Servei de Prevenció
El Servei de Prevenció es va crear l’any 1999 en compliment de la Llei 31/1995, de
prevenció de riscs laborals, i assumeix les quatre especialitats preventives: medicina
del treball, seguretat, higiene i ergonomia, i psicosociologia. El Servei depèn
actualment del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. El curs
acadèmic 2018-19 ha fet les activitats següents, seguint la planificació aprovada pel
Comitè de Seguretat i Salut:

1. Unitat tècnica
Hem contractat Elena Sureda com a tècnica superior en Ergonomia i Psicosociologia a
temps complet i és la directora del servei des del maig de 2019. Així, la unitat tècnica
queda integrada per dos tècnics superiors, una tècnica especialista i un tècnic
intermedi, els quals han fet les activitats següents:
Avaluacions generals de riscs laborals. Han fet l’avaluació inicial de riscs de l’edifici
Ca n’Oleo i han actualitzat les avaluacions de la Seu universitària de Menorca i de la
Facultat de Medicina.
Formació i informació. Han impartit els cursos de bioseguretat, d’educació de la veu,
de riscs a oficines (G9), de teletreball, de riscs als laboratoris (una edició per al
personal de la UIB i una per al G9), d’instal·lacions radioactives, de riscs dels agents
cancerígens, de riscs a les sortides de camp, de primers auxilis, de txi-kung (treball
energètic per millorar la salut), curs Professor@ cuida’t a la feina, curs pràctic per als
coordinadors de seguretat dels laboratoris, curs teoricopràctic per als equips
d’emergències, i curs pràctic amb centrals d’incendis. També han tutelat les
pràctiques i el treball final d’un alumne del Màster en Salut Laboral. Quant a la
informació, han actualitzat la fitxa de riscs del camp experimental.
Activitats de seguretat. Han començat el nomenament formal dels integrants dels
equips d’emergències dels edificis. Han fet simulacres a set edificis. Han revisat el pla
d’autoprotecció de la Seu universitària de Menorca i n’han notificat la Direcció
General d’Emergències. Han actualitzat el pla d’emergència de l’activitat Ciència per a
Tothom. Han elaborat normes seguretat específiques per a quatre activitats
extraordinàries de la UIB. Han fet la revisió anual dels gasos tècnics dels laboratoris.
Han gestionat els residus químics i sanitaris dels laboratoris. Han revisat i equipat els
armaris d’intervenció dels edificis. Han fet un procediment per al treball amb gas CO 2
dins cambra frigorífica.
Activitats d’higiene. Han adoptat mesures de contaminació química a diversos
laboratoris de Química i d’Anatomia. Han fet, per primera vegada, mesures de

contaminació microbiològica als laboratoris de bioseguretat. Han avaluat els riscs
biològics de la Facultat de Medicina i de l’àrea de Genètica. Han elaborat un informe
d’embaràs per risc higiènic. Han mesurat la ventilació i renovació d’aire en diversos
laboratoris. Han fet la revisió anual de les vitrines de gasos i de les cabines de
seguretat biològica. Han canviat els filtres dels armaris de seguretat química. Han fet
dues reunions del Comitè de Bioseguretat.
Activitats d’ergonomia. Han elaborat un procediment d’actuació davant riscs
ergonòmics, que ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut. Han fet diverses
avaluacions ergonòmiques de pantalles de visualització de dades. Han fet avaluacions
de confort tèrmic. Han tramitat la dotació de material ergonòmic: cadires, auriculars,
monitors, etc.
Activitats de psicosociologia. Han realitzat entrevistes al personal del departament
de Geografia i al personal del Servei de Biblioteca i Documentació per elaborar
l’informe qualitatiu de riscs psicosocials.
Activitats de gestió. Han fet tres reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Han
continuat fent la coordinació preventiva amb empreses externes. Han revisat i posat
cartells i senyals de seguretat i d’emergències. Han revisat i autoritzat les sol·licituds
de nomenament d’investigadors col·laboradors.
La sinistralitat laboral de la UIB durant l’any 2018 ha estat de cinc accidents laborals
amb baixa, quatre accidents in itinere amb baixa i dotze incidents sense baixa. No hi
ha hagut cap malaltia professional. Hi ha hagut tres accidents de treballadors
d’empreses externes dins el campus. S’han elaborat els corresponents informes
d’accident/incident amb propostes de millora.

2. Unitat mèdica
La unitat mèdica està formada per dues metgesses del Treball i una infermera del
Treball.

2.1. Vigilància de la salut
a. Reconeixements mèdics:
Mitjançant convocatòria formal a la direcció de cada departament o servei, s’han
realitzat els reconeixements mèdics següents:
 PAS dels serveis següents:
o Servei Lingüístic.
o CTI.
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Oficina Web
Secretaria i Consergeria edifici Ramon Llull.
Secretaria i Consergeria edifici Mateu Orfila i Rotger
Secretaria i Consergeria edifici Guillem Colom Casasnovas
Secretaria i Consergeria edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Secretaria i Consergeria edifici Guillem Cifre de Colonya
Secretaria i Consergeria edifici Anselm Turmeda
Secretaria i Consergeria edifici Sa Riera
Secretaria i Consergeria edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
PAS Facultat de Medicina (Hospital Son Espases)
Edicions UIB (edifici Cas Jai)
Oficina de Cooperació (edifici Cas Jai)
Servei de Relacions Internacionals (edifici Cas Jai)

 PDI i PAS de nova contractació.
 Personal amb risc de radiacions ionitzants.
 Personal nou contractat durant l’any 2017.
Reconeixements mèdics
Reconeixements inicials
Reconeixements periòdics
Reconeixements de retorn a la feina
Total reconeixements*

14
100
1
115

El 100 per cent del personal reconegut ha estat considerat APTE per al seu lloc de
feina, *amb l’excepció d’un APTE AMB LIMITACIONS per a la manipulació de
càrregues
*

b. Accidents de treball:
S’inclouen els accidents amb baixa i sense baixa del personal propi de la
UIB

31

c. Malalties professionals:
Recaiguda per malaltia professional

0

d. Promoció de la salut:
Campanya de vacunació antigripal

122

Vacunacions:

27

 Tètanus-diftèria

8

 Antial·lèrgiques

4

 Febre tifoide

4

 Hepatitis A i hepatitis B

11

Tractament de deshabituació tabàquica

2

e. Gestió i prevenció interdisciplinària:










Informes medicolaborals dels treballadors.
Seguiment de casos per problemes de salut en relació amb el treball: 31.
Assessorament per a viatges a l’estranger per causa laboral.
Supervisió i dotació de les farmacioles dels departaments i serveis.
Informes col·lectius dels resultats de la vigilància de la salut amb criteris
epidemiològics.
Seguiment de treballadors especialment sensibles.
Investigació de baixes per problemes de salut i la seva possible relació amb el
treball.
Informes per risc al treball durant l’embaràs.
Aplicació del protocol per risc durant l’embaràs: 3 cas.

f. Formació:
 Curs de primers auxilis.
 Classes de Medicina del Treball al Màster de Salut Laboral.
g. Col·laboració amb altres serveis de la UIB (Sindicatura de Greuges, Oficina
Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, etc.)
2.2. Consulta i assistència sanitària
Personal propi de la UIB
Consultes
Altres activitats sanitàries (cures, injectables, etc.)

3.092
201

Consultes d’infermeria

50

Proves complementàries (ECG, control de la tensió arterial,
audiometries, etc.)

212

Seguiment per problemes de salut al treball

30

Informes de salut o certificats mèdics

277

Tramitacions d’altes i baixes per IT de MUFACE

80

Atencions d’urgència

26

Desplaçaments per urgència
Total

Estudiants i personal no propi de la UIB
Consultes
Atenció per urgències, cures, injectables, etc.
Total

Enllaç a la pàgina web: http://prevencio.uib.cat

9
3.977

135
16
151

