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Familia profesional

Sanidade

Formación e acreditación
Un ámbito de traballo, como por exemplo o de SANITARIO, pode ter
unha serie de ocupacións que requiran diferentes niveis de formación
e especialización que se poden acadar a través de ciclos formativos de
formación profesional que conducen á obtención dun titulo oﬁcial de
formación profesional, ou ben a través de cualiﬁcacións que conducen
á obtención dun certiﬁcado de profesionalidade, que acredita que o/a
traballador/a adquiriu unha serie de cualiﬁcacións profesionais para
desempeñar unhas ocupacións e uns postos de traballo determinados.
Por outra banda, a través do sistema de acreditación e competencias
profesionais pódese obter o recoñecemento de unidades de
competencia que en conxunto levan ao recoñecemento de
cualiﬁcacións conducentes á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade ou parte dun título.

Cualificacións

Nivel
especialización

non referida no catálogo de
cualiﬁcacións

Títulos FP

Cultivos
celulares

Especialista

Nivel superior

SAN125_3
Anatomía patolóxica e
citoloxía

Técnico/a superior en
anatomía patolóxica e
citoloxía
non referida no catálogo de
cualiﬁcacións

SANITARIO
Nivel medio
Auxiliar de
enfermaría ou clínica

Nivel básico

Anatomía patolóxica e
citodiagnóstico

Coidados auxiliares de
enfermaría

Certificados de profesionalidade

Formación
A través do sistema de formación profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter formación para os/as seus/súas empregados/as ou propor formación para futuros/as
empregados/as.
Segundo o nivel de especialización requirido, esta formación pode ser de nivel básico, medio, ou superior, ou especializada.
Poderase obter a través das seguintes vías:
 Ciclos formativos de formación profesional. Conducen á obtención dun titulo oficial de formación profesional e dotan o/a traballador/a das capacidades para as ocupacións que se indican.
 Cualificacións profesionais. Conducen á obtención dun certificado de profesionalidade que acredita que o/a traballador/a adquiriu determinadas cualificacións profesionais para desempeñar as ocupacións e os
postos de traballo que se indican.

Ciclos formativos

Nivel básico

Nivel medio

Nivel superior

Farmacia e parafarmacia
 Técnico/a en farmacia.
 Técnico/a auxiliar de farmacia.
 Técnico/a de almacén de medicamentos. Técnico/a
en farmacia hospitalaria.
 Técnico/a en establecementos de parafarmacia.

Laboratorio clínico e biomédico
 Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
 Técnico/a especialista en laboratorio.
 Axudante técnico/a en laboratorio de investigación e experimentación.
 Axudante técnico/a en laboratorio de toxicoloxía.
 Delegado/a comercial de produtos hospitalarios e farmacéuticos.

Emerxencias sanitarias
 Técnico/a en transporte sanitario.
 Técnico/a de emerxencias sanitarias
 Operador/a de teleasistencia.
 Operador/a de centros de coordinación de urxencias
e emerxencias.

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear
 Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.
 Técnico/a especialista en radiodiagnóstico.
 Técnico/a especialista en medicina nuclear.
 Persoal técnico en equipamentos de radioelectroloxía médica.
 Persoal técnico en protección radiolóxica.
 Persoal técnico en radioloxía de investigación e experimentación.
 Delegado/a comercial de produtos.

Coidados auxiliares de enfermaría
 Auxiliar de enfermaría ou clínica
 Auxiliar de de balnearios.
 Auxiliar de atención primaria e coidados de
enfermería a domicilio.
 Auxiliar bucodental.
 Auxiliar de xeriátrico/a.
 Auxiliar pediátrico/a.
 Auxiliar de esterilización.
 Auxiliar de unidades especiais.
 Auxiliar de saúde mental.

Ortoprótese e produtos de apoio
 Técnico/a superior en ortoprotésica.
 Técnico/a ortopédico/a, en produtos de apoio, en adecuación do contorno e accesibilidade e
da fabricación en serie de produtos ortoprotésicos e produtos de apoio.
 Responsable técnico/a de establecementos de adaptación e/ou distribución de produtos
ortoprotésicos, da fabricación á medida de produtos ortoprotésicos e produtos de apoio e de
taller de ortopedia hospitalario.
 Visitador/ora ou promotor/ora sanitario.
 Asesor/ora de produtos e servizos do sector.
Próteses dentais
 Técnico/a superior en próteses dentais.
 Técnico/a especialista en próteses dentais.
 Responsable técnico/a dun laboratorio de prótese dental.
 Comercial na industria dental ou depósitos dentais.
 Responsable técnico/a en departamentos de investigación e desenvolvemento de produtos na
industria dental.
Audioloxía protésica
 Técnico/a superior en audioprótese.
 Técnico/a especialista audioprotesista.

Nivel Especialización
Cultivos celulares
 Experto/a en cultivos celulares.

Nivel básico

Nivel medio

Nivel superior
 Técnico/a en elaboración de moldes e protectores auditivos.
 Técnico/a en medición de nivel sonoro.
 Audiometrista.
Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
 Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía.
 Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía.
 Citotécnico/a.
 Axudante de forense.
 Prosector/a de autopsias clínicas e médico-legais.
 Tanatopractor/a.
 Colaborador/a e asistente en bioloxía molecular.
 Colaborador/a e asistente de investigación.
Radioterapia e dosimetría
 Técnico/a superior en radioterapia.
 Técnico/a especialista en radioterapia.
 Persoal auxiliar dos servizos de protección radiolóxica.
 Delegado/a comercial de equipamentos de radioelectroloxía médica.
Hixiene bucodental
 Técnico/a superior en hixiene bucodental.
 Técnico/a especialista hixienista dental.
 Hixienista bucodental.
 Educador/ora en saúde bucodental.
Documentación e administración sanitarias
 Técnico/a superior en documentación sanitaria.
 Responsable técnico/a de codificación de documentación sanitaria.
 Responsable técnico/a de arquivos de historias clínicas.
 Responsable técnico/a de tratamento e deseño documental sanitario.
 Responsable técnico/a de sistemas de información asistencial sanitaria.
 Responsable técnico/a de avaliación e control de calidade da prestación sanitaria.
 Responsable técnico/a de xestión de procesos administrativo-clínicos.
 Responsable de administración de unidades, departamento ou centros sanitarios.
 Asistente de equipos de investigación biomédica.
 Secretario/a de servizos sanitarios.
Dietética
 Dietista
 Técnico/a en dietética e nutrición
 Responsable de alimentación en empresas de cátering
 Técnico/a en hixiene dos alimentos
 Consultor/a en alimentación
 Educador/a sanitario/a.

Nivel Especialización

Nivel básico

Cualificacións

Traslado e mobilización de persoas usuarias
e/ou pacientes, documentación e materiais
en centros sanitarios
 Celador/a de institucións sanitarias
 Celador/a de unidades de hospitalización de
centros sanitarios
 Celador/a de unidades especiais de centros
sanitarios
 Celador/a de centros de atención primaria
 Celador/a de autopsias
 Celador/a de almacén

Nivel medio
Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes
 Axudante técnico/a sanitario/a en salvamento e
rescate
 Técnico/a en emerxencias sanitarias
 Asistente en transporte sanitario urxente
 Axudante en unidades de asistencia sanitaria en
desastres
 Axudante en unidades de loxística sanitaria en
catástrofes
 Axudante sanitario/a en cooperación internacional
Coidados auxiliares sanitarios
 Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
 Auxiliar de enfermaría hospitalaria, en xeral
 Auxiliar de enfermaría de atención primaria en xeral e
atención domiciliaria
 Auxiliar de enfermaría de consultorio médico ou
gabinete bucodental
 Técnico/a auxiliar de clínica
 Auxiliar de enfermaría hospitalaria
 Auxiliar de enfermaría de atención primaria e
atención domiciliaria
 Auxiliar de enfermaría de saúde mental e
toxicomanías, de xeriatría, de pediatría, de
rehabilitación e de balnearios
 Auxiliar de coidados sanitarios de persoas con
discapacidade física, psíquica e sensorial en
establecementos sanitarios e sociosanitarios
Farmacia
 Técnico/a auxiliares de farmacia
 Técnico/a en farmacia
 Dependente de farmacia
 Técnico/a de almacén de medicamentos
 Técnico/a en establecementos de parafarmacia
 Técnico/a en farmacia hospitalaria
Produtos sanitarios ortoprotésicos e axudas
técnicas
 Comercial de produtos de axudas técnicas
 Axudante na montaxe e no mantemento de produtos
de axudas técnicas no establecemento de ortopedia
ou no domicilio
 Dispensador/a de produtos de axudas técnicas dun
establecemento de ortopedia
 Axudante na adaptación e na elaboración á medida
de produtos de axudas técnicas
Transporte sanitario
 Persoal de transporte sanitario programado

Nivel superior
Documentación sanitaria
 Técnico/a superior en documentación sanitaria
 Responsable técnico/a de codificación de documentación sanitaria
 Responsable técnico/a de arquivos de historias clínicas
 Responsable técnico/a de tratamento e deseño documental sanitario
 Responsable técnico/a de sistemas de información asistencial sanitaria
 Responsable técnico/a de avaliación e control de calidade da prestación sanitaria
 Responsable técnico/a de xestión de procesos administrativo-clínicos
Hixiene bucodental
 Técnico/a superior en hixiene bucodental
 Técnico/a especialista hixienista dental
 Hixienista bucodental
 Educador/a en saúde bucodental
Imaxe para o diagnóstico
 Técnico/a en equipamentos de radiodiagnóstico e medicina nuclear
 Técnico/a en unidades de control de calidade
 Delegado/a comercial de produtos hospitalarios e farmacéuticos
 Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
 Técnico/a especialista en radiodiagnóstico
 Técnico/a especialista en medicina nuclear
 Persoal técnico/a en protección radiolóxica
 Persoal técnico/a en radioloxía de investigación e experimentación
Laboratorio de análises clínicas
 Técnico/a especialista en laboratorio
 Axudante técnico/a en laboratorio de investigación e experimentación
 Axudante técnico/a en laboratorio de toxicoloxía
 Delegado/a comercial de produtos hospitalarios e farmacéuticos
 Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
Ortoprotésica
 Técnico/a superior en ortoprotésica
 Técnico/a ortopédico/a
 Especialista na elaboración de produtos ortoprotésicos e axudas técnicas á medida
 Técnico/a garante de establecementos ortoprotésicos ou de talleres ortoprotésicos hospitalarios
 Especialista de talleres de ortopedia hospitalarios
 Asesor/a de produtos e servizos do sector ortoprotésico
 Técnico/a na fabricación en serie de produtos ortoprotésicos e produtos de apoio
 Técnico/a ortoprotésicos
 Vendedor/a de axudas técnicas e produtos ortoprotésicos seriados con adaptación individualizada
 Visitador/a e promotor/a sanitario/a en relación con ortopróteses e axudas técnicas
Prótese dental
 Responsable técnico/a dun laboratorio de próteses dentais
 Técnico/a superior en próteses dentais
 Comercial na industria dental ou depósitos dentais

Nivel básico

Nivel medio
 Persoal de transporte sanitario urxente
 Condutor/a de ambulancias

Nivel superior
 Técnico/a especialista en próteses dentais
 Responsable técnico/a en departamentos de investigación e desenvolvemento de produtos na industria das próteses dentais
e dos seus materiais
Radioterapia
 Delegado/a comercial de equipamentos de radioelectroloxía médica
 Técnico/a en braquiterapia
 Técnico/a en dosimetría clínica
 Técnico/a en radioterapia
 Persoal auxiliar dos servizos de protección radiolóxica
Saúde ambiental e seguridade alimentaria
 Axudante en campañas de educación sanitaria
 Técnico/a superior en saúde ambiental e seguridade alimentaria
 Técnico/a especialista en saúde ambiental e seguridade alimentaria
 Controlador/a sanitario/a de tratamentos de desinfección, desinsectación e desratización (DDD)
 Axudante no control sanitario de augas
 Axudante no control sanitario de alimentos
 Axudante no control sanitario de xestión de residuos
 Axudante no control sanitario de medio construído
 Axudante no control sanitario de contaminación atmosférica
 Axudante no control sanitario de vectores de interese en saúde pública e produtos químicos biocidas e fitosanitarios
Tanatopraxia
 Tanatopractor/a
 Tanatoesteticista.
Análises en laboratorios forenses
 Técnico/a en análise forense
 Técnico/a especialista de laboratorio do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses
 Técnico/a especialista de laboratorio de institutos de medicina legal
Anatomía patolóxica e citoloxía
 Colaborador/a e axudante en bioloxía molecular
 Colaborador/a e asistente de investigación
 Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía
 Técnico/a en anatomía patolóxica e citoloxía
 Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 Citotécnico/a
 Axudante de forense
 Prosectores de autopsias clínicas e médico-legais
Audioprótese
 Técnico/a especialista audioprotesista
 Técnico/a en elaboración de moldes e protectores auditivos
 Técnico/a en medición de nivel sonoro
 Audiometrista
 Técnico/a audioprotesista
 Técnico/a superior en audioprótese

Acreditación da experiencia profesional
A través do sistema avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter para os/as seus/súas empregados/as o
recoñecemento de unidades de competencia que, en conxunto, levan ao recoñecemento de cualificacións conducentes á obtención dun certificado de profesionalidade ou parte dun título, e que acreditan que o/a
traballador/a ten unha serie de competencias profesionais.

Unidades de competencia

Nivel básico
 Manter preventivamente o vehículo
sanitario e controlar a súa dotación
material
 Ordenar e trasladar os documentos,
os materiais e os equipamentos dun
centro sanitario, e proporcionar a
información demandada
 Trasladar e colaborar na mobilización
de pacientes, cadáveres,
amputacións e fetos, tanto no acceso
como nas unidades de
hospitalización dun centro sanitario,
baixo a supervisión do persoal
responsable
 Trasladar e colaborar na mobilización
e na inmobilización dos pacientes en
unidades especiais, baixo a
supervisión do persoal responsable

Nivel medio























Aplicar coidados auxiliares sanitarios especializados
Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise
Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver
Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre
a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión
de persoal facultativo
Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas
usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo
Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e
cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo
Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión
de persoal facultativo
Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con
múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e
apoiando os labores de coordinación en situacións de crise
Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de
risco previsible
Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na
educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo
Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos
e servizos de farmacia
Dispensar e manter orteses e próteses na atención domiciliaria, colaborando co persoal
responsable técnico e/ou profesional cualificado
Dispensar, adaptar e manter produtos de axudas técnicas fabricadas en serie, colaborando
co persoal profesional cualificado
Elaborar, dispensar e manter produtos de axudas técnicas fabricadas á medida,
colaborando co persoal responsable técnico e/ou profesional cualificado
Executar operacións de organización no departamento de produtos de axudas técnicas e
de atención domiciliaria do establecemento de ortopedia
Preparar os materiais da consulta, unidade e servizo, e procesar a información sanitaria
Prestar apoio emocional a pacientes e persoas usuarias e intervir en programas e
actividades de educación para a saúde
Prestarlle a pacientes soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado
Realizar actividades de acondicionamento hixiénico de pacientes e persoas usuarias e o
seu contorno, así como do material e do instrumental sanitario
Trasladar pacientes ao centro sanitario útil

Nivel superior























Aplicar coidados auxiliares sanitarios especializados
Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise
Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver
Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias
sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a
supervisión de persoal facultativo
Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as
persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo
Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e
cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo
Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a
supervisión de persoal facultativo
Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios
con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de
recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise
Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos
de risco previsible
Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na
educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo
Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en
establecementos e servizos de farmacia
Dispensar e manter orteses e próteses na atención domiciliaria, colaborando co
persoal responsable técnico e/ou profesional cualificado
Dispensar, adaptar e manter produtos de axudas técnicas fabricadas en serie,
colaborando co persoal profesional cualificado
Elaborar, dispensar e manter produtos de axudas técnicas fabricadas á medida,
colaborando co persoal responsable técnico e/ou profesional cualificado
Executar operacións de organización no departamento de produtos de axudas
técnicas e de atención domiciliaria do establecemento de ortopedia
Preparar os materiais da consulta, unidade e servizo, e procesar a información
sanitaria
Prestar apoio emocional a pacientes e persoas usuarias e intervir en programas e
actividades de educación para a saúde
Prestarlle a pacientes soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado
Realizar actividades de acondicionamento hixiénico de pacientes e persoas usuarias e
o seu contorno, así como do material e do instrumental sanitario
Trasladar pacientes ao centro sanitario útil

