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La vigilància de la salut col·lectiva o epide-

de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT)

miològica (VSE) és un dels reptes importants

va organitzar, l’any 2012, una taula rodona en

als quals s’enfronten els professionals sanitaris

el marc de la XXII Diada de la Societat Cata-

en relació amb la planificació, l’avaluació i

lana de Seguretat i Medicina del Treball, on

el seguiment de les condicions de salut i pre-

van participar experts en l’àmbit de la salut

venció de malalties de la població treballa-

laboral, a través de la perspectiva de l’aplica-

dora. Conscients d’això, la Societat Catalana

ció en la pràctica diària.

L’article recull les principals aportacions ex-

Com a principals conclusions, es va extreure

tretes de la taula rodona, oferint-li al lector un

que, malgrat que la posada en marxa de la

interessant recorregut que parteix de la situa-

VSE per part dels serveis de prevenció no és

ció actual de la VSE en els serveis de preven-

una tasca fàcil, és possible i factible. És una

ció (SP) del nostre entorn, ressaltant la dificul-

eina de comunicació i participació essencial

tat que tenen els professionals sanitaris per

dins l’empresa, a tots els nivells, necessària

abordar una vigilància col•lectiva. Continua
amb la identificació, descripció, investigació
de brots i avaluació d’intervencions, a partir
de l’experiència dels Estats Units en el maneig

per

impregnar

la

cultura

preventiva, ja

que és essencial que es dugui a terme en
col·laboració

dels

tècnics

de

prevenció

(interdisciplinarietat), empresaris i treballadors.

de la tuberculosi. Tot seguit ens presenta l’experiència d’un servei de prevenció aliè en el
desenvolupament d’estudis descriptius que
permeten establir la relació entre factors de
risc i danys a la salut. Un cop s’han posat en
marxa accions preventives, és de gran importància avaluar l’impacte de les intervencions
realitzades, ja que permeten orientar les accions que tenen més efectivitat en l’entorn on
s’apliquen. Finalitza amb la utilitat de la VSE
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per a la identificació de nous riscos en el medi
laboral, com és el cas de les nanopartícules,
que ha estat una de les àrees temàtiques crítiques reconegudes actualment pels experts
internacionals.
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