
O INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR PRESENTA O SEU PLAN
ESTRATÉXICO DE CARA Á ACREDITACIÓN

• A  presentación  do  Plan  Estratéxico  realizouse  onte  no  transcurso  da  II
Xornada de Encontro de Grupos de Investigación do IIS Galicia Sur, que se
celebrou no Álvaro Cunqueiro 

• O  IISGS  presentou  sete  obxectivos  ata  o  ano  2021  entre  os  que  hai  que
subliñar a consolidación da súa estrutura científica, a internacionalización da
súa actividade, ou a busca de novas fórmulas de financiamento

• O conselleiro de Sanidade, que clausurou a xornada, destacou a “importancia
de implicar a máis profesionais para potenciar a investigación biosanitaria”

• O Instituto conta na actualidade con máis de 800 investigadores e mantén
activos 582 estudos clínicos

Vigo, 23 de novembro de 2017. O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS)
presentou onte o seu Plan Estratéxico ata o ano 2021, no que se encadran sete obxectivos
fundamentais para o crecemento da actividade investigadora.

A presentación do Plan realizouse no transcurso da II  Xornada de Encontro de Grupos
Investigadores do IISGS, que se celebrou no Hospital Álvaro Cunqueiro, onde ten a súa
sede o propio instituto.

A clausura da xornada correu a cargo do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña,
que apostou pola investigación e subliñou “a importancia que ten aplicada en beneficio do
paciente”. Neste senso, o conselleiro indicou que é un recurso que xera valor no Sistema
Público  de  Saúde  e  que  reporta  múltiples  beneficios  tanto  en  termos  de  mellora  da
calidade de vida, como na xeración de coñecementos e mesmo beneficios económicos.  



Almuiña  destacou  tamén  a  necesidade  de  implicar  a  máis  profesionais  na  tarefa  de
potenciar a investigación biosanitaria e lograr unha maior identificación de todo o persoal
co Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. 

O  conselleiro  tamén  lembrou  o  obxectivo  que  se  marcou  a  consellería  de  acadar  a
acreditación do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur por parte do Instituto de
Saúde Carlos III dende que o novo hospital de Vigo abriu as súas portas. Para lograr que
esta  acreditación  sexa  un  obxectivo  realista,  Almuiña  animou  a  todos  os  axentes
implicados a traballar xuntos. Neste senso, o conselleiro subliñou o papel fundamental que
xogan as novas instalacións de investigación do hospital,  as sinerxías establecidas coa
Universidade de Vigo e as colaboracións coas áreas sanitarias de Pontevedra e Ourense.

Obxectivos
O director científico do IISGS, o doutor José Ramón Fernández Lorenzo, foi o encargado
de realizar a presentación do Plan Estratéxico e subliñou os obxectivos que se marcará o
Instituto no próximos catro anos.

O  primeiro  deles  consiste  en  potenciar  a  integración  das  entidades  que  compoñen  o
Instituto, de xeito que se consolide unha estrutura científica e de xestión que permita a súa
futura acreditación como instituto de investigación sanitaria.

O segundo obxectivo ten que ver coa comunicación das súas actividades propias tanto a
nivel interno como externo a fin de incrementar o sentimento de pertenza ao Instituto dos
propios investigadores e dar visibilidade ao seu traballo.

O terceiro pasa por implantar os plans e procesos de calidade na I+D+i que se requiren na
actualidade no procedemento de acreditación dos institutos de investigación sanitaria.

Outro dos obxectivos é a internacionalización da súa actividade. Para iso se traballará na
consecución de alianzas, prioritariamente dentro da Eurorrexión que conforma o Sur de
Galicia e o Norte de Portugal.

Impulsar a integración en redes e consorcios, así como as alianzas con axentes públicos e
privados, sobre todo aqueles que están situados na contorna do Instituto, é o quinto dos
obxectivos. Unha acción que pretende incrementar a captación de fondos non procedentes
de convocatorias públicas.

En sexto lugar figura o obxectivo de poñer en marcha iniciativas específicas para o impulso
da innovación e a investigación clínica como áreas de crecemento, aproveitando a elevada
poboación de referencia das áreas sanitarias que integran o Instituto  e o potencial  da
Universidade de Vigo.

O último dos obxectivos estratéxicos do Plan refírese ao desenvolvemento de investigación
e innovación relacionadas co envellecemento activo, o papel do paciente, ou os hábitos de



vida  saudable.  E todo iso  en liña  coas prioridades actuais  a  nivel  europeo,  español  e
galego.

800 investigadores e 582 ensaios clínicos
Como paso previo á explicación do Plan Estratéxico, o doutor Fernández Lorenzo fixo un
repaso da actividade que desenvolve o Instituto  de Investigación Sanitaria  Galicia  Sur,
tanto no referente ás áreas de investigación como aos grupos científicos.

Nestes momentos o Instituto mantén activos 582 ensaios clínicos, moitos dos cales son
absolutamente innovadores. Máis de 800 investigadores realizan o seu labor científico a
través  do  propio  Instituto,  no  que  o  nivel  de  actividade  creceu  exponencialmente  nos
últimos dous anos.

O  IISGS,  entre  outras  iniciativas,  dispón  de  sitio  web  en  galego,  castelán  e  inglés  e
incorpora dúas noticias científicas por semana á devandita publicación. Edita folletos de
información tecnolóxica e emite un boletín informativo semanal.

Máis de 160 asistentes
Na xornada de onte  participaron máis  de  160 asistentes,  membros dos 27 grupos de
investigación, tanto sanitarios como da Universidade de Vigo, que fixeron balance da súa
actividade, dando a coñecer as principais liñas de investigación que están a desenvolver,
así como da perspectiva cara ao futuro nos seus respectivos campos científicos. 


