
A ÁREA SANITARIA DE VIGO ACADA MÁXIMOS HISTÓRICOS DE ACTIVIDADE TRAS
O REMATE DO PROCESO DE REORDENACIÓN ASISTENCIAL 

• Os profesionais  de  atención  primaria  efectuaron  5,6  millóns  de  consultas,
constatándose un incremento da capacidade resolutiva deste nivel asistencial

• No CHUVI batéronse récords de actividade con 36.430 cirurxías totais, 42.973
hospitalizacións, 751.721 consultas externas e 180.826 urxencias

• Un total de 5.606 pacientes, un 42% máis, foron atendidos polas Vías Rápidas
de Atención ao Cancro, e implementáronse tres novas Vías Rápidas

• Puxéronse  en  marcha  novas  Unidades,  equipos  tecnolóxicos  e
procedementos, como o quirófano híbrido, o Centro Materno Fetal avanzado,
os novos laboratorios, a Unidade de Rehabilitación Cardíaca ou o Programa de
Detección Precoz de Cancro Colorrectal

• A  Humanización  foi  unha  das  liñas  prioritarias  de  actuación  e  con  este
obxectivo  realizouse  a  apertura  das  Unidades  de  Coidados  Críticos;
implantouse o programa Avísame,  e  habilitáronse novas  áreas de lecer  en
pediatría 

• O orzamento sanitario para esta área superou por primeira vez os 700 millóns
de euros

• O xerente da EOXI de Vigo asegura que “o pasado ano consolidouse o modelo
de  especialización  dos  edificios  do  CHUVI,  o  que  nos  sitúa  nun  novo
escenario  máis  ordenado,  mellor  dotado,  dimensionado  e  solvente  para
afrontar os novos retos sanitarios”

Vigo,  2  de febreiro de 2018.  Tras dous anos de cambios  estruturais,  organizativos  e
asistenciais, a EOXI de Vigo da por concluído o proceso de reordenación sanitaria posto en
marcha tras a apertura do Álvaro Cunqueiro.

Así  o  confirmou  hoxe  o  xerente  da  EOXI  de  Vigo,  Félix  Rubial,  no  transcurso  da
presentación  do balance de  actividade  realizado o  pasado ano  polos  profesionais  dos
centros do servizo público de saúde, e que resumiuno cunha palabra: “magnitude”. “Se
tivese que sintetizar e definir cunha palabra este balance, utilizaría a palabra magnitude.
Os datos son abrumadores a todos os niveis. Desde o orzamento sanitario para esta área,
que superou por primeira vez os 700 millóns de euros, representando do 8% do total do
orzamentos da Xunta  de  Galicia,  ata  os  resultados  de  actividade,  que teñen  acadado
máximos históricos en hospitalización e intervencións cirúrxicas, e continúan medrando no
seu conxunto” -explica Rubial.

Incremento da capacidade resolutiva da Primaria
No referido á Atención Primaria, o persoal sanitario dos centros de saúde da área de Vigo
-Medicina  de  familia,  Pediatría,  Enfermaría,  Farmacia,  Matronas,  Saúde  Bucodental  e
Traballo Social- realizou 5.658.313 consultas, 47.447 máis que hai un ano. Só os médicos
de familia efectuaron case tres millóns de consultas (2.937.717).



Un  dos  programas  que  se  revelaron  máis  eficaces  e  que  maior  nivel  de  aceptación
acadaron neste nivel asistencial foi o da consulta telefónica, que oferta a posibilidade de
ser  atendido  telefonicamente  polo  propio  médico  de  familia,  e  evita  polo  tanto  os
desprazamentos ao centro de saúde. Do total das consultas médicas realizadas, o 15,28%
por cento foron consultas telefónicas.

Cabe subliñar que continúa incrementándose a capacidade resolutiva da Atención primaria,
especialmente  en  consultas,  onde  a  porcentaxe  de  derivación  de  pacientes  desde  os
centros de saúde aos hospitais foi dun 5,81%, sendo o mellor ratio histórico.

Outro dos datos que avalan ese incremento da resolutividade da Atención Primaria é o
referido  ás  Urxencias  extrahospitalarias  atendidas  nos  Puntos  de  Atención  Continuada
(PACs), xa que o 90,3% destas urxencias foron resoltas neste dispositivo asistencial.

Máximo histórico de actividade cirúrxica e probas diagnósticas
No  referido  á  actividade  cirúrxica,  os  profesionais  do  CHUVI  realizaron  36.430
intervencións cirúrxicas totais, 1.249 máis que o ano anterior (un 3,55%). Destas, 29.278
foron programadas e 7.152 urxentes.

Neste incremento da actividade cirúrxica cabe subliñar tamén o crecemento constante da
cirurxía ambulatoria, contabilizándose 18.235 procedementos desta modalidade, o 56,7%
do total. Estes datos converten ao Meixoeiro no maior centro de cirurxía ambulatoria de
Galicia.

A porcentaxe de operacións suspendidas foi de 1,85%, o máis baixo dos últimos anos.

En canto ás probas diagnósticas, os resultados amosan que tamén se realizou a maior
actividade dos últimos anos: máis de 277.000 estudos de Radioloxía convencional, 9.700
mamografías;  53.200  ecografías  e  8.700  endoscopias  dixestivas.  En  alta  tecnoloxía
efectuáronse 47.700 TACs e 24.700 Resonancias Magnéticas.

Incorporación de novas vías rápidas
No  referido  ás  consultas,  os  especialistas  do  Hospital  realizaron  751.721  consultas
externas (12.774 máis que o pasado ano).

Ademais, para aqueles pacientes con sospeita de cancro téñense implantado uns circuítos
asistenciais  específicos  para  axilizar  a  súa  atención,  as  chamadas  Vías  Rápidas  de
Atención.  O pasado ano atendéronse a 5.606 pacientes,  1.681 máis que no 2016 (un
42%), a través das Vías Rápidas de Colon, Mama, Melanoma, Pulmón, Cabeza e Colo,
Próstata e Vexiga. O tempo transcorrido desde o diagnóstico de sospeita ata a primeira
actividade terapéutica é moi reducido, sendo no Chuvi de 3,9 días de demora media global.

O  pasado  ano  incorporáronse  tres  novas  Vías  Rápidas  de  Atención:  Adenopatías,
Síndrome da Apnea Obstrutiva e Nódulo Tiroideo.



No ámbito das consultas externas hai que subliñar tamén o crecemento do número de e-
interconsultas, un 12,2% máis que o pasado exercicio, acadando as 32.758. Trátase dunha
modalidade de asistencia  non presencial,  que mellora  de modo notable  os tempos de
resposta, permitindo un diagnóstico máis áxil sen necesidade de acudir ao Hospital.

Repuntan as Urxencias e aumentan as hospitalizacións
No referido ás Urxencias, tanto as do hospital como as dos PACs, teñen experimentado un
incremento de actividade. Durante o 2017 contabilizáronse 269.335 atencións nos PACs da
área, un 1,79% máis que no exercicio anterior. En concreto, o PAC de Vigo realizou un 4%
máis de atencións urxentes, acadando as 62.217.

Este incremento de demanda urxente dos PACs coincide paralelamente co aumento das
urxencias hospitalarias, que tras experimentar un descenso continuado nos últimos cinco
anos, no 2017 volveu a repuntar e atendéronse 6.594 pacientes máis, un 3,7%. En total,
180.826 pacientes  recibiron  atención  urxente  no Álvaro  Cunqueiro,  dos que  o  15,18%
requiriron ingreso hospitalario. 

Cómpre indicar  tamén que preto dun 50% dos pacientes que acoden ás urxencias do
Álvaro Cunqueiro, onde son atendidos por prioridade clínica e non por orde de chegada,
presentan patoloxías que estarían en disposición de ser resoltas nos PACs, con menor
espera e idéntica resolutividade.

En canto á hospitalización, o pasado ano contabilizáronse un total de 42.673 ingresos, a
cifra máis alta rexistrada no CHUVI. A estadía media é de 7,53 días, experimentando un
notable  descenso  tras  un  período  de  estabilización.  Ademais,  naceron  3.928  nenos  e
nenas.

Avanzando na excelencia
“Aínda que as cifras son importantes, este balance asistencial anual non pode limitarse a
elas, é necesario realizar tamén unha análise cualitativa e, neste senso, pódese dicir con
rotundidade que o avance organizativo e asistencial experimentado non ten precedentes, e
posiciónannos na vangarda da sanidade pública”-dixo o xerente.

Neste senso, Rubial realizou un resumo dos principais logros asistenciais, enmarcados no
desenvolvemento das liñas de actuación prioritarias da Estratexia XXI, plan realizado coa
participación de profesionais e pacientes e que define o papel e os proxectos de acción a
nivel asistencial, docente e de investigación desta área sanitaria para os próximos anos.

O primeiro obxectivo dese Plan é o paciente. Polo tanto, o primeiro que se fixo foi darlle
voz  aos  pacientes,  iniciando  un  plan  periódico  de  enquisas  para  coñecer  o  índice  de
satisfacción dos usuarios. Os resultados da primeira delas amosou unha alta cualificación,
valorando  moi  satisfactoriamente  a  súa  estadía  no  Chuvi,  cun  8,6.  “Por  primeira  vez
escóitase aos pacientes, téñense en conta na toma de decisións e incluso se lles facilitou
ás Asociacións un local no hospital Meixoeiro”.



Atendendo ás demandas dos pacientes déuselle un importante pulo á humanización da
asistencia, tanto nas infraestruturas -para darlle maior calidez e confortabilidade- como na
adopción de medidas organizativas para mellorar o benestar de pacientes e familiares. Así,
grazas á implicación dos profesionais, procedeuse á apertura e ampliación dos horarios de
visitas dos familiares ás Unidades de Coidados Intensivos, tanto á UCI pediátrica como á
de adultos. Púxose en marcha o Programa “Avísame” desde os quirófanos aos familiares
dos  pacientes,  que  será  exportado  ao  resto  das  áreas  sanitarias;  habilitáronse  novos
espazos de lecer para os nenos; abriuse o centro de saúde de Navia en xornada de tarde;
e implantouse o programa de xestión de quendas no Meixoeiro e en Taboada Leal. Tamén
no ámbito desta primeira liña púxose en marcha a web da organización, que aos poucos
meses de funcionamento xa recibiu dúas acreditacións de calidade, e o Museo Sanitario de
Vigo (MUSAVI)  “exemplo de responsabilidade social  corporativa que recollerá o legado
sanitario para as xeracións futuras”.

A segunda  liña  da  Estratexia  XXI,  “Coidado,  Desenvolvemento  e  Recoñecemento  aos
profesionais”, tamén acadou importantes logros: resolvéronse as xefaturas de servizo de
Medicina  Interna,  Hematoloxía,  Neurofisioloxía  e  a  Coordinación  de  Transplantes.
Ademais,  asinouse un importante  acordo sindical  para regular  a  mobilidade interna do
persoal e activouse unha campaña de Prevención de Violencia Externa.

Baixo  o  epígrafe  de  “Excelencia  Asistencial”  desenvólvese  outra  das  prioridades
estratéxicas da organización sanitaria viguesa. Neste apartado enmárcase o novo centro
de saúde de Tui, a reforma do antigo Anexo II do Xeral, a unificación das unidades de
Saúde Mental de A Doblada e Coia; e o traslado de equipos de primaria de A Doblada ao
novo Centro Integral de Saúde Taboada Leal. 

Hai  que  lembrar  tamén  as  obras  nas  infraestruturas  do  CHUVI,  como a  reforma  das
cubertas  do  Meixoeiro,  a  readaptación  dos  boxes  de  Urxencias,  a  nova  Sala  de
Electrofisioloxía, os novos laboratorios de Microbioloxía, e o gran laboratorio central  do
Meixoeiro.

Tamén este ano foi especialmente significativo en canto á dotación de novos equipamentos
tecnolóxicos e a incorporación de novas unidades, técnicas e procedementos diagnósticos
e  terapéuticos.  Como  exemplos,  Rubial  citou  o  novo  quirófano  híbrido,  a  nova
gammacámara para Medicina Nuclear,  a Unidade de Rehabilitación Cardíaca, o Centro
avanzado de Medicina  Materno Fetal  ou  o  Programa de Detección  Precoz de Cancro
Colorrectal, entre outros.

Neste balance, o xerente tamén fixo especial mención a outro dos obxectivos estratéxicos
ao  que  se  lle  deu  un  forte  pulo,  o  de  “Xestión  do  Coñecemento,  Investigación  e
Innovación”. Neste campo, destacou a incorporación de 9 profesores de Medicina; o Plan
do Instituto Sanitario Galicia Sur para acadar a acreditación do Carlos III; ou o ingreso de
Psiquiatría na rede de investigación máis prestixiosa de España (CIBERSAM). No ámbito
da  innovación,  citou  ás  xornadas  internacionais  de  Impresión  3D  ou  as  de  Cirurxía



avanzada celebradas no Cunqueiro; ou a aplicación “Sigue” para orientarse no hospital co
teléfono móbil.

Novos retos para o 2018
Para rematar a súa intervención, o xerente apuntou algúns dos obxectivos para este ano
2018 e confirmou a posta en funcionamento dos novos centros de saúde de Gondomar e
Salceda de Caselas; ou a redacción do Plan funcional de Bouzas. No Cunqueiro abrirase a
Unidade de Demencias e executaranse as obras do Banco de Sangue. Garantiu tamén
Rubial  o  desenvolvemento  das obras  planificadas no Meixoeiro,  resaltando que “neste
hospital se acometerá unha importante actuación”.

Tamén se vai incrementar a dotación de alta tecnoloxía, cun TAC intraoperatorio, o primeiro
de Galicia; e funcionarán a pleno rendemento o laboratorio central do Meixoeiro e o novo
acelerador lineal de Oncoloxía Radioterápica (recentemente incorporado). 

No ámbito da Investigación, a meta principal será acadar a acreditación do Instituto de
Investigación  Sanitaria  Galicia  Sur  como  centro  investigador  sanitario  polo  Carlos  III;
mentres que no ámbito Docente, o novo desafío será a formación práctica dos alumnos de
Enxeñería Biomédica da Universidade de Vigo.

O xerente engadiu que se vai continuar desenvolvendo novas medidas de humanización,
que este ano irán orientadas ás oito áreas: ao Parto e primeiras etapas da Vida; Atención
Pediátrica;  Atención  Urxente;  Saúde  Mental;  Coidados  ao  final  da  Vida;  Coidados
Intensivos; Atención ás Persoas Maiores e Atención Oncolóxica.

Tamén se poñerá en marcha unha campaña específica recordando a prohibición de fumar
en todos o recintos dos centros sanitarios.

“En definitiva, -concluíu o xerente- o pasado ano completouse o mapa sanitario da área de
Vigo  encaixando  as  últimas  pezas  deste  gran  puzzle,  e  consolidouse  o  modelo  de
especialización  dos  edificios  do  CHUVI,  o  que  nos  sitúa  nun  novo  escenario  máis
ordenado, mellor dotado, dimensionado e solvente para afrontar con garantías os novos
retos sanitarios. Sen dúbida, isto foi posible grazas ao compromiso dos profesionais e a
colaboración da cidadanía, aos que quero agradecer a súa comprensión e paciencia por
algunha  incidencia  que  puidera  acontecer  no  transcurso  deste  gran  proceso  de
reordenación sanitaria”.


