QUÈ ÉS EL RECONEIXEMENT MÈDIC?
És un examen de salut realitzat per un equip
especialitzat, que consta de diferents proves i
exploracions específiques segons els riscos als
que estan exposats els treballadors pel seu lloc
de treball.

EN COL·LABORACIÓ AMB:

QUÈ ÉS LA VIGILÀNCIA
DE LA SALUT?

EN QUÈ CONSISTEIX UN EXAMEN
MÈDIC PER LA VIGILÀNCIA DE LA
SALUT?
L' anomenat Examen de Salut consta de diverses parts:
a) Una entrevista clínico-laboral:
a. Bàsica: en la que s’obtenen dades sobre els
antecedents personals, familiars, de malaltia, hàbits personals i llocs de treball anteriors.
b. Específica: sobre el lloc de treball actual i els
riscos principals d’aquest.

b) Una exploració física:
a. Bàsica: una exploració mèdica clàssica, el control de la tensió arterial, talla i pes
b. Específica: realitzada en base a protocols
c) Una exploració complementària:
En funció de l’exploració física, dels protocols
aplicats i del criteri mèdic.

Carrer Pau Casals n.10, planta 3era
Andorra la Vella
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E-mail: recepcio@europrincipat.com
Segueix-nos!

CENTRE MÈDIC LABORAL

LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT
HA DE COMPLIR
LES SEGÜENTS PREMISES:


Serà garantida a tots els treballadors.



Serà específica en funció dels riscos
identificats inherents al lloc de treball.







Tindrà un caràcter totalment voluntari per al
treballador, llevat dels supòsits específicament
reglamentats.



Quines activitats comprèn
vigilància de la salut?



Avaluacions periòdiques de la salut mitjançant
reconeixements mèdics, d’acord amb els
riscos detectats.
Campanyes de prevenció i promoció de la
salut.
Investigació de les causes dels danys per a la
salut i anàlisis epidemiològiques.
Estudis d’absentisme per malaltia, per tal de
detectar possibles causes de risc laboral no
avaluades.
Formació i informació en matèria de salut
laboral.





Tota la informació obtinguda durant l’acte
mèdic serà confidencial.



Només el personal del servei de salut laboral
tindrà accés a la informació, així com l’autoritat sanitària.





En cap supòsit tindrà caràcter discriminatori.



La realització de l’activitat sempre es farà per
personal acreditat i qualificat.

la

Quina finalitat tenen?

La detecció precoç de les
repercussions de les
condicions de treball sobre la
salut.
 La identificació o detecció de
treballadors especialment
sensibles a certs riscos.


Orientar el treballador en funció dels riscos a
què està exposat.
 Identificar nous riscos que no havien estat
considerats a l’avaluació inicial.
 Analitzar
els resultats amb criteris
epidemiològics.


Qui

les porta a terme?

Personal sanitari amb competència tècnica,
formació i capacitat acreditada.
 Aquest personal està integrat a l’àrea de
Vigilància de la Salut.


SEQÜÈNCIA
PER LA REALITZACIÓ DE LA
REVISIÓ MÈDICA
Per tal de realitzar les revisions mèdiques
laborals segons indica la Llei 34/2008 de la
Seguretat i Salut en el Treball se’ls facilita els
tràmits a seguir per tal d’efectuar dites
revisions.
Cada treballador haurà de presentar-se en la
data indicada:
Centre mèdic laboral EuroPRINCIPAT,
C/ de l’Aigüeta 2, 2n 5a.
Per tal de fer el reconeixement mèdic
* En el cas de necessitar correcció visual
(ulleres, lents de contacte...) cal portar-les el dia
del reconeixement.
* Presentar-se en dejú de quatre hores mínim,
podeu beure aigua
* Dur el carnet de vacunes i el de la CASS.
* Si pren medicació crònica se la pot prendre
amb un got d’aigua (antihipertensius, tiroides,
diabètics,....)

