
 
 

A sinistralidade laboral comprende todos os danos na saúde consecuencia do traballo realizado, 

é dicir, hai riscos para a seguridade e a saúde asociados ao exercicio da actividade profesional, tal 

como se recolle na Lei 31/1995.  A mesma Lei, no artigo 4, establece que “serán considerados danos 

derivados do traballo as enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con motivo ou ocasión do 

traballo”.  

Segundo a Lei Xeral da Seguridade Social, entenderase por enfermidade profesional a contraída a 

consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro de 

enfermidades profesionais que sexa aprobado. Tamén deben figurar as substancias, posturas ou 

elementos de calquera índole que as provoquen, en cada unha das especialidades docentes.  

O número de enfermidades profesionais en docentes con baixa efectiva, non se corresponde coa 

realidade da saúde laboral dos traballadores do ensino: por unha banda hai unha infradeclaración 

demostrable e por outra banda, moitos casos son tratados coma enfermidades comúns polo 

Sistema de Saúde: alerxias, burnout, problemas articulares e músculo-esqueléticas, afonías, ….   

USDG solicita de maneira urxente a ampliación e actualización do cadro de enfermidades 

profesionais docentes por consideralo claramente insuficiente. Para levalo a cabo precísase:  

 

 AVALIACIÓN DOS RISCOS DERIVADOS DA ACTIVIDADE PROFESIONAL 

 PROTOCOLO MÉDICO ESPECÍFICO 

 FORMACION E INFORMACIÓN 

 

Son necesarias intervencións preventivas desde o ámbito lexislativo, ligadas  ao coñecemento 

das peculiaridades de cada posto de traballo. Hai que pór en marcha unha normativa específica en  

PRL (Prevención de Riscos Laborais) para os docentes, en función das condicións laborais das 

diferentes especialidades, unha a unha, dentro de cada un dos corpos . Nese cadro aparecerán 

todas as patoloxías e elementos de risco que as provocan.  

Os servizos de prevención deben ofrecer unha vixilancia específica da saúde  e ofrecer o 

diagnóstico de especialistas nas doenzas existentes que implican unha correcta execución no 

desempeño da docencia: funcións cognitivas de concentración, memoria e precisión ou físicas de 

movementos repetitivos, cargas  posturais, posturas forzadas, esixencia vocal e  auditiva etc  

É imprescindible contar con COMITÉS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL  con participación 

sindical. Pola súa banda, as mutuas deben constatar os posibles casos de enfermidade profesional e 

asesorar en materia de saúde e adopción de medidas preventivas para evitar as doenzas futuras.  


