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Introducció

Sense cap dubte, allò que entenem per treball està canviant i l'impacte que

aquest té en la salut dels treballadors també. Avui ja no importa només la salut

des del seu vessant eminentment físic (les lesions directament observables),

sinó que clarament ens comencem a preocupar perquè la feina no repercuteixi

negativament en la salut mental dels treballadors, i fins i tot per poder arribar

a un estat de benestar físic, mental i social relacionat amb el nostre treball.

En el desenvolupament dels continguts d'aquesta assignatura pretenem ofe-

rir una visió general de les principals conseqüències dels riscos�psicosocials.

Abordarem la pèrdua de salut a nivell psicològic, conductual i fisiològic que es

dóna en els casos d'estrès. També donarem a conèixer altres riscos psicosocials

com la violència a la feina, una realitat a tenir en compte en molts més llocs de

treball dels que inicialment es podria pensar. Hi pot haver violència interna,

entre els mateixos membres de l'organització, i violència externa duta a terme

tant per usuaris o clients, com per persones totalment alienes a una determina-

da organització. Així mateix, analitzarem la possible presència d'assetjament

psicològic o mobbing, un tipus de violència que no es pot descartar a priori

en cap organització. Finalment, estudiarem altres riscos més associats a factors

emocionals, com el desgast professional o burnout o l'impacte negatiu de les

tecnologies de la informació i la comunicació que provoca el tecnoestrès.

Aquests riscos, que tenen similituds i disparitats amb els riscos abordats per

altres disciplines preventives, estan caracteritzats pel seu relativament llarg

període d'evolució i perquè habitualment són generats a causa de més d'un

factor de risc psicosocial.

Com sabem, en general totes les condicions�de�treball poden tenir un impacte

positiu o negatiu en la salut del treballador. Les condicions de treball que estan

relacionades amb la gestió i la cultura de l'organització i amb les condicions

d'ocupació, el lloc de treball i la qualitat en el treball, són denominades factors

psicosocials ja que poden incidir positivament o negativament en l'aparició

dels riscos psicosocials. Per poder prevenir aquests riscos, haurem d'identificar

i avaluar els factors�de�risc�psicosocial, és a dir, aquells factors psicosocials

que poden estar generant una situació de risc.

Per realitzar aquesta avaluació�psicosocial, tan importants són les tècniques

seleccionades com el propi procés d'avaluació. Entre els professionals d'aquesta

especialitat hi ha un ampli consens en què, al llarg del procés, s'ha de tenir en

compte més d'una font d'informació, per la qual cosa és important recollir la

informació directament dels treballadors a través de qüestionaris i entrevistes,

a més de tenir en compte les dades facilitades per l'organització.
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Entre els tests més àmpliament utilitzats a l'Estat espanyol, cal destacar el FPSI-

CO de l’INSHT i el CoPsoQ-ISTAS 21 d’ISTAS. Però també és necessari disposar

d'informació més qualitativa i matisada, obtinguda a través d'opinions, entre-

vistes o grups de discussió organitzats a aquest efecte.

Finalment, no hem d'oblidar que l'objectiu principal de qualsevol avaluació

de riscos laborals és obtenir la millor informació possible per poder planificar

les mesures�preventives més adequades en cada cas. Pel que fa als riscos psi-

cosocials, en parlar de prevenció haurem de planificar mesures dirigides tant

a millorar els factors de risc psicosocial de tipus organitzatiu, com a millorar

la capacitat de resposta de les persones que estiguin sotmeses a aquestes con-

dicions de treball.

La realització correcta i adequada de l'avaluació i prevenció psicosocial és la

clau de l'èxit del tècnic en prevenció en la seva tasca d'influir en la millora de

la salut psicosocial de l'organització.
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