
A I  XORNADA DA SOCIEDADE GALEGA DE FERIDAS ACOLLEU A MÁIS  DE 350
PROFESIONAIS DE ENFERMARÍA

• É  a  primeira  vez  que  se  celebra  unha  xornada  entre  os  congresos  da
Sociedade, que se realizan cada dous anos

• A importante demanda de asistencia obrigou ao comité organizador a pechar
o  aforamento  máximo  previsto  para  o  evento,  que  se  celebrou  no  Álvaro
Cunqueiro  

• Os participantes  abarrotaron  as  aulas  de  docencia  e  o  salón  de  actos  do
hospital, onde se desenvolveron obradoiros e relatorios

Vigo, 18 de xuño de 2018. A I Xornada intercongresos da Sociedade Galega de Feridas,
que  se  celebrou  no  Hospital  Álvaro  Cunqueiro  superou  todas  as  expectativas  da
organización, ao asistir máis de 350 profesionais de Enfermaría de Galicia e do resto das
comunidades  españolas,  unha  cifra  que  obrigou  ao  comité  organizador  a  pechar  o
aforamento máximo previsto e mesmo deixar solicitudes de asistencia sen atender. 

Baixo o epígrafe xenérico de “Abordaxe integral das feridas en pacientes fráxiles”, o éxito
da convocatoria foi referendado polo interese que despertaron tanto os relatorios como os
obradoiros.  Entre  os  participantes,  a  xefa  de  servizo  de  Integración  Asistencial  da
Consellería de Sanidade, Blanca Cimadevila, que estivo acompañada polo presidente da
Sociedade, José Antonio Jiménez, e por Julia Tomé, unha das responsables viguesas do
comité organizador da xornada. 
 

De esquerda á dereita, Blanca Cimadevila, xefa de servizo de Integración
Asistencial da Consellería de Sanidade; Julia Tomé, do comité organizador de

Vigo; e José Antonio Jiménez, presidente da Sociedade Galega de Feridas



Foi  a  primeira  vez  que  a  Sociedade  Galega  de  Feridas  convocou  unha  xornada
intercongresos,  é  dicir  para  debater  asuntos  de  actualidade  nos  tratamentos  entre  as
celebracións dos congresos habituais, que se realizan cada dous anos. O último deles,
cunha numerosa participación, celebrouse o ano pasado, tamén no Álvaro Cunqueiro.

Xestión  de  recursos,  feridas  complexas,
tratamentos  para  as  úlceras  nas
extremidades inferiores ou cirurxía plástica
e reparadora en pacientes  fráxiles,  foron
algúns  dos  aspectos  relacionados  coa
profesión que se abordaron nas distintas
sesións.

Un dos relatorios máis espectaculares de
cantas  expuxéronse  (con  observacións
prácticas  incluídas)  foi  a  referida  á  “
larvaterapia”, considerada como unha das
terapias  máis  antigas  no  tratamento  das
feridas.

A satisfacción polo contido da xornada abordouse ao finalizar,  na reunión da asemblea
xeral de socios coa que concluíron as sesións de traballo.


