A SAÚDE AMBIENTAL EN GALICIA
Actuacións da saúde pública no
control de riscos ambientais
Vigo, 6 de maio de 2013

Os cidadáns
preocúpanse polo
impacto potencial
do medio
ambiente sobre a
súa saúde
Non podemos elixir a calidade
do aire que respiramos nin
protexernos en todo momento
da exposición a
contaminantes, as veces
incluso antes de nacer

Como individuos podemos
elixir o noso estilo de vida
o que repercute na nosa
saúde

Confiamos en que os
poderes públicos
proporcionen datos
fiables nos que basear
as nosas decisións

Unión Europea
Durante as últimas décadas, a Unión Europea foi creando lexislación diversa
relativa a axentes perigosos para a saúde tales como :

Estratexia Europea Sobre
Medioambiente e Saúde, SCALE.
2003 (acrónimo de Science, Children,
Awareness, Legal instrument,
Evaluation)
• Redución da carga de
enfermidades causadas por
factores ambientais na UE
• Identificación novas ameazas á
saúde derivados dos factores
medioambientais
• Facilitar a instauración de políticas
deste ámbito na UE

Plan de Acción de Medio Ambiente
e Saúde (2004-2010) que está
centrado principalmente na relación
existente entre os factores ambientais
e catro aspectos primordiais
• as enfermidades respiratorias, a
asma, as alerxias infantís
• os problemas de desenvolvemento
neurológico
• os cancros infantís
• os efectos dos alteradores do
sistema endocrino

Marco legal que regulamenta as actuacións en materia de sanidade ambiental
dentro do Sistema Nacional de Saúde
Lei Xeral de Sanidade considera a sanidade
ambiental coma un dos piares básicos
fundamentais das actuacións sanitarias do
Sistema Nacional de Saúde (artigo 19)
• sanidade ambiental, estará presente nos programas
de saúde.
• as autoridades sanitarias propoñerán ou participarán
con outros departamentos na elaboración e execución
da lexislación sobre:
•Calidade do aire
•Augas
•Alimentos e industrias alimentarias
•Residuos orgánicos sólidos e líquidos
•Solo e subsolo
•As distintas formas de enerxía
•Transporte colectivo
•Sustancias tóxicas e perigosas.
•Vivenda e o urbanismo
•Medio escolar e deportivo.
•Medio laboral
•Lugares, locais e instalacións de esparcemento
público
•Calquera outro aspecto do medio ambiente
relacionado coa saúde

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia, dentro das actuacións en materia
saúde pública recolle o establecemento de
estándares de produción e de medidas de
protección da saúde fronte a riscos
ambientais, como os derivados
• de produtos alimenticios
• do uso de produtos químicos
• de axentes físicos
• da contaminación atmosférica
• do uso das zonas de baño
• da xestión e tratamento de residuos e augas
residuais
• das augas de consumo
• da sanidade mortuoria
• a prevención dos riscos para a saúde nos casos
de catástrofes ambientais

Marco legal que regulamenta as actuacións en materia de sanidade ambiental
dentro do Sistema Nacional de Saúde
Lei 33/2011, do 4 de outubro, Xeral de Saúde Publica,
Capítulo VI. Protección da saúde da población. Artigo 30. Da sanidade ambiental
• A sanidade ambiental ten como funcións:
• A identificación, a avaliación, a xestión e a comunicación dos riscos para a
saúde que poidan derivarse dos condicionantes ambientais
• A vixilancia dos factores ambientais de carácter físico, químico ou biolóxico
e das situacións ambientais que afectan ou poden afectar á saúde
• A identificación das políticas de calquera sector que reducen os riscos
ambientais para a saúde.
• As Administracións públicas implantarán programas de sanidade ambiental,
coordinados polas Administracións sanitarias, para elevar o nivel de
protección da saúde ante os riscos derivados dos condicionantes ambientais.

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAUDE PÚBLICA
DECRETO 310/2009, 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Sanidade (DOG 109, de 5 xuño 2009)
SUBDIRECCIÓN XERAL DE
PROGRAMAS DE CONTROL DE RISCOS
AMBIENTAIS PARA A SAUDE

SUBDIRECCIÓN XERAL DE INFORMACIÓN SOBRE
SAÚDE E EPIDEMIOLOXÍA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS DE
FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLE

SUBDIRECCIÓN XERAL XESTIÓN

SERVIZO DE
SANIDADE
AMBIENTAL

UNIDADE DE INNOVACIÓN

AVALIA-t

FUNCIÓNS DO SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL

planificación

programación

xestión

difusión da
información

das actividades de
protección da saúde
da Comunidade
Galega fronte aos
riscos asociados aos
ambientes específicos

A EXECUCIÓN DOS PROGRAMAS
CORRESPONDE A

SERVIZOS DE
CONTROL DE RISCOS
AMBIENTAIS

LABORATORIO DE
SAÚDE PÚBLICA

SECCIÓNS DE
SANIDADE AMBIENTAL
DAS XEFATURAS
TERRITORIAIS

FARMACÉUTICOS
INSPECTORES DE
SAÚDE PÚBLICA

A proposta do informe vinculante ao que fai referencia
a Lei 5/1995, de regulamento das augas minerais,
termais, de manancial e dos establecementos
balnearios.

DEPENDENCIA DA XEFATURA
PROVINCIAL

Programas de sanidade ambiental xestionados pola
DXIXSP

prevención e
control da
lexionelose

Vixilancia e
control sanitario
dos
abastecementos
de auga de
consumo
humano

vixilancia e
control da
calidade das
augas de zonas
de baño

control sanitario
de sustancias e
produtos
químicos

vixilancia e
control sanitario
de
establecementos
e servizos
biocidas

vixilancia e
control sanitario
das piscinas de
uso colectivo

vixilancia e
control sanitario
dos centros de
bronceado

vixilancia e control
sanitario dos
establecementos
de tatuaxe,
piercing e
micropigmentación

policía sanitaria
mortuoria

Informes sobre augas
mineromedicinais
Informe sobre cámpings e
campamentos xuvenís

Saúde
laboral

Outras
actividades
relacionadas
coa sanidade
ambiental

Informes de avaliación
impacto ambiental

Residuos
sanitarios

Efectos das altas
temperaturas
Informes de riscos sobre
campos electromagnéticos

Denuncias
ambientais

http://www.sergas.es

Consellería
de Sanidade

Normativa

DXIXSP

Programa de Vixilancia Sanitaria de
augas de consumo humano

Directiva 98/83/CE do Consello de 3 de novembro de 1998,
relativa á calidade das augas destinadas ao consumo humano

Decreto 140/2003, de 7 de febreiro, polo que se establecen os
criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano
Avaliar o desenvolvemento do programa de
vixilancia sanitaria no ano 2012

Avaliar a implantación do SINAC no ano 2012

OBXECTIVOS
Comparación dos resultados do ano 2012
cos obtidos no 2011

PROGRAMA DE VIXILANCIA SANITARIA
Clasifícanse os
abastecementos en
PRIORIDADE ALTA,
MEDIA OU BAIXA

CRITERIOS PARA A
PRIORIZACIÓN
Poboación abastecida,
Calidade da auga
Calidade da información do SINAC
Posibles perigos identificados asociados a un
abastecemento

PRIORIDADE

CUMPLIMENTACIÓN
SINAC

CALIDADE DA AUGA

POBOACIÓN

ALTA
ALTA

NON
SI

-------------> 20 % incumprimentos parámetros C

> 2000
> 5000

ALTA

SI

> 10% incumprimentos parámetros A ou B

> 5000

MEDIA
MEDIA

NON
SI

-------------> 20 % incumprimentos parámetros C

< 2000
< 5000

MEDIA

SI

>10% incumprimentos parámetros A ou B

< 5000

BAIXA
BAIXA

SI
SI

Non incumprimentos
<20% incumprimentos parámetros C

---------

BAIXA

SI

<10% incumprimentos parámetros A ou B

-----

PROGRAMA DE VIXILANCIA SANITARIA
ACTUACIÓNS REALIZADAS NA
VIXILANCIA EN FUNCIÓN DA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
ABASTECEMENTOS

VIXILANCIA SANITARIA
Inspecció

Determinación cloro

Análise auga

n

• INSPECCIÓN SANITARIA
• VIXILANCIA DA CALIDADE DE AUGA:
ANÁLISES DA AUGA E
DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE
RESIDUAL

ALTA

anual

mensual

4/ano

MEDIA

Bienal

bimestral

2/ano

BAIXA

Trienal

trimestral

1/ano

 Comunicación por parte da xefatura territorial ao concello e/ou
xestor

Actuacións ante
incumprimentos

do

incumprimento

para que

adopte

as

medidas

correctoras precisas e confirme o incumprimento.
 A xefatura territorial realizará o seguimento e tomará as
medidas que considere necesarias para salvagardar a saúde dos
usuarios.
 Adopción das medidas por incumprimento da normativa

sanitaria vixente por parte da xefatura territorial.

PROGRAMA DE VIXILANCIA SANITARIA

593 ZONAS
44,18% prioridade
baixa
45,02% prioridade
media
10,79% prioridade alta

224 INSPECCIÓNS
1504 ANALÍTICAS
3738 DETERM. CLORO

RESULTADOS
ANALÍTICOS

RESULTADOS

ABASTECEMENTO

CUALIFICACIÓN
SANITARIA
94,95% auga apta para
o consumo
5,05% auga non apta
para o consumo
DETERMINACIÓNS
CLORO LIBRE
RESIDUAL
83,92% conformes coa
lexislación
16,08% non conformes
coa lexislación

COMPARACIÓN
RESULTADOS CO
2011

DOS
ANO

 AUMENTO

DO
PORCENTAXE
ZONAS DE ABASTECEMENTO DE
PRIORIDADE ALTA A CRITERIO DE
EXPERTO
A CALIDADE DA AUGA DE
CONSUMO FOI MOI SIMILAR A
OBTIDA NO ANO 2011
MELLORA DUN 1,69% NAS
DETERMINACIÓNS
DE
CLORO
CONFORMES COA LEXISLACIÓN

 Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo (SINAC)
• Desenvólvese pola Orde SCO/1591/2005, do 30 de maio
• É un sistema de información relativo ás zonas de
abastecemento e control da calidade da auga de consumo
humano
• Está sustentado por unha aplicación informática a través de
internet
• Hai un acceso profesional que está restrinxido para os
xestores, laboratorios, administracións e organismos públicos,
e un acceso ao cidadán ou acceso libre dispoñible para
calquera consumidor
• Hai diferentes tipos de usuarios: notificador, usuario básico,
administrador básico, usuario autonómico e administrador
autonómico
• Como é un sistema de información de aplicación en rede
informática, cada usuario deberá posuír un certificado dixital
clase 2CA (certificado persoal)
• Alta de infraestruturas (captación, tratamento, depósitos e
redes de distribución, laboratorios) e analíticas

AVALIACIÓN IMPLANTACIÓN SINAC 2012
Artigo 30 do RD 140/2003 e Orde SCO1591/2005: Sistema de información relativo ás zonas
de abastecemento e control calidade da auga
 Hai 531 Zonas de Abastecemento dadas de alta no SINAC (89.54% das
zonas onde se fai vixilancia sanitaria)
Durante o ano 2012 houbo un aumento importante de alta de infraestruturas
(18 zonas de abastecemento, 185 captacións, 58 tratamentos, 72 depósitos,
47 redes e 1022 instalacións interiores)
 O 75,51% das ZA <5000 habitantes
O 89,20% dos concellos teñen ZA dadas de alta

AVALIACIÓN IMPLANTACIÓN SINAC 2012
RESULTADOS ANALÍTICOS
11.554 boletíns analíticos
no SINAC

Introducidos

54,18% Análise control
7,20% Análise completas
26,82% Análise billa do consumidor

CUALIFICACIÓN DA AUGA
98,98% Apta para o consumo
 1,02% Non apta

175.316 determinacións paramétricas
2717 incumprimentos.
 97,10%
incumprimentos
de
parámetros indicadores (pH, cloro,
color, aluminio, …)
 2,90% incumprimentos parámetros
microbiolóxicos e químicos (E Coli,
trihalometanos, …)
2259 boletíns con incumprimentos

COMPARACIÓN DOS RESULTADOS CO ANO 2011

 Aumento das altas de zonas de abastecemento e as súas
infraestruturas.
 Notificación de boletíns moi similar ao 2011.
 Cualificación de auga apta para o consumo moi similar ao 2011.
 Hai un 11,03% menos de incumprimentos paramétricos.
 Hai un 8,02% menos de boletíns que incumpren.

AVALIACIÓN IMPLANTACIÓN SINAC 2011

MUNICIPIOS CON DETERMINACIÓNS NOTIFICADAS,
ANO 2011

˂ 100
101-1000
1001-10.000
˃ 10.000

MUNICIPIOS CON BOLETÍNS NOTIFICADOS, ANO 2011

MUNICIPIOS CON BOLETÍNS NOTIFICADOS DE BILLA
DO CONSUMIDOR, 2011

os dous abastecementos presentan problemas estruturais que non fan posible un subministro de auga de xeito estable conforme aos criterio

CONCLUSIÓNS

O desenvolvemento do “Programa galego de vixilancia
sanitaria de augas de consumo humano” durante o ano
2012 foi satisfactorio, aínda que nos vindeiros anos
deberanse seguir realizando actuacións para mellorar a
calidade dos abastecementos e da auga do consumo
humano.

O grado de “Implantación do SINAC” durante o 2012 tamén foi satisfactorio, aínda que
deberase seguir incidindo nas notificacións de zonas de abastecemento e as súas
infraestruturas ademais nunha maior notificación de boletíns analíticos.

Programa de Prevención e Control da Lexionelose

Lexionelose: é unha
enfermidade
bacteriana de orixe
ambiental que sole
presentar dúas
formas clínicas
diferenciadas:

Infección pulmonar ou
“enfermidade do lexionario”

Pneumonía atípica
Incubación de 2-10 días
Homes de 40-70 anos
Tratamento antibiótico
Letalidade 5-80%

Forma non pneumónica ou
“febre de Pontiac”

Cadro tipo gripal
Incubación de 5-66 horas
Carácter leve
Tratamento sintomático

Familia
Legionelacea:

•1 so xénero legionella
• mais de 48 especies

L. pneumophila
serogrupo 1 causa
85 % das
infeccións

Vive en ambientes
acuáticos naturais,
vive en amebas

Temperaturas:

A transmisión a
persoas é por
aerosois

• multiplica entre 20-45 ºC
• óptima 35-37ºC
• destrúese a 70ºC.

Casos/Taxas de incidencia
Casos esporádicos (E), casos relacionados con abrochos (A) en España e Galicia. Período 2000-2010
Fonte:Sistema de enfermidades de declaración obrigatoria.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

España*

sd**

308

sd

792

860

421

739

327

687

243

751

446

813

353

737

153

867

73

Galicia

13

35

29

-

68

-

63

-

63

-

60

5

63

-

45

2

55

-

*Os casos esporádicos inclúen os notificados como tales por todas as CCAA excepto Cataluña
** Sen datos

2010

2011 2012

1334
67

-

71

47

42

Clasificación das instalación de risco segundo o Real Decreto 865/2003
Instalacións con maior
probabilidade de
proliferación e dispersión de
lexionella
• Torres de refrixeración e
condensadores
evaporativos
• Sistemas de auga quente
sanitaria con acumulador
e circuíto de retorno
• Sistemas de auga
climatizada con axitación
constante e recirculación
a través de chorros de
alta velocidade ou a
inxección de aire (spas,
jakuzzis, piscinas, vasos
ou bañeiras terapéuticas,
bañeiras de hidromasaxe,
tratamentos con chorros a
presión, outras).
• Centrais humidificadoras
industriais

Clasificación das instalación de risco segundo o Real Decreto 865/2003
Instalacións con menor
probabilidade de proliferación e
dispersión de lexionella
• Sistemas de instalación
interior de auga fría de
consumo humano (tubarias,
depósitos, alxibes), cisternas
ou depósitos móbiles e auga
quente sanitaria sen circuíto
de retorno
• Equipos de enfriamento
evaporativo que pulvericen
auga, non incluídos no
apartado 2.1º
• Humectadores
• Fontes ornamentais
• Sistemas de rego por
aspersión no medio urbano
• Sistemas de auga contra
incendios
• Elementos de refrixeración
por aerosolización, ao aire
libre
• Outros aparatos que
acumulen auga e poidan
producir aerosois

Clasificación das instalación de risco segundo o Real Decreto 865/2003

Instalacións de risco
en terapia
respiratoria
• Equipos de
terapia
respiratoria
• Respiradores
• Nebulizadores
• Outros equipos
médicos en
contacto coas
vías respiratorias

Desenvolvemento do programa
Busca activa de instalacións de risco

• coordinación cos responsables do
programa de biocidas
• bases de datos de actividades
económicas susceptibles de ter
instalacións de risco (IAE), etc...
• notificacións regulamentadas na
normativa (titulares e empresas
instaladoras)
• aparición de novas instalacións
durante as inspeccións

• Avaliación do risco das instalacións
censadas
• torres de arrefriamento ou
condensadores evaporativos
• auga quente sanitaria
• spas

Alimentación do sistema de información
• Carga de datos no programa
INFOSAUDE

Control das entidades de formación
• As autorízanse pola DXIXSP a proposta
da XT
• Os cursos teñen unha duración mínima
de 25 horas.
• Contidos: importancia sanitaria da
lexionelose, lexislación, limpeza e
desinfección, saúde pública e saúde
laboral, instalacións de risco,
identificación de puntos críticos e
practicas
• Unha inspección por entidade e
provincia dos cursos que se impartan
• Pódese revogar a autorización se non
supera o control de calidade

Protocolo de avaliación do risco

Torres de refrixeración: os ítems ou aspectos a inspeccionar están agrupados en
4 grandes apartados que se corresponden cos principais condicionantes do risco
e un histórico da instalación

1.- Risco de
existencia dun
ambiente
reservorio de
lexionella (auga
de aporte)

2.- Risco de
supervivencia e
multiplicación
da bacteria na
instalación

3.- Risco de
exposición de
persoas á
bacteria e
intensidade da
mesma

4.Susceptibilidade
das persoas
potencialmente
expostas

5. Histórico da
instalación

A suma de a puntuación obtida permítenos clasificar á instalación como de alto, medio,
baixo e mínimo risco e actuar en función das prioridades establecidas no programa

Priorización das inspeccións: criterios xerais
• As instalacións de maior probabilidade de proliferación e dispersión e
lexionelose
• Deberán ter a fin de ano unha avaliación realizada cunha antigüidade de
menos de 3 anos
• excepto as instalacións de risco medio e alto que deberán ser
verificadas anualmente

Nº de instalacións

TIPO INSTALACION

Total

Sistemas de A.Q.S. con acumulación y con
retorno

1.238

1200
1000

Torres de refrixeración

611

800

Condensadores evaporativos

345

600

A.Q.S. sen circuito de retorno

133

400

Sistemas de auga fria de consumo humano

159

200

Sistemas de auga climatizada con agitación
constante y retorno

18

0

Outros aparatos que acumulen auga e poidan
producir aerosois

17

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

934

303

263

1038

Nº de instalacións

Elementos de refrigeración por
aerosolización, al aire libre

1

Fontes ornamentais

7

Humectadores

3

Nebulizadores

4

Sistema de auga contra incendios

1

400

Sistemas de rego por aspersión

1

200

Avaliación de riscos das instalacións por provincia
1000

Total xeral

800
600
Número

2538

Nº entidades
autorizadas

Cursos

Renocacións

Operadores
formados

Renovación

22

42

10

470

110

0

Alto

Baixo

Medio

Mínimo

A Coruña

11

631

44

85

Lugo

79

133

62

14

Ourense

9

238

7

9

Pontevedra

24

847

91

23

Programa de control sanitario das zonas de baño de Galicia
Resultados adversos para a saúde asociados aos perigos atopados en ambientes de augas de recreo
O uso recreativo das augas
de baño non está exento de
perigos e riscos para a
saúde dos usuarios

• para previr esta
continxencias a DXIXSP
executa este programa
dende mediados da
década dos 80

Fonte: OMS. Guidelines for Safe Recreational Water
Environments. Volume 1 - Coastal and fresh waters

Tipo de reacciones adversas

Exemplos dos riscos asociados

Afogamento

• quedar atrapados nas correntes ou pola subida das mareas, caidas pola borda, capturados por obstáculos somerxidos, quedarse
durmido en inchables e a deriva en augas profundas lonxe da costa, calcular mal la capacidade de natación.

Impacto

• impacto contra superficies duras o con obxectos afiados, por un mesmo (buceo, colisión, pisar vidros rotos o metal irregulares) ou
pola forza d vento e a auga
• lesións por agullas usadas y desbotadas na praia
• cortes e abrasións por cunchas e caídas ao esvarar nas rochas
• ataque de animais acuáticos (tiburóns, congrios e morenas)

Fisiolóxicos

• enfriamento, o que leva ao coma e a morte
• exposición aguda ao calor e a radiación ultravioleta da luz do sol, golpe de calor, queimaduras solares, insolación
• cánceres de pel pola exposición acumulativa ao sol (carcinoma de células basais e escamosas, melanoma)

Infección

• a inxestión, inhalación ou contacto con bacterias patóxenas, virus, fungos e parasitos, que puideran estar presentes na agua como
consecuencia da contaminación fecal, realizado polos participantes ou por animais que as utilicen ou presente de maneira natural
• picaduras de mosquitos e outros insectos vectores de enfermidades parasitarias.

Velenos e tóxicos

• a inxestión, inhalación ou contacto con auga contaminada quimicamente.
• picaduras de animais velenosos ou ponzoñosos (medusas, serpentes, raías)
• a inxestión, inhalación ou contacto coas floracións de cianobacterias ou de dinoflaxelados en el auga mariña.

Coa aprobación do Real Decreto
1341/2007, de 1 de outubro,
sobre a xestión da calidade das
augas de baño,
• incorpóranse as disposicións
da nova Directiva 2006/7/CE,
e se inclúen novidades de
caracter científico e técnico e
un novo procedemento de
calculo da calidade das
augas de baño

O sistema pon a disposición dos
cidadans información sobre
• todas as praias marítimas e
continentais censadas a nivel
europeo

Créase un novo sistema de
información nacional de augas
de baño (NAYADE) que recolle:
• información das zonas de
baño
• da calidade das augas
• das incidencias
• da avaliación e clasificación
das augas de baño con
arreglo os criterios e
metodoloxía do RD
1341/2007

Coa entrada en vigor o 27 de
outubro de 2007
• enténdese revogado tacitamente
o Decreto autonómico 240/2000,
que regulaba a declaración de
zonas de baño habillitadas na
CCAA de Galicia

9 mostraxes por
temporada, mais
unha antes do
inicio. Nas illas
(Cies e Ons) 6

Recollida de
mostras da auga
con periodicidade
quincenal

Naqueles puntos
onde a densidade
media diaria de
bañistas e mais
elevada

Mostraxes
Determinanse
Escherichia coli
e enterococos
intestinais

O Real Decreto 1341/2007, non establece valores guía
nin imperativos para a cualificación microbiolóxica
dunha mostra unicamente establece parámetros e
valores para a avaliación anual

Condicións

A unha distancia da
beiramar na que a
profundidade non sexa
inferior a 1 metro
A 30 cm por baixo da
superficie (non para
aceite minerais)

Clasificación das augas de baño
• A clasificación faise en función da serie de datos sobre calidade das augas
correspondentes ao último período de avaliación (tres temporadas anteriores e a actual),
segundo os valores do percentil das enumeracións microbiolóxicas sexan peores ou
mellores que os valores establecidos.
• A raíz da avaliación da calidade das augas, clasificaranse anualmente como de calidade:

Insuficiente

Suficiente

Auga continental

Boa

Excelente

Auga costeira e de transición

Calidade

Unidades

Parámetros

Calidade

Unidades

Parámetros
Suficiente
**

Boa*

Excelente
*

Enterococos
intestinais

330

400

200

Escherichia coli

900

1.000

500

*

UFC ou
NMP/
100 ml

Suficiente
**

Boa*

Excelente
*

Enterococos
intestinais

185

200

100

Escherichia coli

500

500

250

En relación á avaliación do percentil 95

** En relación á avaliación do percentil 90

UFC ou
NMP/ 100
ml

Sistema de información (NAYADE)
Implicados no
sistema de
información:

• autoridade
autonómica
• o órgano ambiental
• os ministerios
competentes en
sanidade e medio
ambiente
• os laboratorios
• calquera outro
organismo público
ou privado
relacionado coa
xestion de zb
• a administración
local

Información básica

• localización das
zonas de baño e
puntos de mostraxe
• laboratorios de
control
• datos da mostraxe,
inspección visual,
resultados analíticos
• características da
praia
• inspeccións
• información sobre
situacións de
incidencia e
contaminacións de
curta duración
• perfiles e datos
ambientais

Perfiles de acceso

• admistrador, usuario
• autonómico
• municipal
• laboratorio

Sistema de Información Nacional de Augas de baño (NAYADE)

http://nayade.msc.es/Splayas/home.html

Programa de control sanitario de piscinas de uso colectivo
Efectos adversos sobre a saúde asociados con perigos encontrados en piscinas
Tipo de efectos adversos
sobre a saúde

Exemplos de perigos asociados

Afogamento

Bañistas baixo a influencia do alcohol, capacidade de natación diminuída, piscinas
sen supervisión, deseño e mantemento inadecuado

Lesións por impactos

Impactos contra superficies duras . Mergullo, accidentes derivados da utilización de
láminas de auga, colisión, pisar en anacos de vidro e metal irregulares

Fisiolóxicos

Exposición aguda ao calor e á radiación ultravioleta (UV) baixo a luz solar .
Exposición en bañeiras quentes ou spass ou frío exposición en piscinas de mergullo

Infeccións

Inxestión, inhalación ou contacto con bacterias patóxenas, virus, fungos e protozoos,
que poden estar presentes na auga da piscina como resultado de contaminación
fecal, realizada polos participantes ou de animais

Envelenamento, tóxicos,
exposicións de longo
prazo a químicos

Contactar por inhalación ou inxestión de auga quimicamente contaminada, inxesta
de toxinas de algas e inhalacións de aire contaminado quimicamente

Fonte OMS. Guidelines for safe recreational water environments

Seguridade: afogamento,
lesións, traumatismos

• deseño das instalacións /
medidas de vixilancia /
conduta bañistas /
información aos usuarios

Sanitarios: calidade das augas,
condicións hixiénico-sanitarias,
mantemento

• biolóxicos:bacterias,virus,
fungos, protozoos, helmintos
• cutaneas: dermatites, otitis,
conxuntivite, irritación de
pel e mucosas
• respiratoria:
• gástricas: afecciones
gastrointetstinais
• físicos: sutancias químicas
para tratamento das augas e
instalacións

Real Decreto 103/2005, 6 de maio, polo que se establece a regulamentación técnicosanitaria de piscinas de uso colectivo

Tipos de piscinas
• Particulares: inclúense as unifamiliares e as pertencentes a conxuntos
inmobiliarios ou comunidades de veciños
• De uso colectivo: as pertencentes a corporacións, entidades, aloxamentos
turísticos, sociedades de carácter privado ou público e calquera outra non
comprendida no apartado anterior, independentemente da súa propiedade

Ámbito de aplicación
• Incluídas: piscinas de uso colectivo
• Excluídas: particulares, augas termais, centros de hidroterapia, outras
destinadas a usos exclusivamente médicos e o vaso tipo jacuzzi ou similar

Desenvolvemento do programa
Xestión de autorizacións
Apertura:

Reapertura

• para as de nova creación:
os concellos nos que se
vai construír unha piscina
pública ou privada teñen
que remiti-lo proxecto de
obra para o informe
sanitario pola XT

• para as autorizadas:
comunicación aos
propietarios de que teñen
que solicitar a reapertura.
Inspección previa á
apertura.

Frecuencia das inspeccións
• piscinas de uso continuo: trimestral
• piscinas de uso descontinuo: unha durante o período de
funcionamento (ademais de a previa de apertura/reapertura)

SISTEMA DE AVALIACIÓN DO
RISCO SANITARIO NAS
PISCINAS DE USO COLECTIVO

Nº de piscinas por provincia

Nº de mostras conformes

300

200
180

250

160
200

140
120

150

100
80

100

60
50
0

40
20
A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

188

74

78

241

91

17

18

82

Censadas
Vasos cubertos

168

Vasos descubertos

Censadas

107
Vasos cubertos

113

252

0

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Mostras vasos cubertos

186

33

30

90

Mostras vasos descubertos

140

90

96

96

Mostras vasos cubertos

Vasos descubertos

Nº de mostras tomadas en piscinas

Mostras vasos descubertos

% de mostraxes conformes á lexislación

350

100

300
80

250
60

200
150

40

100

20

50
0

0

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vasos Cubertos

186

33

36

98

Vasos descubertos

168

105

120

339

Vasos Cubertos

Vasos descubertos

% V cubertos conformes
% V. descubertos conformes

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

100

100

83

90

83

86

80

96

% V cubertos conformes

% V. descubertos conformes

Programa de vixilancia sanitaria de substancias e productos químicos

REACH

R: Registration
E: Evaluation
A: Authorisation
and restriction
CH: Chemical
Substances

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la
Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de
la Comisión

O REACH é unha
reforma das condicións
de comercialización e
de utilización das
sustancias e preparados
químicos que pretende
garantir

un elevado nivel
de protección da
saúde humana e
do medio ambiente

a libre circulación
de sustancias no
mercado interior

O Regulamento baséase no principio que di que:
“corresponde aos fabricantes, importadores e usuarios intermedios garantir que
soamente fabrican, comercializan ou utilizan sustancias que non afectan
negativamente a saúde humana ou o medio ambiente”

A aplicación do
Regulamento baséase en
varios procedementos,
aplicables en función do
perigo da sustancia e do
volume de fabricación,
importación ou uso:

•
•
•
•

Rexistro
Avaliación
Autorización
Restricción

Rexistro
• propiedades
físico-química e
toxicolóxicas
• usos
• volúmenes
previstos
• proposta de
clasificación e
etiquetaxe

Avaliación
• revisión do
cumprimento
dos requisitos

Autorización
• destinado ás
sustancias
extremadament
e preocupantes
(se concede
autorizacións
unicamente
para usos
específicos)

Restrición

• representan un
risco
inaceptable
para a saúde
ou o medio
ambiente
incluso se o
volume é
inferior a 1
tonelada/ano.

O REACH substitúe máis de 40 directivas e regulamentos e crea un sistema
único aplicable a todos os produtos químicos

NOVIDADES

a ausencia de
obrigación de
rexistro por baixo
dunha tonelada

un rexistro
menos esixente
e unha ausencia
de expediente de
seguridade
química para as
cantidades
comprendidas
entre 1 e 10
toneladas

custos máis
reducidos para
as PEME.

Sistema Globalmente Harmonizado (SGA)
No mundo utilízanse distintos sistemas para a clasificación
e a etiquetaxe de sustancias e preparados químicos
Estados Unidos: Tóxica

Unión Europea: Nociva
China: Non perigosa

Sistema Globalmente Harmonizado (SGA) de clasificación e
etiquetaxe baixo os auspicios das Nacións Unidas
O seu obxectivo é mellorar a comunicación da información
relativa aos perigos que representan as sustancias
traballadores

consumidores

etiquetas harmonizadas

no transporte
persoal de servizos de emerxencias

Fichas de Datos de
Seguridade (FDS)

Fichas de Datos de Seguridade (FDS)
A FDS é unha recompilación de información das propiedades das sustancias e das
maneiras máis seguras de utilizalas. É un método para transmitir información a través
da cadea de subministración.
A persoa responsable de pór unha sustancia no mercado é a encargada de preparar unha
FDS para as sustancias que reúnen os criterios para ser clasificadas como perigosas, ou
son PBT (persistentes, bioacumulables e tóxicas) ou MPMB (moi persistentes e moi
bioacumulables).

1) Identificación da sustancia ou preparado e da sociedade ou empresa.
2) Identificación dos perigos.
3) Composición/información sobre os compoñentes.
4) Primeiros auxilios.
5) Medidas de loita contra incendios.
6) Medidas en caso de derrame accidental.
7) Manipulación e almacenamento.
8) Control de exposición/protección persoal.
9) Propiedades físicas e químicas.
10) Estabilidade e reactividad.
11) Información toxicolóxica.
12) Información ecolóxica.
13) Consideracións sobre eliminación.
14) Información sobre o transporte.
15) Información regulamentaria.
16) Outros.

Desenvolvemento do programa
Busca activa de produtos con non
conformidades

• no envasado,
• etiquetado
• fichas de datos de seguridade
• na comercialización ou
utilización de produtos
químicos

Xestión da Rede de Vixilancia,
Inspección e Control de Produtos
Químicos
• Sistema de Intercambio Rápido
de Información (SIRPQ)

Produtos químicos
para o tratamento da
auga das piscinas

• Visitáronse 543
piscinas
• 1.371 produtos
avaliados

Produtos químicos
para o tratamento de
augas de consumo
humano

• 221 instalacións
visitadas
• 255 produtos
avaliados

Deterxentes e
limpadores

• 30
fabricantes/distribui
dores visitados
• 546 produtos
avaliados

Participación en
programas da UE
sobre PQs

• Reach-En-Force 1
• EuroBiocides
• Euvichem
• ECLIPS
• SENSE

Programa de Control Sanitario de Establecementos e
Servizos Biocidas
Biocidas
• as sustancias activas e preparados que conteñan unha o mais
sustancias activas, presentados na forma en que son subministrados
ao usuario, destinados a destruír, contrarrestar, neutralizar, impedir a
acción ou exercer un control doutro tipo sobre calquera organismo
nocivo por medios químicos ou biolóxicos

O Real Decreto 1054/2002, clasifica os biocidas en catro grupos
Grupo 1: DESINFECTANTES E BIOCIDAS XERAIS
Grupo 2: CONSERVANTES
Grupo 3: PRAGUICIDAS
Grupo 4: OUTROS BIOCIDAS

23 TIPOS DE
PRODUTOS


























Tipo de produto
Tipo de produto
biocidas
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto

1. Biocidas para a hixiene humana
2. Desinfectantes utilizados nos ámbitos da vida privada e da saúde pública e outros

Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
industriais
Tipo de produto
Tipo de produto

6. Conservantes para produtos envasados
7. Conservantes para películas.
8. Protectores para madeiras
9. Protectores de fibras, coiro, caucho e materiais polimerizados
10. Protectores de mampostería
11. Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrixeración y en procesos

Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto

14. Rodenticidas
15. Avicidas
16. Molusquicidas
17. Piscicidas
18. Insecticidas, acaricidas e produtos para controlar outros artrópodos
19. Repelentes e atraíntes

Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto
Tipo de produto

20. Conservantes para alimentos ou pensos
21. Produtos antiincrustantes
22. Líquidos para embalsamamento e taxidermia
23. Control de outros vertebrados

3. Biocidas para a hixiene veterinaria:
4. Desinfectantes para as superficies que estean en contacto con alimentos e pensos
5. Desinfectantes para auga potable

12. Produtos antimoho
13. Protectores de líquidos de metalistería

Ministerio de
Sanidad, Política
Social e Igualdad

Consellería de
Sanidade

Registro Oficial de
biocidas (ROB)

Rexistro Oficial de
Establecementos e
Servizos Biocidas
(ROESB)

Avaliación para o
rexistro, autorización
e comercialización de
biocidas

Fabricación,
envasado,
almacenzamento ,
comercialización e
servizos de
aplicación

Desenvolvemento do programa
Inspección de establecementos e servizos
Comprobacións nos establecementos:
• A prohibición da venda a granel
• A limitación de venda en
establecementos mixtos
• A anotación no LOMB dos tóxicos e
moi tóxicos
• A existencia de produtos sen nº de
rexistro, mal etiquetados ou
envasados
• A existencia de produtos con igual
nome e distinta composición
• Establecementos non inscritos no
ROESB

Comprobacións nos servizos de
aplicación
• Que estean inscritos no ROESB
• Que o persoal dispoña do
correspondente carné de
manipuladores:
• - Nivel básico: persoal auxiliar
• - Nivel cualificado: responsable da
aplicación
• - Niveis especiais: aplicación de
biocidas moi tóxicos
• Libro Oficial de Movemento de
Biocidas
• Utilización de produtos rexistrados e
específicos da especie a tratar
• Respectar os prazos de seguridade
• Técnica de aplicación e a
formulación mais adecuada
• Mantemento dos equipos e medidas
protectoras

Control de entidade de formación/ capacitación
Control da
realización dos
cursos de
formación polas
entidades
autorizadas

Autorizacións de
entidades de
formación

•Xestión da
homologación
das entidades
de formación
•Documentación:
revisión y
aprobación de
contidos
•Homologación:
ministerios de
sanidade e
agricultura

•Inspección dos
cursos

Concesión de
carnés de
manipulador /
aplicador

•Tramitación da
concesión de
carnés de
manipulador/apli
cador de
praguicidas de
uso ambiental e
na industria
alimentaria:
•carnés básico
•carné cualificado

Validación de
titulacións para a
obtención dos
carnés

•As recollidas
pola normativa

Alertas
Sistema de Intercambio Rápido de Información de Produtos Químicos
• Xestión das comunicacións realizadas polo Sistema de Intercambio Rápido de
Información (SIRPQ) da Rede de Vixilancia e Inspección de PQs sobre alertas
relacionadas con biocidas

http://www.msps.es

Causas dos principais incidentes rexistrados cos produtos biocidas
• A mestura non autorizada de produtos
• Un método de aplicación non apropiado
• A aplicación en presenza de persoas
• A reiteración dos tratamentos
• Non respectar os prazos de seguridade
• A deficiente ventilación do local tratado
• A ausencia de información sobre tratamentos
• Falta de formación dos aplicadores

Programa sanitario de vixilancia dos establecementos de
tatuaxe, piercing e micropigmentación
A forma mais estendida de arte corporal, da
lugar á proliferación de establecementos non
sanitarios dedicados á realización destas
prácticas

Istas prácticas implican, en tódolos casos, a
perforación da pel ou mucosas

Se non se realizan coas debidas condicións
hixiénico-sanitarias e materiais axeitados
poden dar lugar ao contaxio de determinadas
enfermidades de transmisión sanguínea

VIH, Hepatite B, Hepatite C, e en menor
medida Hepatite A

Desenvolvemento do programa
Censo dos
establecementos

•Busca activa dos
establecementos

Inspeccións

•Visita a tódolos
establecementos que
estean censados
•Cumprimentase un
protocolo de inspección
e unha acta

Control de entidades
de formación

•Inspección anual dos
cursos impartidos polas
entidades de formación
autorizadas pola DXIXSP
•Compróbanse os
programas, os poñentes,
as horas dadas, a
avaliación e a asistencia
do alumnado

Dermógrafos

Tubos

Cateter

Piercing

Agullas
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Programa sanitario de vixilancia dos centros de
bronceado
O bronceado artificial
dende a súa introdución
na cosmética vense
relacionando cunha
serie de efectos
prexudiciais para a
saúde

• uns propios da
exposición á
radiación
• outros como
consecuencia da
interacción desa
radiación con
axentes químicos
esóxenos ou
endóxenos.

Os efectos
fotobiolóxicos
producidos despois da
acción da radiación
ultravioleta sobre a pel
san poden ser

• agudos, que
aparecen ás
primeiras horas
despois da
exposición
• crónicos ou a longo
prazo, que ocorren
anos despois da
exposición reiterada
e acumulativa ás
distintas fontes de
radiación ultravioleta.

Coa entrada en vigor do
Real Decreto
1002/2002, do 27 de
setembro, establécese o
marco normativo
necesario para
conseguir un alto nivel
de seguridade no uso
destes aparatos
mediante
• unha intensidade de
radiación limitada
• una información clara
sobre as
consecuencias da
exposición
• unha formación
adecuada do persoal
responsable da súa
utilización.

A cantidade de radiación ultravioleta que produce un aparato de bronceado denomínase
irradiancia efectiva, que nestes aparatos non pode ser superior de 0.3 watios/m².
A radiación ultravioleta en función da súa enerxía, ou o que é o mesmo, en razón da súa
lonxitude de onda, pode dividirse nos seguintes tipos:
Raios UVA:

• é una radiación
ultravioleta de
onda larga: 315400 nanómetros ,
sendo os raios de
menor frecuencia e
enerxía
• Inda que esta
radiación pode
penetrar
profundamente
nos tecidos, non é
tan prexudicial
biolóxicamente
coma a UVB e a
UVC.

Raios UVB:

• é unha radiación
ultravioleta de
onda media: 315280 nm.
• é biolóxicamente a
mais prexudicial
para a pel e os
ollos, tanto polos
seus efectos
agudos como a
longo prazo

Raios UVC:

• é unha radiación
ultravioleta de
onda curta: 280100nm
• pola súa maior
enerxía, son os
más perigosos
para a saúde
• só se obteñen de
fontes artificiais, xa
que non chegan á
terra ao ser
filtrados na súa
totalidade pola
capa de ozono e o
osixeno
atmosférico

A lonxitude de onda dos aparatos de bronceado non pode estar por baixo dos 295 nm.

Radiacións
Esquema da distribución dos tipos de aparatos en relación coa lonxitude de onda

295 nm

Aparatos tipo1-2: emiten radiacións UVA, os de tipo 2 traballan a mens lonxitude de onda
Aparatos tipo 3: levan emisores que emiten radiaciones UVA e UVB. Esixen un rigoroso control e
vixilancia dos aparatos e das normas de utilización de los mismos
Aparatos tipo 4: levan emisores que emiten principalmente radiaciones UVB. Destinados para ser
utilizados baixo vixilancia médica. A Comisión Internacional de Protección Contra a Radiación Non
Ionizante indica que as aplicaciones destes aparatos, asociadas con altos niveis de emisión de UVB
(280-315nm), deben ser empregadas baixo consello e seguimento médico e non con intención de
broncear, principalmente pola asociación establecida entre a emisión UVB e o cancro de pel.

En agosto de 2009, The Lancet Oncology, publica un
artigo de IARC (International Agency for Reseach on
Cancer) da OMS, no que explican que a radiación UV
clasifícase como grupo 1, “canceríxeno en humanos”,
saltando dende o grupo 2 “posiblemente cancexígenos”

Co cambio na clasificación da IARC das cámaras de
bronceado emisoras de raios UV, asimílase a
clasificación desta fonte de emisión de radiación UV á
radiación solar que xa dende o ano 1992 estaba
clasificada no Grupo 1.

Mais importante é a consideración de que os tres
compoñentes da radiación UV da radiación solar (que é
a principal fonte de exposición de humanos a dita
radiación) UVA, UVB e UVC teñen a mesma
clasificación como grupo 1.

Distribución de competencias
• O Decreto 253/2004, de Presidencia, establece as competencias das
consellerías de industria, sanidade, e consumo neste sector do seguinte
xeito

Industria:
• inspección e
control dos
aparellos de
bronceado
• autorización dos
organismos
encargados das
verificacións
técnicas dos
aparellos
• xestión do rexistro
de centros de
bronceado e de
entidades de
formación
autorizadas

Sanidade:
• autorización das
entidades de
formación
• verificación e
control das
condicións
hixiénico
sanitarias dos
centros
• verificación e
control da
prohibición de
utilización dos
aparellos por
menores de 18
anos

Consumo:
• verificación e
control da
informacións aos
usuarios
• verificación e
control da
publicidade

Inspección

Control entidades de formación

• Condicións hixiénicosanitarias: limpeza e
desinfección dos aparatos
despois de cada sesión
(produtos utilizados)
• Formación do persoal e
presenza durante as sesións
• Verificación da maioría de
idade dos usuarios
• Documentación dos aparatos:
revisión técnica, rexistro de
industria

• Inspección anual dos cursos
impartidos polas entidades de
formación autorizadas pola
Dirección Xeral de Saúde
Pública
• os programas do curso
• os poñentes
• as horas dadas
• a avaliación do alumno
• a asistencia do alumnado

RISCO

PUNTUACIÓN
MÍNIMA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
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= ou >12

ALTO

400
350
300
250
200
Nº DE VISITAS

150

Nº DE CENTROS
100
50
0
A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVED
RA

Nº DE VISITAS

361

237

36

145

Nº DE CENTROS

362

239

40

169

Nº entidades formación

8
7
6
5

A Coruña
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3
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2
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Programa de policía sanitaria mortuoria
Decreto 134/1998, 23 de abril, de policía sanitaria mortuoria

- Cemiterios

- Crematorios

- Velatorios

- Empresas funerarias

- Tanatorios

Clasificación sanitaria dos cadáveres
• Grupo 1º.- as persoas falecidas por causa radioactiva ou
infecciosa, que supoñan risco sanitario, como cólera, carbuncho
e aqueloutras que, no seu momento, poida determina-la
Consellería de Sanidade, cando excepcionais circunstancias
epidemiolóxicas o fagan necesario
• Grupo 2º.- comprende tódolos falecidos por calquera outra
causa.

Destino final dos cadáveres
• enterramento en lugar autorizado
• cremación
• utilización para fins científicos e de ensino de acordo coas
disposicións vixentes
• preservación mediante as prácticas que regulamentariamente
autorice a Consellería de Sanidade.

Contido do programa de sanidade mortuoria
Autorización de establecementos
• Xestiona-lo proceso de autorización de velatorios e tanatorios e informar das
condiciones hixiénico-sanitarias das empresas funerarias e crematorios.
• Xestiona-los procedementos de autorización de apertura e de suspensión ou
clausura dos cemiterios

Inspección
• Visita a tódolos establecementos que estean censados e cumprimentación dun
protocolo de inspección e unha acta

Xestión dos procedementos administrativos
•
•
•
•
•
•
•

Autorizacións de construción de lugares especiais de inhumación
Autorización sanitaria de funcionamento de coches fúnebres
Autorización para cremación de cadáveres despois das 48 h da morte
Autorización de inhumacións antes das 24 h do falecemento
Autorización para a exhumación e traslado de cadáveres
Autorización de exposición de cadáveres en lugares públicos
Autorización sanitaria para utilización de vehículos de tracción animal

Residuos Sanitarios

Determinados residuos
xerados nos
establecementos sanitarios
presentan características
que os converten en
factores de risco
• para a saúde laboral
• a saúde pública
•e o medio ambiente
•polo que a súa xestión
integral leva consigo a
implementación de
modelos propios
diferentes aos modelos de
xestión dos residuos
urbanos

Diminución de factores de
risco

•O coñecemento
exhaustivo deste tipo de
residuos
•a súa segregación en
orixe
•a súa adecuada
manipulación
• a elección do método de
eliminación mais
adecuado

Os establecementos
sanitarios están obrigados a
dispoñer dun plan de xestión
intracentro dos residuos
sanitarios xerados. Inclúense

•hospitais públicos e
privados
• centros de atención
primaria
• unidades de
drogodependencia
• clínicas privadas,
• centros penitenciarios,
•clínicas e centros
veterinarios
• centros de investigación
•centros de transfusión
•industria farmacéutica
•balnearios
•mutuas
•centros de hemodiálise

Definición
• O Decreto 460/1997, define os residuos sanitarios como calquera
sustancia ou obxecto xerado polas actividades sanitarias dos cales se
desprenda o teña intención u obriga de desprenderse seu posuidor, en
virtude das disposicións legais en vigor nesta materia.

Clase I: Residuos
sólidos urbanos
• Xerados en areas
dos centros
sanitarios nas que
non se realicen
actividades
sanitarias

Clase II: Residuos
sanitarios asimilables
a urbanos
• Procedentes de
pacientes non
infecciosos ou
infecciosos non
incluidos na clase
III
• o risco limítase ao
interior dos centros

Clase III: Residuos
sanitarios especiais.
• Infecciosos (AnexoI)
• Cultivos de
axentes
infecciosos
• Filtros de diálise
• Líquidos corporais
• Cortantes e
punzantes
• Residuos
anatómicos
• R. animais
infecciosos
• R. de pacientes
Creutzfeldt-Jakob
Citostáticos

Clase IV: Residuos
de natureza química
• Radioloxía,
laboratorios e
outros
• Residuos tóxicos e
perigosos
• Radioactivos
• Cadáveres e restos
humanos

O produtor está abrigado a elaborar un Plan de Xestión Intracentro
que será aprobado pola DXSP
• Datos de identificación da entidade e do responsable do plan
• Plan de formación do persoal sanitario e non sanitario
• Documento básico de xestión:
Compartimentación do centro e clasificación de residuos xerados en cada un dos servizos
Segregación e envasado: criterios e certificación dos envases
Almacenamento intermedio: se existe, descrición das condicións
Transporte interior: medios, circuítos e frecuencia de evacuación
Almacenamento final: descrición, locais, refrixeración, tempo máximo previsto de almacenamento e frecuencias
de evacuación
Compactación: descrición do equipo, se se fai (so clases I-II)
Medidas de seguridade: medidas de hixiene e seguridade no traballo (instrucións escritas e recomendacións)

Medidas de emerxencia: equipos, materiais e persoais e procedementos no caso de lesións corporais (clase III)
Tratamento e eliminación: sistemas previstos para os de a clase III, fotocopia do documento de aceptación dun
xestor e outra instalación de tratamento alternativa
Transporte exterior: copia do contrato de cesión de residuos ao transportista debidamente autorizado

Impacto ambiental
Aplicación do principio de prevención

implica unha avaliación previa dos
proxectos, obras ou actividades que sexan
susceptibles de afectar ao medio ambiente,

Avaliación de Impacto Ambiental

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos. (BOE núm. 23, sábado 26
enero 2008)

Avaliación de Incidencia Ambiental

• Decreto 133/2008, do 12 de xuño,
polo que se regula a avaliación de
incidencia ambiental (DOG núm. 126 1
de xullo de 2008)

a través dun procedemento que permita a
introdución de medidas correctoras e facilite
a subseguiste vixilancia e control

Actividades ou proxectos que polas súas
características e/ou dimensións,
presentan un maior risco para o medio
ambiente.
• Determinación do alcance do estudio
de impacto ambiental (estudio do
documento inicial do proxecto)
• Informe en función das competencias
exclusivas de cada administración
pública afectada

Proxectos cunha menor repercusión
ambiental, que nos están obrigados a
unha AIA
• que figuren no nomenclator ou
merezan a clasificación de molestas
insalubres, nocivas ou perigosas

Autorización Ambiental Integrada

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de
la Contaminación (BOE núm 157,
martes 2 julio 2002)

Avaliación dos efectos de plans
e programas
• Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y
programas en medio ambiente
(BOE núm. 102 29 de abril de
2006)

Reducir e controlar a contaminación
da atmósfera, da auga e o solo
mediante o establecemento dun
sistema de prevención e control
integrados da contaminación.
• Informe sobre os riscos para a
saúde humana polas emisións
(sustancias, vibracións, calor ou
ruído) da actividade a atmósfera,
auga e solo

Avaliación ambiental estratéxica.
• Ter en conta as repercusións
previsibles das actuacións
inversoras antes da adopción e
durante a preparación dos plans
e programas.

Informe sanitario sobre campamentos públicos de turismo
e instalacións xuvenís
A normativa autonómica nesta materia fai referencia aos requisitos mínimos
que teñen que reunir estas instalacións, foi promulgada pola Consellería de
Innovación e Industria (cámpings) e pola Vicepresidencia de Igualdade e
Benestar (instalacións xuvenís).
Nos casos de que estas instalacións posúan piscinas e/o restauración colectiva
incluiranse nos correspondentes programas.

Informe sanitario

• Visita de inspección
por parte dos
farmacéuticos
inspectores de saúde
publica a petición de
parte ou a instancia
da Consellería de
Innovación e Turismo
(no caso de que
existan instalacións
fixas)

Aspectos que se
controlan durante as
inspeccións:
• Abastecemento de
auga de consumo.
• Depósitos de reserva
de auga de
consumo.
• Eliminación de augas
residuais.
• Eliminación de
residuos.
• Servizos hixiénicos.

Augas Mineromedicinais
A Lei 5/1995, de regulamentación das augas minerais,
termais, de manancial e dos establecementos
balnearios,
• establece que a Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública emitirá un informe
vinculante para a declaración do carácter de minero
medicinal dun auga así como para a súa autorización
de aproveitamento.

Criterios de clasificación das augas minero medicinais
Temperatura

• Hipotermais (<35ºC)
• Mesotermais (35-37ªC)
• Hipertermais (>37ºC)

Mineralización: en función do seu
residuo seco (a 110ºC)
•
•
•
•
•

oligometálicas (>100 mg/l)
mineralización moi débil (100-250 mg/l)
mineralización débil (250-500 mg/l)
mineralización media (500-1000 mg/l)
mineralización forte (>1000 mg/l)

Se ten unha mineralización maior de 1 g/l, pódese clasificar segundo o ión predominante
en Bicarbonatadas, Cloruradas, Sulfatadas, Sódicas, Cálcicas e Magnésicas.
Ademais existen outros elementos especiais con efectos sobre o organismo que permiten
clasificar as augas en función da súa presenza en determinada concentración en:
ferruxinosas, sulfuradas, carbogaseosas ou radioactivas.
Tamén se poden clasificar en canto a súa dureza en función da súa concentración en
carbonato cálcico en: moi brandas, brandas, duras, moi duras e extremadamente duras

Pureza da auga: falta de contaminación por microorganismos ou parasitos

A Consellería de Industria (responsable da declaración dun auga) remite o
expediente á DXIXSP, para que esta emita o correspondente informe
vinculante. A DXIXSP á vista das analíticas presentadas e o informe do ITGE,
así como a realización das análises que crea convenientes elabora un informe
cualificando as augas en función do seu carácter minero medicinal.

Plan de actuacións fronte aos posibles efectos das altas
temperaturas sobre a saúde

As vagas de calor poden producir
diferentes efectos nocivos na saúde
humana, que poden levar á morte.

Estes danos prodúcense polo efecto
directo do calor ou indirectamente, xa
que o calor ambiental pode empeorar
o estado de saúde de persoas
previamente enfermas.

Actívase a principios
de xuño e se
desenvolve ata
mediados de setembro

Diariamente
MeteoGalicia facilita
información sobre os
niveis de alerta
detectados e os
concellos afectados

En función destes
datos a DXIXSP activa
os distintos niveis
contemplados no plan.

IST: Índice de sensación
térmica

P95 IM: Percentil 95 do
índice de Missenard

Limite de risco:
limiar
do valor real do índice de
sensación térmica > 24ºC

limiar de temperatura
mínima 20ºC

Nivel 0,
Situación de
normalidade

Nivel 1ª
Pre-alerta

Nivel1 b
Alerta

• cando para ese día e os dous seguintes o valor
preditivo do IST < P95IM

• cando para os tres días anteriores o valor real do IST
foi < P95IM
• para ese día e os dous posteriores o valor predictivo
IST > P95IM, e >24 ºC, e o
• valor predictivo da Tº mínima > 20ºC

Preparar a sistemática de difusión da información en función da clase de
receptores e posta en marcha do sitema de vixilancia da morbilidade
(061)

Actívase o sistema de vixilancia epidemiolóxica da morbilidade
relacionada coa vaga nos hospitais da provincia ou provincias implicadas
Comunícanse as predicións a: D. X. Protección Civil (112-SOS GALICIA)
DX Xuventude e Solidariedade, DX Acción Social
Comunícase a predición aos concellos potencialmente afectados
Contáctase co epidemiólogo do SAEG (Servizo de Alerta Epidemiolóxica
de Galicia) para que sexa punto de referencia.

• cando para un ou dous dos tres días anteriores o valor
real do IST foi > P95IM,
• e > de 24ºC, e a Tº mínima > 20ºC
• a mesma predición para ese día e os dous posteriores
Comunicación da alerta os organismos implicados e posta en marcha do
sistema de vixilancia da morbilidade hospitalaria

Nivel 2
Alerta

Nivel 1-0
Saída

• cando os valores reais dos tres días anteriores e os
predictivos para ese día,
• e os dous posteriores, o IST > P95IM e > 24ºC e a T
mínima >20ºC

• estando en situación de alerta , existe a predición de
remate da mesma ao día seguinte ou a os dous días.

Utilizar os medios dispoñibles necesarios para diminuir o impacto do
calor

Efectos de los campos electromagnéticos sobre a saúde

Existe unha normativa estatal que establece as condicións de protección
do espazo radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e
medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas (R. D.
1066/2001, de 28 de setembro).
• O Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspóndelle a
autorización, inspección e control das instalacións de telefonía móbil
• O Ministerio de Sanidad y Consumo é responsable da adaptación ao
progreso científico dos límites de protección sanitaria do R.D. citado
• A Consellería de Sanidade correspóndelle a avaliación sanitaria dos
riscos por emisións radioeléctricas

Revisada a abundante información
científica publicada, non se pode
afirmar que a exposición a CEM
(campos electromagnéticos) dentro dos
límites establecidos na lexislación
vixente, produza efectos adversos para
a saúde humana. Polo tanto, o
cumprimento da citada normativa é
suficiente para garantir a protección da
poboación.

Saúde laboral
Actuacións das autoridades sanitarias en materia de saúde laboral

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales

Sanidade ambiental
•establecemento dos
medios adecuados para
a avaliación e control
das actuacións de
carácter sanitario que se
realicen nas empresas
polos servizos de
prevención
•establecemento de
pautas e protocolos de
prevención
• elaboración e
divulgación de estudios,
investigacións e
estatísticas relacionadas
coa saúde dos
traballadores

Epidemioloxía
•implantación de
sistemas de información
que permitan a
elaboración
•de mapas de riscos
laborais
•de estudios
epidemiolóxicos
•de intercambios rápidos
de información

Inspección sanitaria
• supervisión da
formación que deba
recibir o persoal sanitario
actuante nos servizos de
prevención
•autorizacións da parte
sanitaria dos servizos de
prevención.

MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN

