
INSTRUCIÓNS  PARA  A  SOLICITUDE  DOS  RECOÑECEMENTOS  MÉDICOS 
2022/2023  DO  PERSOAL DOCENTE  E  NON  DOCENTE  DA CONSELLERÍA DE 
CULTURA,  EDUCACIÓN,  FORMACIÓN  PROFESIONAL  E  UNIVERSIDADES 
DESTINADO EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS

Dando cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención  de  riscos  laborais,  a  Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación 
Profesional e  Universidades vén  de prorrogar  o contrato  administrativo  que ten por 
obxecto, entre outros, a realización dos recoñecementos médicos do persoal docente 
e  non  docente (funcionario  e  laboral)  que  presta  servizos  nos  centros  docentes 
públicos non  universitarios  dela  dependentes,  na  campaña de  vixilancia  da  saúde 
laboral para o curso 2022/2023.

1.- Inscrición

A inscrición  previa  realizarase  de  forma  telemática  no  formulario  de  petición  de 
recoñecemento,  que  está  dispoñible  na  páxina  web  da  Consellería  de  Cultura, 
Educación,  Formación  Profesional e  Universidades no  seguinte  enlace: 
https://revisionmedicaeducacion.xunta.  gal  

Neste senso, cómpre realizar as seguintes observacións:

1.1.-  A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das 
persoas  interesadas.  Este  procedemento  administrativo  de  solicitude  dos 
recoñecementos médicos iníciase mediante o acceso ao dito enlace e aceptación das 
condicións. 

 O acceso á plataforma informática farase a través da conta corporativa de EDU, 
introducindo o seu correo corporativo no campo conta de usuario/a (sen cubrir 
@edu.xunta.gal), e o seu contrasinal no campo correspondente. 
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*  No  pasado  mes  de  xullo foi  comunicada aos  centros  docentes públicos  non 
universitarios  dependentes  da  Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación 
Profesional e  Universidades, a Instrución da Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos,  relativa  á  necesaria  colaboración  dos  centros  educativos  respecto do 
persoal non docente da Consellería neles destinados que careza de conta de correo 
corporativo EDU, ao obxecto de que no momento da apertura da campaña todo este 
persoal teña a conta de correo corporativo EDU para acceder a plataforma.

Se aínda non dispón da conta de correo corporativo necesaria para acceder á 
plataforma,  deberá  seguir  o  procedemento  que  figura  na  Instrución  sinalada  no 
parágrafo  anterior  e  igualmente  poñerse  en  contacto coa  Unidade  de  Atención  a 
Centros  (UAC) no  teléfono  indicado  (881  99  77  01),  aos efectos  de  solicitala  e 
conseguila  antes de que remate o prazo de inscrición para os recoñecementos 
médicos.

 Con respecto da solicitude da cita do recoñecemento médico, disporá das opcións 
que se indican na imaxe e que deseguido se explican:

.- Nova Solicitude: cando a solicita por vez primeira.

Unha  vez  acceda  á  nova  solicitude  do  recoñecemento  médico,  apareceralle  unha 
pantalla de aceptación de condicións na que se lle explican as mesmas e na que deberá 
marcar o recadro correspondente para poder continuar.

Neste sentido, para que a inscrición sexa correcta, deberá incluír todos os datos que 
figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.

A persoa traballadora poderá escoller na aplicación a forma en que prefire que se lle 
envíen  os  resultados do  seu recoñecemento  médico,  de entre  as  opcións que se 
poñen a súa disposición:
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.-  Consultar a súa solicitude:  pódense consultar os datos da  mesma, así como  do 
propio xustificante que ten que imprimir ao finalizala. Se non o imprime nese momento 
pódeo facer posteriormente accedendo a esta opción tamén.

1.2.- Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá  imprimir e 
presentar  o día escollido para realizar a analítica. A súa copia serviralle de xustificante 
para presentar ante a Dirección do centro aos efectos de xustificar documentalmente o 
tempo de ausencia.

1.3.-  O  prazo    xeral    de inscrición   será de vinte  (20) días naturais  a partir do día 
seguinte  ao  da  difusión  desta  campaña  na  páxina  web  oficial  da  Consellería  de 
Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (www.edu.xunta.  gal  ).

Para determinada casuística de persoal, o cómputo do prazo será o establecido no 
documento “Precisión dos prazos de inscrición”.

2.- Citacións:

2.1.- O recoñecemento médico consta das seguintes probas:

1) Analítica e recollida de mostras 
2) Revisión Médica
3) Proba Específica: Revisión xinecolóxica e Control do PSA

1) Con respecto da cita para a analítica e recollida de mostras.-

A plataforma informática garantiralles ás traballadoras e traballadores solicitantes que 
no momento do rexistro da súa solicitude,  poidan escoller  o lugar,  data e hora da 
analítica e recollida de mostras, e obter en liña un resgardo acreditativo da inscrición, 
con indicación da dita data, lugar e hora escollidas, nas que ten que presentarse en 
xaxún para a súa realización (analítica) e recollida (mostras).

2) Polo que a revisión médica se refire.-
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Proba específica para mulleres: Revisión xinecolóxica para todas as traballadoras que 
o  soliciten  expresamente,  incluirá  a  realización  de  citoloxía  e  ecografía  vaxinal,  e 
mamografía  para  as traballadoras  menores de 50 anos cando a  xuízo  do persoal 
facultativo se considere necesaria.

Proba específica para homes: Control do antíxeno prostático (PSA) en traballadores 
de  máis  de 45  anos  (ter  cumpridos  os  46  anos  no  momento  da  solicitude) con 
antecedentes familiares que o soliciten expresamente.

A xestión,  así  como  a  modificación  das  citas  para  a  revisión  médica  e  revisión 
xinecolóxica, serán por conta da empresa adxudicataria, CUALTIS SLU.
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Eva Saleta Barral: emsaletab@cualtis.com / 981 255 277

➢ Así mesmo, se precisara información adicional, ten a súa disposición ao persoal do 
Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Consellería, nos datos de contacto (en 
horario  de atención ao público  de 09:00 a  14:00 horas  de luns  a  venres)  que de 
seguido se sinalan:

981 545 439 – 881 995 992 / servizodeprevencion@edu.xunta.gal

5.- Contido mínimo dos exames de saúde (Exame de saúde laboral básico)

1. Historia clínico laboral:

• Antecedentes familiares de interese.

• Antecedentes persoais:
-  Alteracións do sistema endócrino.
-  Enfermidades cardiovasculares e alteracións do sistema circulatorio.
-  Enfermidades respiratorias.
-  Alteracións neurolóxicas: perdas de coñecemento, vertixe, convulsións, etc.
-  Alteracións músculo-esqueléticas.
-  Alteracións sensoriais.
-  Alteracións hematolóxicas.
-  Hábitos tóxicos.
-  Alerxias.
-  Inmunizacións.
-  Outros.

• Estado de saúde actual:
-  Medicación ou tratamento actual.
-  Hábitos tóxicos.
-  Valoración do estado mental.
-  Actividades en tempo de ocio.
-  Outros.

• Historia Laboral:
-  Antecedentes laborais. Posto de traballo, período e riscos específicos.
-  Posto de traballo actual e riscos inherentes ao posto.

2. Exploración xeral:

 Datos biométricos: peso, talla e IMC.
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