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Dins de l'equip assistencial d'emergències, el col•lectiu de Tècnics d'Emergència
Sanitària no està dins de les excepcions previstes en la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), per una no aplicació de les seves
activitats donada les seves tasques particulars d'assistència urgent en l'àmbit de les
seves funcions, com sí ho estant altres categories laborals. Aquest fet comporta un
buit en l'establiment dels equips de protecció en emergències ordinaris i extraordinaris,
el seu ús i la seva conseqüent cobertura legal en cas d'accident.
L'objectiu d'aquest estudi és valorar la necessitat i l'ús i coneixement per part dels
tècnics d'emergència sanitària dels equips de protecció individual en les USV del
territori i la seva cobertura legal en cas d'accident.
La metodologia es centra en la relació de les disposicions que preveu la LPRL amb les
dades 2017 sobre escenaris d'emergència i patologies d'afectats que impliquen risc
per a l'equip assistencial en USV. A l’hora, es realitza una enquesta a aquest col•lectiu
per valorar paràmetres sobre ús adequat d'equips de protecció i coneixement
d'escenaris/patologies que contemplen risc per a la salut.
Dels 120 TES enquestats es demostra la gran exposició de perills per necessitat del
servei i el desconeixement o imprudència en l’ús dels dispositius de protecció davant
patologies concretes i tipus d’escenari. Així mateix es remarca la falta d’informació en
aquelles situacions on la intervenció és realitzada per una unitat bàsica, sobretot en
casos de patologies infeccioses i parasitàries.
Aquests resultats indiquen la necessitat de fer un ús adequat dels EPI de les unitats,
l’establiment d’una programació consistent en la formació en prevenció específica dels
perills laborals, la millora en la informació operativa sobre patologies agudes en
escenaris d’emergència i urgència, així com una reavaluació dels tipus d'EPI que
actualment es consideren necessaris.

