Celebrem la XXXII DIADA de la @SCSL !!
Salut laboral, un pas endavant !!
La Diada de la Associació Catalana de Salut Laboral ha estat durant
anys i és, un punt de trobada per a tots els professionals de la salut
laboral del nostre país. Enguany celebrem l’edició XXXII. En aquesta
ocasió, i després de que ens vàrem veure obligats per la situació a fer
les dues anteriors en línia, per fi de nou serà una diada presencial, i
és per això que l’esdeveniment te particular rellevància i es torna un
moment molt especial i entranyable per poder trobar-nos i veure’ns
després de quasi tres anys de pandèmia.
Aquest temps però, ha estat clau per evidenciar i fer palès el paper que
els serveis de prevenció tenen i han de tenir, en la prevenció dels riscos
en l’entorn laboral i la millora de les condicions de treball, com s’ha vist
en la col·laboració de tots els professionals de la salut laboral per fer
front a la propagació de la COVID en les empreses i organitzacions,
aplicant els protocols i les mesures preventives adients recomanades
per les autoritats sanitàries.
Així doncs sense oblidar aquesta etapa i aprenent d’ella al màxim, hem
de fer un pas endavant i recuperar la feina feta i per fer, per eliminar
riscos laborals com l’exposició a cancerígens en el treball i l’avanç del
càncer laboral. En l’Informe sobre el reforç d'Europa en la lluita contra
el càncer: cap a una estratègia global i coordinada, del 2 de febrer de
2022, de la Comissió Especial de lluita contra el càncer, es cita que
l'exposició a substàncies perilloses a la feina és responsable d'uns 120
000 casos de càncer cada any relacionats amb el treball, això dóna lloc
a aproximadament 80 000 morts anuals, i representa el 8 % de totes
les morts per càncer (el 12 % de les morts per càncer entre els homes
i el 7% de les morts per càncer entre les dones). Aquesta qüestió no
pot esperar més i cal un treball conjunt de tots els actors implicats;
higienistes, infermeres i infermers del treball , metges i metgesses del
treball, sindicats i empresaris, autoritats i personal treballador,
per lluitar contra aquesta altra epidèmia lenta i silenciosa.

Per altra banda cal afrontar aquells reptes que les noves tecnologies i
el món del treball esta incorporant de forma implacable. La
intel·ligència artificial, el teletreball, la robòtica col·laborativa, l’ús del
Big Data..., els algoritmes, la internet de les coses..., algunes
d’aquestes qüestions semblen futuristes, però no ens enganyem, ja
estan aquí i amb unes potencialitats extraordinàries. Cal apujar-se
sense més al tren de l’avanç tecnològic i profunditzar en el seu bon ús
i les seves implicacions. La salut laboral no es pot quedar enrere!
No hem d’oblidar però un dels nostres objectius fonamentals que és el
de cuidar de les persones, i fer de l’entorn laboral un lloc més
saludable i humanitzat, tenint en compte les circumstàncies, capacitats
i sensibilitats de tots els treballadors i treballadores, i el fet de que
aquestes poden anar canviant al llarg de la seva vida.
El SARS-CoV-2 no ens pot aturar més, ara el coneixem, i hem de
conviure amb ell, sabem com fer-li front! I per tant hem d’avançar!
T’esperem un cop més a la nostra DIADA !! No t’ho pots perdre!!
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