
A ÁREA SANITARIA DE VIGO REÚNE AO SEU CONSELLO ASESOR DE PACIENTES

• A  xerencia  reuniuse  co  Consello  Asesor  de  Pacientes  para  analizar
conxuntamente o grao de desenvolvemento do Plan Estratéxico e obxectivos
para o 2018 

• As Asociacións de Pacientes tiveron un papel relevante na Estratexia XXI, xa
que as súas achegas foron fundamentais para definir  as liñas de acción a
nivel asistencial, docente e de investigación desta área sanitaria     

• A Humanización foi, e continúa a ser, unha das liñas prioritarias de actuación
e  con  este  obxectivo  vanse  desenvolver  novas  medidas  en  oito  áreas
concretas 

• Vigo é a primeira área sanitaria que conta cun Consello Asesor de Pacientes,
estrutura  de participación e asesoramento á dirección para  que a  voz dos
pacientes sexa escoitada

Vigo, 14 de febreiro do 2018. A xerencia da EOXI de Vigo mantivo hoxe unha xuntanza co
Consello Asesor de Pacientes, no que están representadas 34 Asociacións de Pacientes
desta área sanitaria.

O obxectivo  deste  encontro  era  facer  balance do pasado  ano a  través  dunha  análise
conxunta do grao de desenvolvemento do Plan Estratéxico, e definir obxectivos para este
ano  2018.  O  xerente  da  EOXI  de  Vigo,  Félix  Rubial  asegurou  que  “o  pasado  ano
avanzamos moito na finalidade de facer efectiva a participación dos pacientes no sistema
sanitario. Cumprimos o noso dobre compromiso de incorporar a voz dos pacientes na toma
de decisións organizativas relevantes na planificación futura da área sanitaria a través da
súa participación no plan Estratéxico, e puxemos a súa disposición un local para o seu uso
compartido no Hospital Meixoeiro “-.

Hai que recordar que en xuño de 2106 creouse o Consello Asesor de Pacientes da área
sanitaria,  o primeiro Consello de área de Galicia e un dos poucos de España. É unha
estrutura  de  participación  e  asesoramento  á  Comisión  da  Dirección,  que  ten  como



obxectivo  fundamental  establecer  e  consolidar  as  canles  de  comunicación  e  de
interlocución  necesarias  para  que  a  opinión  dos  pacientes  sexa  escoitada,  así  como
estreitar os mecanismos de cooperación dirixidos a mellorar a saúde e o benestar da nosa
poboación.

O paciente é o primeiro
Na  súa  intervención,  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. 

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. 

Novos retos para o 2018
Neste  encontro,  o  xerente  quixo  informarlles  dalgúns  dos  obxectivos  para  o  2018  e
subliñou que “continuarase desenvolvendo novas medidas de humanización, que este ano
irán orientadas a 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”.

No referido ás obras, Rubial 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 o desenvolvemento das obras planificadas no Meixoeiro, hospital
no que 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 liñal 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.

Para finalizar, o xerente agradeceulles o seu apoio e colaboración en todo o proceso de
reordenación asistencial da área sanitaria “no que tivestes un papel protagonista, e que foi
posible culminar con éxito, grazas á vosa participación e achegas. E ese ten que ser o
camiño xa que soamente progresaremos se continuamos traballando xuntos”-.


