LA UNIÓ EUROPEA RECONEIXERÀ ELS NÒDULS DE LES CORDES VOCALS
COM A MALALTIA PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT
El Ministeri de Sanitat ha acollit favorablement la petició formulada per la Confederació
d’STEs, STEE-EILAS i USTEC·STEs per tal que es reconeguin les malalties professionals
del sector de l’ensenyament
L’esborrany de Recomanació Europea sobre el reconeixement de malalties professionals,
elaborat per les representacions tècniques dels diferents estats de la Unió Europea, inclou
entre les malalties de comprovat origen laboral els nòduls de cordes vocals deguts a l’esforç
sostingut de la veu. Aquest esborrany únicament està pendent d’aprovació per les instàncies
polítiques de la Unió Europea, que el Govern espanyol s’ha compromès a impulsar durant
el seu torn en la presidència de la Unió.
Representants de la Confederació d’STEs i dels sindicats STEE-EILAS d’Euskal Herria i
USTEC·STEs de Catalunya es van reunir el 30 de novembre de 2001, a Madrid, amb el
subdirector general de Sanitat Ambiental i Salut Laboral del Ministeri de Sanitat, Francisco
Vargas, per sol·licitar-li el reconeixement de les malalties professionals que afecten el
personal de l’ensenyament (estrès, problemes de veu i lesions musculoesquelètiques), i el
van informar de les campanyes de recollida de signatures i d’acords de claustres docents
realitzades per tots tres sindicats a favor d’aquestes reivindicacions.
El subdirector general va manifestar el seu suport al reconeixement d’aquestes malalties, la
incidència de les quals al sector de l’ensenyament ha estat remarcat per tots els estudis
epidemiològics efectuats per les Inspeccions Mèdiques de les diverses Delegacions
d’Educació i Comunitats Autònomes.
Segons els acords aconseguits en el Diàleg Social entre empresaris, sindicats i Govern, als
quals els nostres sindicats donen suport, durant la presidència espanyola de la UE
s’impulsarà l’aprovació de la Recomanació Europea sobre la llista europea de malalties
professionals, que substitueixi la 90/326/CEE. A més, s’actualitzarà el llistat vigent a
l’Estat espanyol des de 1978, i s’instaurarà un sistema de declaració, detecció i registre de
les malalties professionals.
A l’esborrany de la nova Recomanació Europea, s’hi inclouen, per primer cop i a proposta
de l’Estat espanyol i de Bèlgica, els nòduls de cordes vocals deguts al l’esforç sostingut de
veu.
Els problemes de la veu són considerats com la malaltia professional més específica del
professorat, en utilitzar-la com a eina fonamental de treball. Segons diversos estudis
aquesta malaltia professional afecta un total de 60.000 docents a l’Estat espanyol, i és
patida, en els diferents nivells de gravetat, per la pràctica totalitat del professorat en un
moment o altre de l’exercici de la seva professió.
El seu reconeixement com a malaltia professional suposaria la gratuïtat total dels
tractaments de rehabilitació de la veu, que fins ara eren sufragats en una gran part dels

casos per les mateixes persones afectades, una millora de les prestacions a rebre en el cas
de baixa o invalidesa i, sobretot, l’obligació que tant els diferents Departaments
d’Ensenyament com els centres privats prenguessin les mesures necessàries per tal d’evitar
que s’arribessin a produir aquesta mena de malalties.
L’ús continuat de la veu per a transmetre els continguts escolars en unes aules amb una
acústica inadequada, tot sovint massificades i respirant la pols del guix fa que l’aparició
dels problemes de veu entre el professorat hagi estat un fet inevitable fins ara. La seva
prevenció exigiria una formació específica del professorat, la millora de les condicions
acústiques i ambientals dels centres i la utilització de micròfons com a equip de protecció
del professorat que ja ha contret la malaltia.
A l’esborrany de la nova Recomanació Europea no s’hi recull, tanmateix, l’estrès, que en
les seves diverses manifestacions (depressió, síndrome de “cremat/da”) afecta de forma
força notable el personal de l’ensenyament. Malgrat tot, no ha estat possible incloure’l al
llistat que s’elabori a l’Estat espanyol, en substitució de l’obsoleta llista de l’any 78.
La creació d’un sistema de detecció de les dolències d’origen laboral que el Ministeri de
Sanitat està desenvolupant, en compliment dels acords aconseguits en el Diàleg Social i les
conclusions aprovades per la Comissió Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball,
permetrà que en el futur puguin ser reconegudes noves malalties d’origen laboral que
actualment són tractades com a malalties comunes; ara bé, en casos com els corresponents
al sector de l’ensenyament, en els quals ja hi ha prou dades per a incloure’ls en el nou
llistat, no creiem que hi hagi cap raó per desaprofitar aquesta oportunitat.
L’estrès genera una part molt important de les baixes que es produeixen a l’ensenyament, i
és la malaltia que fa perdre un major nombre de dies de treball, amb la qual cosa genera una
important despesa i, sobretot, provoca una disminució de la qualitat de l’ensenyament.
Així doncs, la Confederació d’STEs i els sindicats STEE-EILAS i USTEC·STEs
continuarem pressionant per al total reconeixement de les malalties professionals que
afecten els professionals de l’ensenyament.

