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ANNEX 5
Quadre d’exclusions mèdiques
I. Antropometria
1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la
mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i
inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant,
pel que fa a les dones.
2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els
homes i als 3 litres en les dones.
II. Malalties, lesions i defectes físics
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1. Aparell circulatori
1.1. Insuficiència cardíaca en totes les manifestacions possibles, independentment
de la causa.
1.2. Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5. Insuficiència coronària.
1.6. Pericarditis activa o residual.
1.7. Insuficiència arterial perifèrica.
1.8. Insuficiència venosa perifèrica.
1.9. Malformacions arteriovenoses. Derivació (Shunt) i aneurismes arterials.
Limfoedema.
1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
2. Aparell respiratori
2.1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció
respiratòria.
2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima,
pulmó, pleures o tòrax.
3. Aparell genitourinari
3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2. Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4. Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi.
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4. Aparell digestiu
4.1. Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars,
el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
4.2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o
l’excreció.
4.3. Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.
4.4. Úlcera gastroduodenal.
4.5. Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7. Pancreopaties cròniques o reincidents.
5. Sistema hematopoètic: hemopaties que limitin l’exercici de la funció policial.
6. Aparell locomotor
6.1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure
moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les
extremitats, del tronc o del coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2. Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que dificulti l’exercici de les
funcions policials.
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7. Trastorns psiquiàtrics i del sistema nerviós
7.1. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que
afecti un comportament social i laboral adequat.
7.2. Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental
orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3. Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicotròpiques.
7.4. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals o
medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitats terapèutiques.
7.5. Epilèpsia o antecedents d’epilèpsia. Convulsions sense filiar.
7.6. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8. Tremolor. Tics o espasmes.
7.9. Trastorns del son.
8. Glàndules endocrines: Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines
o mixtes.
9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi
10. Òrgans dels sentits
10.1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o
del funcionalisme neuromotor.
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10.2. Agudesa visual llunyana monocular sense correcció inferior a 4/10 (0,4).
10.3. Queratotomia radial.
10.4. Despreniment de retina.
10.5. Estrabisme manifest i no corregit.
10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7. Discromatòpsies. S’han de mesurar amb el test d’Ishihara i, en cas necessari i
a criteri dels metges designats, s’ha d’aplicar el test de Farnsworth Munsell.
10.8. Glaucoma.
10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que
duguin a terme la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua d’entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o
de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11. Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca,
cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13. Tartamudesa manifesta.
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11. Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin
comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per l’extensió, la profunditat o les característiques puguin
comprometre la funció policial.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la
funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb l’uniforme reglamentari.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que limitin o dificultin l’exercici de la
funció policial.
12. Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que, segons el criteri dels facultatius,
pugui comprometre la funció policial.
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