
Reconeixements 
mèdics i vigilància de 
la salut.
Qualitat i utilitat preventiva
La vigilància de la salut és un dels instruments de la prevenció 
de riscos laborals que ha de servir per protegir la salut de 
totes les persones treballadores, com a dret fonamental.
Es realitza mitjançant una sèrie d’activitats sanitàries, d’àmbit 
individual i col·lectiu, que tenen el propòsit fonamental 
d’analitzar l’impacte que les condicions laborals podrien tenir 
sobre les persones treballadores, amb la finalitat de millorar-
les i evitar danys a la salut.

ELS TEUS DRETS

i La vigilància de la salut ha de ser gratuïta per a tu. No et 
pot suposar cap cost, ni en temps ni en diners.

i No es pot utilitzar amb la finalitat de discriminar ni 
d’acomiadar.

i Les persones especialment sensibles als riscos laborals, han 
d’estar especialment protegides pel sistema de prevenció 
de l’empresa.

i Tens dret a tenir una còpia dels teus informes mèdics, 
que són confidencials. L’empresa rebrà les conclusions en 
relació amb si ets apte per a la feina.

i Si t’han d’adaptar el lloc de treball, pots aportar els teus 
informes de metges públics al metge o metgessa de la 
vigilància de la salut. Recorda’t de quedar-te amb el rebut 
conforme els has lliurat.

PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als 
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de 
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu 
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

comissió obrera
nacional de Catalunya
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Emplena aquest qüestionari per comprovar algunes qüestions bàsiques sobre la vigilància de la salut a l’empresa on treballes:

1. L’empresa t’informa correctament que la revisió mèdica és un dret i no una obligació per a la plantilla?

2. L’empresa t’ofereix l’examen de salut de manera periòdica?

3. Abans de la revisió mèdica, et demanen el consentiment exprés i t’expliquen exactament en què consisteix cada prova?

4. Se segueixen protocols mèdics específics per a cada lloc de treball?

5. Si et plantegen fer-te una anàlisi de sang i/o d’orina, t’expliquen prèviament quina és la seva finalitat preventiva?

6. Es respecta la confidencialitat, la intimitat i la dignitat de la persona durant la revisió?

7. S’ha fet alguna millora en les condicions de treball com a conseqüència de les revisions mèdiques?

Si has triat les opcions “No” o “No ho sé” en alguna de les preguntes, l’empresa no està complint els requisits mínims. 

  Detectar danys a la salut relacionats amb la feina i implantar 
mesures preventives.  

 Adaptar el lloc de treball a la persona (especialment sensibles, 
embaràs, lactància, etc.).

PER A QUÈ SERVEIX? 

   Obligatòria per a l’empresa. En general voluntària per als 
treballadors i treballadores, llevat en cas d’excepcions. 

   Realitzada per professionals sanitaris del servei de prevenció 
en instal·lacions amb garantia sanitària.

   Específica: protocols específics per a cada lloc de treball.

  Inicial, periòdica, després d’una absència prolongada per 
motius de salut. Es podria estendre després de finalitzar la 
relació laboral.

   Els controls d’alcohol i drogues no formen part de la 
vigilància de la salut, ja que no estan orientats a la millora de 
les condicions laborals. 

SÍ No ho 
sé NO

Des del punt de vista col·lectiu
  Analitzar els resultats dels reconeixements mèdics de manera 
estadística. 

  Detectar si els danys a la salut identificats tenen relació 
amb la feina.

 Revisar l’avaluació de riscos, modificar les mesures preventives 
implantades o introduir-ne de noves.

COM S’HA DE FER?

Des del punt de vista individual


