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   Quan parlem de càncer, i en particular de càncer de mama, el 45% de les 
dones que superen la malaltia tenen edats inferior a l’edat legal de jubilació, per 
tant significa que estan en edat de treballar i que han de poder fer-ho. 
 
Des de CCOO creiem que cal prestar especial atenció al binomi càncer de 
mama i treball i plantejar-nos algunes preguntes, com ara  

1. Les condicions de treball poden ser a l’origen de la malaltia i, per tant, si 
aquest ha de ser un àmbit de treball prioritari per a la seva prevenció (i 
no només campanyes que posen l’accent sobre els hàbits de vida de les 
persones, com la dieta o l’exercici físic, o la genètica). 

2. Es garanteix el retorn al treball d’aquestes dones, desprès de la malaltia, 
adaptant el treball a les persones com diu l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals. 

 
Una vegada superat el procés de la malaltia, sorgeix la necessitat (econòmica i 
social)  de reincorporar-se al lloc de treball (si encara es conserva) o de trobar 
un lloc de treball nou (si durant el procés s’ha trencat la relació laboral a causa 
d’un acomiadament, d’un tancament d’empresa, etc.)fet, aquest últim, que es 
produeix amb freqüència, però que no està registrat estadísticament. 
 
L’actiu sindical de salut laboral de CCOO i a les empreses els delegats/des de 
prevenció, podem ajudar-te en aquest procés si estàs en aquesta situació. 
 
Ocupar un lloc de treball desprès de la malaltia,  generalment és possible, amb 
petites adaptacions del teu lloc de treball, si vols conèixer els teus drets vine a 
CCOO i t’assessorarem i acompanyarem en aquest procés. 
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Desprès d’haver patit càncer de mama, puc tornar a treballar? 
Estarà en funció del teu estat de salut i de si tot i superat el procés poden 
quedar, de manera temporal o definitiva, algunes seqüeles que es poden 
materialitzar en diferents situacions legals (possibilitat de treballar o no, o de 
continuar exercint la mateixa professió o no) que entre elles poden ser 
compatibles i simultànies, i que en tot cas generen o limiten drets.  
 
Per això lo primer que hem de saber és quina situació legal és la teva: 
discapacitat, incapacitat? Col·loquialment és emprem indistintament i són 
conceptes legals semblants amb conseqüències diferents: 
 
 Tens un Certificat de discapacitat?   

 
 Tens el reconeixement d’una incapacitat permanent? 

 
 

addicional). 

 
 Tens una situació d’especial sensibilitat? 

 

 
En molts casos, després d’un càncer de mama tot i haver-hi més o menys 
seqüeles, podem tornar a treballar, s’ha de formalitzar quina és la situació 
legal en la que quedes, i per tant, en cada cas s’ha de valorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En termes generals,  què cal tenir en compte a l’hora de la 
reincorporació? 
Cada cas és únic i diferent, per això s’ha de valorar individualment, però com a 
seqüeles més habituals després d’un càncer de mama ens trobem dos 
principals problemes de salut que s’han de prevenir i que s’han d’abordar a la 
pràctica preventiva de l’empresa des de la situació reconeguda d’especial 
sensibilitat (art. 25 de la Llei de prevenció): 
 

 RISC DE PATIR LIMFOEDEMA: es dóna quan en la cirurgia ha estat 
necessari el buidatge de la cadena ganglionar de l’aixella. En treure 
els ganglis es talla la limfa i s’incrementa el risc que s’inflami, i 
produeixi una inflamació del braç que pot ser irrecuperable. 

 CANSAMENT, FATIGA I DOLOR MUSCULAR: com a efecte 
secundari del tractament hormonal que s’administra durant anys com 
a prevenció. 

 
 

Com podem prevenir el limfoedema al lloc de treball? 
Per a la prevenció del limfoedema cal revisar el lloc de treball per evitar 
moviments repetitius amb els braços, moviments secs o bruscs, tasques amb 
risc de talls, ferides, cops, realització de força, etc., o per garantir que la posició 
de recolzament del braç es fa de manera que no pressiona la limfa (és a dir que 
caldrà revisar la taula o el l’amplitud, alçada i condicions de la taula  de treball 
per garantir que és ampli i que permet que els braços quedin sempre per sobre 
de la taula, per exemple). 

 
Com podem prevenir la fatiga i el dolor muscular?  
Per a la prevenció de la fatiga i el dolor muscular s’hauria de poder adaptar la 
jornada laboral, de manera que es puguin reduir temps de treball, garantir 
pauses durant la jornada i l’alternança de tasques per generar temps de 
recuperació, o dissenyar una distribució de la jornada laboral diària o setmanal 
que no afegeixi fatiga i/o dolor muscular a la treballadora. 

 
També caldrà tenir en compte, en aquesta adaptació horària, els requeriments 
de visites mèdiques i l’atenció sanitària de control que els primers deu anys de 
la malaltia formen part del protocol de seguiment mèdic, fet que requereix 
periòdicament la realització de proves mèdiques i visites al centre hospitalari. 
Aquest fet ha de generar una garantia de poder assistir i de disposar d’un 
procediment de comunicació i justificació d’aquestes que sigui àgil i fluid. 
 
En qualsevol cas, els delegats i delegades de prevenció han de poder participar 
activament en tot aquest procés d’adaptació de les condicions de treball, i han 
d’ajudar i vetllar perquè tot això sigui possible, així que no ho dubtis, vine al 
sindicat i t’assessorarem.  
 
 
               Perquè la salut és el nostre dret i CCOO, la nostra força! 

 

SI      NO 

Aquesta situació no requereix el reconeixement legal/formal de cap 
institució. Com les altres és una valoració que s’ha de fer per 
vigilància de la salut (competència del servei de prevenció de la 
teva empresa). Té efectes només en l’àmbit de l’empresa, per 
garantir que s’ha d’adaptar el treball a la persona i no a l’inrevés.

SI      NO 

Es reconeix mitjançat el document acreditatiu de la condició de 
discapacitat que  indica un grau valorant aspectes com dificultats de 
mobilitat, familiars, etc. L'expedeix l'equip de valoració i orientació 
(EVO) del Centre d'Atenció de Discapacitats (CAD) de la 
Generalitat.

Aquesta ha de ser atorgada per l’INSS i es refereix a la incapacitat 
en relació amb l’exercici de l’activitat professional. Hi ha diferents 
graus (total: per la professió habitual; absoluta: per qualsevol feina; 
gran invalidesa: no pots treballar i a més necessites ajuda 

Està en el marc dels drets de seguretat social. Dóna dret a una 
pensió. En queda exempta la parcial, que permet continuar 
treballant en la professió habitual i dóna dret a una indemnització

SI      NO 
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