
A EOXI DE VIGO, REFERENCIA NACIONAL EN HUMANIZACIÓN

• Presenta a primeira Memoria que se publica en España sobre as iniciativas
deste tipo en hospitais e centros de saúde 

• Baixo  o  título  “Tratamos  enfermidades,  Coidamos  persoas”,  o  documento
recolle todas as medidas desenvolvidas para mellorar o trato humano cara ao
paciente 

• A  Memoria  divídese  en  cinco  eixos  fundamentais:  práctica  asistencial,
información e comunicación, os profesionais como axentes da humanización,
espazos e confortabilidade, e implicación e participación cidadá

• As actuacións son fiel reflexo da aplicación da “Estratexia XXI” no primeiro
dos seus obxectivos: “O paciente é o primeiro”

• A ampliación do horario na Unidade de Coidados Intensivos ou a constitución
do  Consello  Asesor  dos  pacientes  son  algúns  dos  proxectos  máis
salientables

Vigo,  18  de  xuño  de  2018.  A Estrutura  Organizativa  de  Xestión  Integrada  de  Vigo
posiciónase como referencia nacional na aplicación de procesos de humanización, tanto
nos  hospitais  como  nos  centros  de  Atención  Primaria.  De  feito,  vense  de  publicar  a
primeira Memoria  de Humanización que se realiza en España,  na que se compendian
todas as  actuacións deste  tipo  levadas a  cabo nos distintos  centros  da área sanitaria
viguesa.

“Tratamos enfermidades, Coidamos persoas” é
o  título  do  documento  que  reflicte  a  aposta
decidida  da  EOXI  de  Vigo  por  humanizar  a
asistencia sanitaria. A memoria está dispoñible
na páxina web Link Memor  i  a Humanización.

O xerente, Félix Rubial, subliñou con motivo da
publicación  que  “despois  de  ter  avanzado
extraordinariamente  en  melloras  estruturais  e
organizativas,  o  seguinte  paso  era  mellorar
tamén  aqueles  aspectos  que  son
extraordinariamente  valorados  polas  persoas
que  precisan  coidados  e  as  súas  familias.
Todos os que traballamos na sanidade pública
debemos ser  conscientes  de que as  persoas
que acoden a nós fano nun momento e nunha
situación  de  enorme  vulnerabilidade  e  coa
incerteza  que  xera  a  enfermidade,  polo  que
precisan dun trato cálido e humano”. 

Nese sentido, o xerente recalcou que “a humanización emerxe coa intención de equilibrar o
crecemento tecnolóxico, e o debe facer cunha práctica na que os principios do humanismo
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ocupen  un  lugar  preeminente,  pretendemos  traballar  para  as  persoas  que  precisan
coidados, para as que coidan e para as que nos coidarán a todos”.

“Estratexia XXI”
As actuacións de humanización  enmárcanse no Plan Estratéxico  “Estratexia  XXI”,  que
establece os eixos fundamentais de actuación na área sanitaria viguesa co horizonte do
ano 2021. Un plan absolutamente participativo na súa elaboración, que incorporou todas
as sensibilidades dos profesionais e, de “forma pioneira”, as aspiracións dos pacientes e
das súas asociacións.

A Memoria  clasifica  as  medidas  xa  implementadas  en  cinco  grandes  áreas:  práctica
asistencial,  información  e  comunicación,  profesionais  como  axentes  da
humanización, espazos e confortabilidade, e implicación e participación cidadá.

Práctica asistencial
A Memoria ocúpase, en primeiro lugar, das accións realizadas na práctica asistencial, tanto
xerais como específicas, en áreas de especial sensibilidade: parto e primeiros días de vida,
atención pediátrica, atención urxente, atención oncolóxica, atención á saúde mental, os
coidados intensivos, a atención ás persoas maiores e os coidados ao final da vida.

Nunha área sanitaria que rexistra o maior número de nacementos, case 4.000 en 2017,
dispoñer  das  12  Unidades  de  Traballo  de  Parto  e  Recuperación (UTPR)  foi  unha
prioridade dentro dos procesos de humanización. E a posta en funcionamento do Banco de
Leite Materno supuxo un paso máis. O pasado ano o censo de doadoras ascendeu a 60
mulleres e beneficiáronse do leite materno recollido e tratado 127 bebés.

Na área de  Pediatría fíxose  un maior  fincapé  no proceso de humanización.  En  2017
producíronse 4.062 altas hospitalarias pediátricas, un 9,5% do total das altas no CHUVI.
Para  os  máis  graves,  a  UCI  pediátrica  ofreceu  aos  pais  e  nais  a  posibilidade  de
permanecer cos seus fillos e fillas as 24 horas do día, do mesmo xeito que na UCI de
neonatos. 

Para os menores que deben someterse a unha intervención cirúrxica púxose en marcha a
Unidade de Recuperación Postanestésica e Cirurxía Maior Ambulatoria, na que os nenos
ou nenas poden estar acompañados polos seus proxenitores en todo o proceso: desde
antes  de  entrar  no  quirófano  ata  a  recuperación  posterior.  Unha  Unidade
extraordinariamente valorada nas enquisas que realiza o persoal.

Nos pacientes pediátricos é fundamental, ademais da súa curación, os aspectos educativo
e lúdico. O CHUVI mantén aberta unha escola homologada pola Xunta de Galicia con dúas
profesoras. E dispón de convenios de colaboración con distintas ONG e asociacións sen
ánimo de lucro que realizan actividades regulares ao longo do ano. Ademais, no Álvaro
Cunqueiro  creouse  unha  área  especifica  de  lecer,  “  O  Patio  do  Recreo”,  con  xogos
axeitados ás distintas idades dos menores.



A  atención  a  Pacientes Oncolóxicos é  outra  das  áreas  prioritarias.  Dadas  as
características dos enfermos e o tempo que deben permanecer nos centros, tratouse de
dotarlles da maior confortabilidade posible nos 60 postos de tratamento dispoñibles no
Hospital de Día. O propio persoal do servizo puxo en marcha unha Biblioteca de doazón
desinteresada que conta xa con máis de mil exemplares. Por outra banda, nas zonas de
espera  de  Oncoloxía  Radioterápica  do  Hospital  do  Meixoeiro  funciona  o  “Carriño  Don
Amable” para facer labores de acompañamento; na planta do Álvaro Cunqueiro na que se
realizan os transplantes de medula ósea hai un ximnasio para que os pacientes recuperen
o seu ton físico; e tamén se puxo en marcha o taller “Ponte guapa” de maquillaxe para
mulleres en tratamento oncolóxico.

A  Saúde Mental constitúe  outro  dos  campos de maior  importancia.  Nas Unidades  do
Álvaro Cunqueiro, Nicolás Peña ou no Centro Integral de Saúde Taboada Leal, puxéronse
en marcha distintos Programas específicos como o de actividade física, de promoción de
hábitos saudables (“Cóidome”), a horta ecolóxica, a edición da revista “La Flipadura”, o
programa de cociña, saídas terapéuticas, obradoiros de manualidades ou a terapia asistida
con cans, entre outros.

Especial  repercusión  tivo  o  programa  de  humanización  en  Coidados Intensivos.  En
decembro de 2017 levouse a cabo a apertura de portas á presenza de familiares na UCI,
que ata entón dispoñía dun horario moi restrinxido. A posibilidade de que un familiar ou
achegado estea á beira do paciente desde as 12 ata as 23 horas, foi unha medida que
obtivo unha ampla valoración. Isto  supón un antes e un despois nun servizo polo que
anualmente pasan máis de 5.000 persoas; é dicir, un 12% do total de adultos ingresados
nos hospitais do CHUVI. 

A atención ás  Persoas maiores,  pola súa vulnerabilidade, é outra das áreas de maior
relevancia  nesta  estratexia.  En  Atención  Primaria  están  en  marcha  varios  programas
corporativos do SERGAS como a consulta telefónica, o plan “Conecta 72” de seguimento a
maiores con alta hospitalaria ou o programa “TELEA” de atención domiciliaria a distancia.
Cabe subliñar tamén a creación das novas Unidades hospitalarias de Psicoxeriatría ou
Ortoxeriatría, deseñadas especialmente para os pacientes de maior idade.

No referido aos Coidados ao final da vida, o Hospital do Meixoeiro alberga a Unidade de
Coidados Paliativos, que ten unhas distintivas características de humanización. Conta con
13 cuartos individuais con cama para o acompañante, dispón ademais de zonas comúns
especialmente decoradas e dotadas para facer o máis confortable posible a estancia dos
pacientes e dos seus familiares. Tamén é outro dos servizos que sistematicamente obtén
unha mellor valoración por parte dos usuarios.

Comunicación, profesionais e confortabilidade
O sistema sanitario  necesita  da  comunicación  e  da  información  para  que  os  usuarios
coñezan todas as alternativas e garantir así o seu dereito a libre elección.



En  2015  implantouse  o  Plan  de  Mellora  e  Escoita  Activa,  que  serviu  para  que  tanto
profesionais como pacientes puidesen expresar as súas necesidades. 

A Guía de Acollida para pacientes hospitalizados, as enquisas de satisfacción periódicas, o
novo sistema informático de Quendas para garantir a intimidade no acceso ás consultas,
así como as aplicacións “É-saúde” ou “Sigue”, son elementos que serven para facilitar a
comunicación, implementar melloras e, sobre todo para que a poboación coñeza cada vez
máis o sistema.

Outra  novidade  neste  ámbito  foi  a  posta  en  servizo  do  programa  “Avísa_me”  nos
quirófanos, que a través do envío dunha mensaxe de texto aos familiares do paciente,
infórmaselles  da  evolución  ou  remate  da  intervención  cirúrxica.  Esta  iniciativa  viguesa
estendeuse xa á práctica totalidade de hospitais do SERGAS.

No referido ás actuacións dirixidas aos profesionais, salientar a posta en marcha dunha
ducia de salas de lactancia nos centros de saúde e hospitais para mellorar a conciliación
familiar, e o plan de Prevención da Violencia Externa. Ademais, anualmente, organízanse
obradoiros de formación en humanización para o persoal sanitario das distintas categorías,
nos que levan participado 363 profesionais.

Por  outra  banda,  tamén se  potenciou  a  comunicación  externa  coa  creación  de  novas
canles como a páxina web corporativa ou as redes sociais Facebook e YouTube. 

Co  obxecto  de  facer  que  as  estancias  nos  distintos  centros  sanitarios  sexa  o  máis
agradable posible, acometéronse reformas nos principais espazos e renovouse parte do
mobiliario,  como  os  sillóns  dos  cartos  do  Meixoeiro  ou  os  aseos  para  pacientes
ostomizados.

Outro dos elementos diferenciadores é a creación do Museo Sanitario de Vigo, MUSAVI, co
obxecto de preservar a historia e o patrimonio da sanidade da área viguesa. Trátase do
primeiro museo sanitario integral de España, que nace coa vocación de converterse nun
referente  científico,  documental  e  tecnolóxico  relacionado cos temas da saúde.  Xurdiu
como consecuencia da reordenación da área sanitaria, que permitiu tomar conciencia da
existencia de determinada documentación, equipamento, e tecnoloxía, con valor histórico,
científico e artístico, que é preciso conservar.

Participación Cidadá
É un elemento no que a EOXI de Vigo foi  tamén pioneira en España. Constituíuse un
Consello Asesor do Paciente que aglutina a 34 asociacións relacionadas coa sanidade, e
que ten un papel principal na achega de ideas e na proposta de melloras. En definitiva,
trátase de dar voz á cidadanía.

O consello tivo un papel relevante na elaboración do Plan Estratéxico da EOXI e dispón
dun “Espazo Asociativo” no Hospital do Meixoeiro, para uso das distintas asociacións. A
través do consello están representadas unhas 18.000 familias e máis de 40.000 persoas



da área sanitaria. A colaboración da área sanitaria de Vigo e das distintas asociacións do
consello foi unha constante ao longo dos últimos tempos.

Como conclusión, o xerente subliñou que “este documento pretende ser o punto de partida
para intensificar aquelas accións orientadas a rehumanizar a asistencia, atendendo non ao
paciente senón á persoa na súa dimensión global, e seguir liderando as accións neste
ámbito no conxunto das organizacións sanitarias de España”-. 


