professional (MP) és un problema poc considerat en el Sistema
Nacional de Salut i el Sistema de Seguretat Social.

 Identificar i valorar la sospita de MP entre els
malalts atesos a l'Hospital del Mar.

 No n'hi ha prou amb què una MP sigui identificada i notificada per un facultatiu del Sistema Nacional
de Salut, a més ha de ser reconeguda per la Seguretat Social.

 Fer seguiment i donar suport als casos de
sospita confirmats per al seu reconeixement
legal per part de la Seguretat Social.

 La identificació i avaluació dels casos de sospita de MP en serveis hospitalaris pot oferir avantatges
per als pacients, els seus familiars, l'hospital i la societat.

QUINS RESULTATS HEM OBTINGUT?

COM HO FEM?
Figura 1. Procediment de la Unitat de Patologia Laboral (UPL) per a la captació i avaluació
dels casos de sospita de Malaltia Professional (MP) al PSMAR.

Figura 2. Diagrama de flux del circuit de reconeixement de MP dels 46
casos amb sospita confirmada per la UPL 2010-2014..

Taula 1. Grups diagnòstics de les MP que van iniciar el procés per al seu
reconeixement (n=31) 2010 - 2014.
Grup diagnòstic

QUANT LI COSTA A L’HOSPITAL ATENDRE AQUESTS CASOS?
Taula 2. Cost total i cost mitjà dels 40* casos de sospita confirmada de MP atesos en Parc de
Salut Mar entre 2010 i 2014, segons diagnòstic.
Grup diagnòstic

n

Músculo-esquelètic
Càncer
Hipoacusia/Sordesa
Dermatosis

11
10
14
5

TOTAL

40

Cost (€)

(%)

Cost mitjà (€)

22.883,7
152.237,6
473,8
5.477,2

(12,6)
(84,1)
(0,3)
(3,0)

2.080,3
15.223,8
33,8
1.095,4

181.072,3

(100)

4.526,8

* 6 casos exclosos per no disposar d’informació clínica

Grup UPL-PSMar/CISAL: Consol Serra, José Mª Ramada, Jordi Delclòs,
Mònica Ubalde, Ana Beltran, Merita Valiño, Fernando G. Benavides

Total

Reconeguda

No
reconeguda

En curs

n (%)

n (%)

n (%)

Músculo-esquelètic

9

2 (33,3)

7 (77,7)

-

Càncer

8

5 (62,5)

1 (11,1)

2 (22,2)

Hipoacusia/Sordesa

10

3 (30,0)

6 (60,0)

1 (10,0)

Dermatosis

4

3 (75,0)

-

1 (25,0)

TOTAL

31

13 (41,9)

14 (45,2)

4 (12,9)

CONCLUSIONS
 El pacient, o els seus descendents en cas de mort, pot veure

incrementat el subsidi de la prestació econòmica que rep, que
passa de ser al voltant d'un 60% de la base de cotització salarial si
la malaltia és comuna a prop d'un 80% si és reconeguda com a
MP, i al possible reconeixement del dret a una prestació
addicional si es dictaminen recàrrecs de prestacions.

 L'hospital té la possibilitat d'equilibrar els costos de l'atenció
sanitària d'aquests casos entre el Sistema Nacional de Salut i el
de Seguretat Social, ja que si una MP és atesa en el Sistema
Nacional de Salut els costos que genera han de ser finançats per
la Seguretat Social (Mútues).
 Els sistemes de vigilància epidemiològica de les MP milloren i fan
més efectives les seves funcions preventives.

Agraïments: Als caps de servei i metges dels Serveis Clínics, Epidemiologia i Documentació que han contribuït a la identificació de
casos de possible sospita de malaltia professional. Als professionals de la Direcció d'Economia i Finances i del seu Servei de Facturació
que han gestionat el retorn dels costos assistencials de pacients amb malaltia professional reconeguda oficialment. Als metges
residents de Medicina del Treball que han participat en el diagnòstic i confirmació dels casos de sospita de malaltia professional. Als
professionals de Consultes Externes que varen organitzar la derivació dels casos de possible sospita de malaltia professionals des dels
Serveis Clínics a la UPL, i als del Servei de Salut Laboral que participen en la gestió dels casos que són derivats a la UPL. A tots els
pacients visitats a la UPL. Finalment a la Direcció del Parc de Salut MAR pel suport al projecte.

