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És necessari articular un protocol específic de valoració
d'incapacitat per SPC?

Sí, és fonamental elaborar un protocol. Cal avaluar específicament els símptomes
més habituals que comporten una major dificultat per a un retorn laboral
saludable entre els quals destaquen el cansament extrem; la dificultat per a
respirar; el dolor de pit; els problemes de memòria, atenció i funció executiva; els
problemes psicològics; les palpitacions; els marejos i el dolor en les articulacions.

Què estipula el Criteri de gestió 25/2021 de l'INSS respecte al SPC?

Ve a establir que, en cap moment, es determina que es tracti de la mateixa malaltia
del virus COVID-19, que és l'única malaltia la propagació de la qual s'intenta evitar
amb l'adopció de la mesura excepcional de l'art. 5 del Reial decret llei 6/2020.
Tampoc podria tenir la consideració de recaiguda de processos previs d'IT per
contagi, aplicant l'art. 169.2 LGSS. Els processos d'IT provocats per SPC han d'estar
subjectes a la normativa general d'IT regulada en l'art. 169 et seq. LGSS.

Des de la USOC demanem que es reconegui la Síndrome Post COVID (SPC) com a
malaltia i que sigui considerat, amb caràcter general, com una recaiguda. Aquesta
reclamació ja ha arribat als tribunals, com és el cas de la sentència del Jutjat social
núm. 3 de Talavera de la Reina, de 21 de maig de 2021. En ella es considera que, en
el cas d'un administratiu que treballa en la recepció d'un centre de salut,
secundant-se en el RD 1299/2006, explica que no sols és malaltia professional el
primer període d'IT, sinó també la posterior recaiguda soferta amb alteracions
respiratòries, ja que entre totes dues situacions existeix una immediatesa que
impedeix separar un i altre procés.

Què han de fer els delegats i delegades de Prevenció en relació
amb els casos de SPC?

Han d'estar atents a la reincorporació al lloc de treball de les persones que s'han
contagiat i continuïn presentant símptomes. En primer lloc, per a brindar-les
suport emocional i que no siguin estigmatitzades per haver-se contagiat.

En segon lloc, han de prestar especial atenció al fet que es tornin a avaluar els
riscos del lloc respecte a les capacitats de la persona que l'ocupa i, si del resultat de
l'avaluació, s'han de prendre noves mesures preventives per a adequar-lo,
comprovar que aquestes són les pertinents perquè la salut de la persona no es vegi
danyada. En cas que no es prenguin aquestes mesures per part de l'empresa, han
d'exigir per escrit l'adopció de les mateixes i, davant la continuació de
l'incompliment, acudir a Inspecció de Treball.
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Físics: la fatiga, l'astènia, la dispnea, l'afonia, la tos o les artràlgies.
Psíquics: l'ansietat, la depressió, l'insomni i el trastorn d'estrès
posttraumàtic.
Neurològics: “la boira mental”, desorientació, oblits, confusió i
dificultat per a concentrar-se, cefalees i crisis epilèptiques.
Cardiovasculars: taquicàrdies o edemes.
Altres símptomes com a dolors musculars, pèrdua de l'olfacte o
malestar general.

ansietat i depressió en 367 de 1.617 pacients (22,6%);
trastorn d'estrès posttraumàtic en 31 de 100 pacients (31%);
deterioració cognitiva en 138 de 179 pacients (77%);
dolor en 431 de 1.617 pacients (27%);
capacitat d'exercici reduïda en 392 de 1692 pacients (22%).

La Síndrome Post COVID (SPC) o COVID persistent repercuteix en la
salut de persones treballadores, així com en la seva capacitat laboral i ha
generat problemes a l'hora de la prolongació de la incapacitat temporal
o el reconeixement d'aquesta síndrome com a malaltia. Des de la USOC
entenem necessari conèixer fins quan els treballadors i treballadores
sofriran aquestes limitacions per a prolongar la seva protecció.

Què és la Síndrome Post COVID-19?

S'entén per Síndrome Post COVID, la persistència de símptomes 12
setmanes després de superada la fase aguda del covid-19. L'OMS
assenyala que la Covid-19 persistent comptaria amb un codi en la
Classificació Internacional de Malalties designat com a “Síndrome Post
COVID”. La CIE-11 és la norma internacional pel registre, la notificació,
l'anàlisi, la interpretació i la comparació sistemàtica de les dades de
mortalitat i morbiditat, que Espanya encara no ha implantat.

Quins són els seus símptomes?

La Síndrome Post COVID pot donar lloc a més de 50 símptomes:

Existeixen estudis sobre aquests?

L'OMS ha reconegut diferents estudis que han identificat un espectre
dels símptomes que persisteixen:

En aquest sentit, s'han notificat limitacions en el funcionament en la
meitat dels pacients amb covid-19 transcorreguts 6 mesos després de
l'alta hospitalària. En un estudi de 1.077 persones que es recuperaven de
covid-19, només 313 se sentien completament recuperades després de 6
mesos.

En menys de 3 setmanes (67,2%);
Més enllà dels 21 dies (20%);
Més de 12 setmanes (10%);
Fins als 6 mesos (2%);
Fins a l'any de IT (0, 80%).

Quant duren les incapacitats temporals provocades per
Covid-19?

Les situacions produïdes per infecció es resolen habitualment:

Per tant, un 12,8% és Síndrome Post COVID (SPC).

Existeix controvèrsia entre l'alta mèdica i una declaració de
no aptitud pel servei de prevenció? 

En l'apartat de SPC del Procediment d'Actuació dels Serveis de Prevenció,
publicat pel Ministeri de Sanitat, han disposat que les persones
diagnosticades han de ser valorades pel personal sanitari del servei de
prevenció per a determinar si requereixen o no adaptacions en el seu lloc de
treball en funció de les seves limitacions, una vegada reincorporades.

La valoració serà semblant a un reconeixement després d'una absència
prolongada per motius de salut, a l'efecte de determinar, a partir de
l'avaluació de riscos del lloc de treball i de la nova situació de salut de la
persona, les necessitats preventives que evitin que qualsevol risc present
en el lloc de treball pugui danyar o agreujar l'estat de salut d'aquesta
persona.

Hauria de col·laborar el Servei de Prevenció en
l'acreditació de la incapacitat temporal?

El major conflicte amb què es troba el personal mèdic són els casos límits
entre l'incapacitat o no. És a dir, aquests supòsits amb símptomes difusos o
de major dificultat d'objectivar la seva limitació funcional per fatiga; astènia;
sensació de falta d'aire; trastorns de l'ànim; adaptatius; de l'atenció;
concentració; del somni; marejos; les artràlgies o les miàlgies.

Les proves diagnòstiques, funcionals o analítiques no concloents també
dificulten l'avaluació objectiva dels símptomes del SPC, la qual cosa no és
contrari a tenir limitacions funcionals i amb caràcter impeditiu laboral.

Per tant, des de la USOC entenem que, la durada de la IT per SPC haurà
d'adequar-se a la intensitat simptomàtica i al treball que exerceix la persona
afectada. L'entitat que millor coneix el lloc i els riscos és el servei de
prevenció. 


