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QUÈ PASSA AMB LES LESIONS OSTEOMUSCULARS
DEL PERSONAL AUXILIAR DE GERIATRIA
A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN PRÒPIES?
Des de IAC CATAC estem molt preocupats pel gran nombre de lesions
osteomusculars del personal auxiliar de geriatria de les Residències de Gent Gran
pròpies del Departament Treball, Afers Socials i Famílies.
Els riscos de patir lesions osteomusculars per aquest personal són inherents a les
tasques diàries d’aquest llocs de treball. Els canvis posturals i la realització d’higienes
als usuaris són exemples clars. Com a sindicat tenim molt clar que cal identificar-los,
avaluar-los i prevenir-los per tal de garantir unes condicions laborals dignes per a tot el
personal.
Per això estem a l’espectativa de què passarà amb els sis estudis de “Determinació
de la probabilitat de lesió osteomuscular del personal auxiliar de geriatria dels
centres residencials de gent gran i proposta de mesures per a la reducció i
control de risc” que l’empresa CENEA (Centro de Ergonomía Aplicada) ha fet
emprant el mètode MAPO.
Només s’ha estudiat sis RGG pròpies:
•
•
•
•
•
•

RGG Conca de Barberà (MONTBLANC)
RGG Mataró
RGG Mil.lenari (BARCELONA)
RGG Mossèn Homs (TERRASSA)
RGG Reus
RGG Sant Roc (BADALONA) .

Aquests estudis puntuen cada residència amb un índex que valora el risc de
lesió del personal auxiliar de geriatria i tres de les sis residències SUSPENEN !!!
✓ SUSPENEN: Reus, Conca de Barberà i Sant Roc
✓ APROVEN: Mataró, Mossèn Homs i Mil.lenari
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A més, els resultats d’aquests estudis assenyalen MANCANCES COMUNES (algunes
històriques) en vàries residències i demanen actuacions urgents en :
❖ Adquisició de grua de bipedestació:
o RGG Mil.lenari de Barcelona, RGG Reus
❖ Formació específica en ús de la grua de bipedestació:
o RGG Mil.lenari de Barcelona, RGG Mossèn Homs de Terrassa, RGG
Mataró, RGG Reus, RGG Conca de Barberà de Montblanc
❖ Reforma dels banys per fer-los accessibles:
o RGG Reus, RGG Conca de Barberà de Montblanc
❖ Dotació de llençols lliscants i formació específica del seu ús a la plantilla:
o RGG Mossèn Homs de Terrassa, RGG Sant Roc de Badalona, RGG
Mataró, RGG Reus, RGG Conca de Barberà de Montblanc
❖ Garantir el personal mínim en cada planta perquè es puguin realitzar
correctament les tasques de mobilització d’usuaris:
o RGG Mossèn Homs de Terrassa, RGG Sant Roc de Badalona, RGG
Mataró, RGG Conca de Barberà de Montblanc
❖ Formació específica en l’ús d’ajudes als auxiliars:
o RGG Sant Roc de Badalona
Tot i que aquestes reivindicacions creiem que són insuficients demanem i
exigirem que el Departament les tingui en compte i que prengui mesures per
corregir-les al més aviat possible.
No ens cansarem com a secció sindical d’exigir que cal reduir aquests riscos amb
instal.lacions apropiades, plantilles correctament dimensionades i ben formades,
ajudes tècniques i millors mètodes de gestió i organització del treball.
Demanem també més transparència econòmica sobre aquests estudis:
Quant han costat? Com s’han pagat?
Com es finançaran les actuacions que s’han de fer a les RGG?
Us seguirem informant !!
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