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UNITAT DE PATOLOGIA LABORAL (UPL, 2010)

• Identificar sospites de malaltia professional (MP) en els/les
pacients de l’hospital, donant suport als clínics que els atenen.

• Ajudar als/les pacients amb sospita confirmada de MP, i les seves
famílies, en el procés de reconeixement de la MP.

CiSAL, U. Pompeu Fabra 

Grup de Recerca en 
Epidemiologia Social i 
Salut Laboral, IMIM

1.092 llits

4.500 professionals

Servei de Salut Laboral
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CÀNCER i OCUPACIÓ, evidència científica

IARC – Agència Internacional per a la Recerca del 
Càncer (OMS, Lyon)

• 24 localitzacions tumorals

• 47 agents en l’entorn laboral

• 12 ocupacions, industries o processos



• Neoplasia maligna de bronquio y pulmón

• Mesotelioma

• Neoplasia maligna de vejiga

• Neoplasia maligna de próstata

• Carcinoma epidermoide de piel

• Carcinoma de células escamosas

• Disqueratosis lenticular en disco 
(Enfermedad de Bowen)

• Síndromes linfo y mieloproliferativos

• Linfoma

• Neoplasia maligna de hígado y 
conductos biliares intrahepáticos.

• Angiosarcoma del hígado

• Neoplasia maligna de cavidad nasal

• Cáncer primitivo del etmoides y de los 
senos de la cara

• Amianto

• Aminas aromáticas

• Arsénico y sus compuestos

• Benceno

• Berilio

• Bis-(cloro-metil) éter

• Cadmio

• Cloruro de vinilo monómero

• Cromo VI y compuestos de cromo VI

• Hidrocarburos policíclico aromáticos

• Destilación de hulla

• Níquel y compuestos de níquel

• Sílice

• Radón

• Radiación ionizante
• Cáncer de laringe por amianto (RD 1150/2015)

• Cáncer de pulmón por polvo de sílice libre (RD 257/2018)



¿Perquè és important el reconeixement d’una malaltia 
professional per la Seguretat Social?

Benavides FG, Boix P, Ramada JM, Serra C. (en nombre les equipo de investigación del proyecto CEPS*). Su enfermedad 
tiene que ver con el trabajo: guía para promover el reconocimiento de una enfermedad profesional. Sevilla: i+3, 2018

1) Incrementar el subsidi de la 
prestació econòmica que percep el 
pacient: 60% de la base salarial si 
malaltia comuna, 80% si és 
reconeguda com a MP, i possibles 
indemnitzacions.

2) Servir de cas sentinella per a la 
sospita d’altres casos i adoptar 
mesures preventives, vigilància 
epidemiològica.

3) Equilibrar els costos de la l’atenció 
sanitària d’aquests casos entre el 
Sistema Nacional de Salut (SNS, 
impostos) y el Sistema de Seguretat 
Social (SSS, cotitzacions a la SS).



Implementant un programa 
intensiu en l’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA, a Navarra es 
reconeixen 6  vegades més casos 
de MP que al conjunt de CCAA.

García V. 2011

Benavides FG, coordinador. Informe de Salud laboral. España, 2006. 
Barcelona: Observatorio de Salud Laboral; 2007.



UPL
Anàlisi del cas i confirmació        

de la sospita de MP, medicina    
del treball:

Informe mèdic de sospita MP

interconsultaSERVEIS CLÍNICS: 
Dermatologia, Oncologia, ORL, 

Pneumologia, Radioteràpia, 
Rehabilitació, Traumatologia, 

Urologia, Oftalmologia

SEGUIMENT personalitzat i 
sistemàtic fins al     

reconeixement MP:
infermeria del treball

Facturació del cost assistencial 
a l’entitat corresponent: 

economia i finances

Informe mèdic de 
sospita de MP 

(sistematitzat, exhaustiu)

altres



• Datos de afiliación.

• Enfermedad actual: diagnóstico de certeza y preciso. 

• Ocupación e historia laboral: completa y detallada, 
especificando exposiciones en el lugar de trabajo, con 
fechas y todos los períodos, incluso los que no haya 
trabajado.

• Situación actual, antecedentes médicos, familiares y 
sociales, medicación actual, alergias, hábitos, 
anamnesis por aparatos, examen físico.

• Documentación revisada, especialmente informe de vida 
laboral.

• Resumen y opinión: causalidad general, causalidad 
específica, opinión.

• Bibliografía. 

Informe de sospita de malaltia professional, UPL H.MAR



• CÀNCER 79 (27,2%)

• OÏDA 57 (19,7%)

• OSTEOMUSCULAR 46 (15,9%)

• RESPIRATORI 42 (14,5%)

• PELL 39 (13,4%)

• INFECCIONS 11 (3,8%)

• ALTRES 16 (5,5%)

UNITAT DE PATOLOGIA LABORAL H.MAR

Casos derivats a la UPL des de 2010



SERVEIS CLINICS DE L’HOSPITAL
Identifiquen i deriven pacients amb sospita MP a la UPL

UNITAT DE PATOLOGIA LABORAL
Metges del treball realitzen l’avaluació sistemàtica i 

detallada i elaboren l’informe mèdic de sospita de MP

UPL confirma el diagnòstic de sospita de MP

PACIENT decideix iniciar el procés
Infermeria del treball fa Seguiment i orientació sobre el 

procés de reconeixement oficial de MP

La UPL no confirma 
el diagnòstic de MP

Pacient decideix no 
iniciar el procés de 

reconeixement

Seguretat Social no 
reconeix MP

UNITAT DE PATOLOGIA LABORAL, H.MAR

SEGURETAT SOCIAL (INSS/Mutua)
Reconeixement oficial de malaltia professional

TOTAL: 149 pacients 
(2010-2017)

137  (92%)

80  (58%)

54  (68%)

26  (48%)

Benavides FG, Ramada JM, Ubalde M, Delclos J, Serra C. Med Lav 2019.



TAXA (%)
CÀNCER
(n = 42)

OSTEOMUSCULAR
(n = 27)

PELL
(n = 21)

OÏDA
(n = 42)

• CONFIRMACIÓ 
SOSPITA MP 38,1 51,9 52,4 78,6

• INICI PROCÉS 
RECONEIXEMENT 
MP

75,0 85,7 63,6 51,5

• RECONEIXEMENT 
(VPP) 66,7 16,7 71,4 29,4

VPP = valor predictiu positiu // Altres diagnòstics (n=17).

TOTAL: 149 pacients (2010-2017), per grups diagnòstics

Benavides FG, Ramada JM, Ubalde M, Delclos J, Serra C. Med Lav 2019.



Confirmació de la 
sospita de MP

Confirmació de la 
sospita de MP

Acceptació del 
pacient d’iniciar el 

procés de 
reconeixement MP

Acceptació del 
pacient d’iniciar el 

procés de 
reconeixement MP

Presentació de la 
documentació del 

cas: 
Mutua/ICAM/INSS

Presentació de la 
documentació del 

cas: 
Mutua/ICAM/INSS

Reconeixement 
oficial de malaltia 

professional

Reconeixement 
oficial de malaltia 

professional

DURADA (mesos, mitjanes i p25-p75) DEL PROCÉS DE 
RECONEIXEMENT DE MALALTIA PROFESSIONAL:

càncers respiratoris (n=18) i transtorns osteomusculars (n=16) reconeguts MP

Pelegrí A, Serra C, Ramada JM, Palma-Vasquez C, Benavides FG. 2021.

Temps de la UPL
3,3 (1,4 - 8,2)

Temps del PACIENT
2,3 (0 - 8,1)

Temps de l’INSS
42,4 (17,6 - 99,5)

83%

Temps TOTAL = 50,9 (33,6 - 122,6)



https://www.upf.edu/web/cisal/proyecto-ceps



Costos sanitaris de les malalties professionals

Coste de los cánceres de origen laboral, Sistema Madrileño de Salud (2015):
39 millones de euros, muy superior en hospitales y gasto farmacéutico.

https://www.saludlaboralmadrid.es/portfolio-item/enfermedades-derivadas-del-trabajo-en-la-comunidad-de-madrid-y-su-coste-sanitario-2/

Serra C, Valiño-Carrete M, Cots F, Trapero-Bertran M, Benavides FG. Arch Prev Riesgos Labor, 2019.



Unitat de Patologia Laboral

2010

• Els hospitals poden contribuir a la 
identificació de sospites de MP.

• La comunicació pels serveis clínics a 
una unitat clínica especialitzada en 
medicina del treball és l’estratègia més 
aconsellable.

• El seguiment actiu durant el procés de 
reconeixement de MP és clau donada la 
seva complexitat.

• Es confirma el cost elevat per al sistema 
nacional de salut.



Fernando G. Benavides, José M Ramada, Jordi Delclòs…, et al !!

MOLTES GRÀCIES


