
O ÁLVARO CUNQUEIRO, A TODA VELA EN SÓ TRES ANOS

• As cifras de actividade do novo hospital  vigués demostran que xa deixou
atrás a fase de consolidación para entrar nun proceso de crecemento 

• Máis dun millón de consultas, medio millón de urxencias atendidas, 10.500
nacementos,  34.0871  intervencións  cirúrxicas  ou  94.716  ingresos  dan  a
medida do impresionante volume asistencial

• O Álvaro  Cunqueiro  posiciónase,  ademais,  como un  referente  nacional  en
iniciativas de humanización de servizos 

• A posta en marcha do hospital posibilitou a implantación dunha nova filosofía
de traballo, baseada en Unidades específicas e interdisciplinares de atención 

• A  potenciación  da  tecnoloxía,  investigación  e  docencia,  constitúen  unha
aposta firme do hospital e o sitúan á vangarda da sanidade pública

Vigo, 29 de xuño de 2018. O Hospital Álvaro Cunqueiro cumpre tres anos de actividade
nos que xa deixou atrás a fase de consolidación para entrar nun proceso de crecemento
imparable,  como  o  demostran  todos  os  indicadores  tanto  asistenciais  como  non
asistenciais. O novo hospital vigués, abanderado da reordenación integral da área sanitaria
viguesa acometida con motivo da súa apertura,  é xa un referente no sistema sanitario
público.

“Navegamos a toda vela, o noso obxectivo é alcanzar a excelencia e para iso contamos
con todos os elementos a favor. O Álvaro Cunqueiro é un hospital que está na vangarda da
sanidade pública e o piar sobre o que sustenta a reordenación da área sanitaria acometida
hai tres anos, a máis complexa das que se levaron a cabo na sanidade española. E os
datos e os feitos mostran que estamos nun proceso de expansión imparable”, explica o
xerente  da  EOXI  de  Vigo,  Félix  Rubial,  con  motivo  do  terceiro  aniversario  do  centro
hospitalario.

As valoracións dos pacientes son moi favorables. Na última enquisa realizada, outorgaron
unha nota global de 8,7 sobre dez ao hospital, preto do sobresaínte. Do mesmo xeito, as
opinións dos profesionais tamén foron moi satisfactorias, como demostran os rankings de
reputación  publicados e  nos que o  Álvaro  Cunqueiro  encóntrase entre  os  30 mellores
hospitais de España, nas súas dúas últimas edicións. 

Nos tres anos transcorridos desde o 29 de xuño de 2015, data na que se atendeu ao
primeiro paciente no entón novo hospital, a realidade do centro é ben diferente. Asentado
por completo en todos os seus servizos, as cifras falan por si soas.

Actividade asistencial
Nestes tres anos realizáronse no Álvaro Cunqueiro 34.071 intervencións cirúrxicas. “Unha
cifra nada desdeñable se ten en conta que neste hospital lévanse a cabo as operacións
máis complexas e máis críticas, de acordo co plan concibido na reordenación do CHUVI”,
sinala Félix Rubial.



Se a actividade cirúrxica é importante non o é menos a clínica, con 1.116.065 consultas no
propio hospital, a cargo dos facultativos nas distintas especialidades.

731.482  estadías  e  94.716  ingresos  dá  a  medida  do  movemento  de  hospitalización
rexistrado neste trienio e o éxito acadado co modelo de cuartos que poden duplicar o
número de camas en función da demanda asistencial necesaria en cada período do ano.

A posta en marcha da porta única de Urxencias da EOXI de Vigo no Álvaro Cunqueiro foi
outra da iniciativas coas que arrincou o hospital e o seu volume de asistencia demostra
tamén o acerto daquela medida. Nestes tres anos atendéronse 486.271 urxencias.

No  balance  do  trienio  hai  que  destacar,  sen  dúbida,  os  10.452  nacementos  que  se
produciron no Álvaro Cunqueiro. Unha cifra que confirma que Vigo é a área de Galicia
onde se rexistra  maior  natalidade.  E o  hospital  coida  de forma especial  o  proceso do
alumeamento o que lle vale o recoñecemento das mulleres e familiares. As unidades de
parto, así como a posterior hospitalización en cuarto individual ou a unidade de Neonatos
consolídanse  por  parte  das  usuarias  como  un  dos  grandes  avances  acometidos  coa
reordenación dos servizos  hospitalarios,  outorgándolle  unha nota  de 8,9  sobre  dez na
última das enquisas. E o obxectivo é seguir crecendo para consolidar a Vigo como centro
de referencia maternoinfantil do noroeste peninsular.

Rubial conclúe que "nada deste despegue tería sido posible se Meixoeiro, Nicolás Peña e
toda a Atención Primaria non asumisen o importantísimo rol que lles ten sido asignado,
pero sobre todo sen a calidade profesional  das persoas que compoñen o conxunto da
organización".

Investimentos e nova filosofía organizativa 
Se os datos de actividade do Álvaro Cunqueiro nestes tres anos reflicten o proceso de
expansión, non o son menos os investimentos en tecnoloxía acometidos na maioría dos
servizos hospitalarios. Así, de partida, o SERGAS realizou un desembolso de 40 millóns de
euros nas diferentes dotacións tecnolóxicas, sendo unha das máis subliñables o quirófano
híbrido,  que sitúa  a  actividade cirúrxica  “noutro  nivel”,  na  vangarda da cirurxía,  e  que
beneficia sobre todo aos pacientes co emprego de técnicas cada vez menos invasivas ao
tempo que máis eficaces.

Da mesma forma que o laboratorio de Microbioloxía situado no propio hospital e que se
complementa co laboratorio central e o segundo laboratorio de Microbioloxía, ambos no
Hospital do Meixoeiro. Por nomear só algúns dos proxectos levados a cabo durante estes
tres anos.

Uns investimentos tecnolóxicos que van da man doutras iniciativas de carácter organizativo
e asistencial  como son a  aposta  polas  Unidades especificas  de atención  a  patoloxías
concretas.  “Sen  dúbida,  unha  das  medidas  que  se  teñen  revelado  máis  eficaces,  foi
aproveitar  esta reordenación para implementar unha nova filosofía de traballo,  creando
novas Unidades, na procura da interdisciplinalidade e da especialización da carteira de



servizos,  co  obxecto  de  modernizala  e  incrementar  a  calidade  das  súas  prestacións“.
-explica Rubial.

As Unidades de Ictus, do Soño ou Ortoxeriatría son exemplo desta nova estratexia de
abordaxe asistencial, que vai estendéndose ao resto de hospitais do CHUVI.

Neste contexto, cómpre subliñar tamén a implantación de dez vías rápidas, que diminúen
os tempos de atención e garanten a axilidade no diagnóstico e tratamento, que son a de
Colon, Mama, Melanoma, Pulmón, Cabeza e Pescozo, Próstata e Vexiga, Adenopatías,
Síndrome da Apnea Obstrutiva e Nódulo Tiroideo.

Pioneiros en humanización
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, as instalacións están deseñadas cunhas características que lle confiren un alto nivel
de confort e comodidade. Pódese citar a climatización, ou o feito de que o 70% dos cuartos
son individuais e dispoñen de sofá cama para o acompañante.

Todo enmarcado na primeira das liñas de actuación do Plan Estratéxico do que se dotou a
área sanitaria viguesa, que ten como lema “O paciente é o primeiro”. Un plan pioneiro en
incorporar  especificamente  as  achegas dos pacientes,  que se  canalizaron a  través do
Consello  Asesor  de  Pacientes,  primeiro  órgano  de  participación  das  asociacións  de
enfermos que se constituíu en España.

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, exportado ao resto das áreas sanitarias galegas;
ou habilitáronse novos espazos de lecer para os nenos. E foi posible a creación do Museo
Sanitario de Vigo (MUSAVI), por nomear algunhas das medidas.

Todas esas iniciativas recolléronse na Memoria de Humanización, de recente publicación,
a primeira deste tipo realizada nunha área sanitaria de España. “Tratamos enfermidades e
coidamos persoas” é o lema no que se basea a actuación xeral e nel céntranse un dos
eixos fundamentais de traballo. 

Docencia e investigación
O  Álvaro  Cunqueiro  tense  convertido,  ademais  nun  atractivo  para  que  os  futuros
profesionais da sanidade queiran formarse en Vigo. Tanto os alumnos de sexto curso de
Medicina como os xa graduados que cursan a súa especialidade teñen elixido o CHUVI
como a súa opción preferida. Neste mesmo ano, e por primeira vez, médicos graduados
que  obtiveron  notas  entre  os  primeiros  500  das  probas  de  MIR  elixiron  os  hospitais
vigueses, e a mellor nota de Galicia optou polo Álvaro Cunqueiro.



O nivel acadado polo CHUVI en xeral e o Álvaro Cunqueiro en particular nestes tres anos
posibilita ademais que, xunto coa Universidade de Vigo, se porá en marcha o grao de
Enxeñería  Biomédica.  Unha  alternativa  que  está  ligada  tamén  á  investigación,  moi
importante  na  EOXI  de  Vigo  e  que  se  plasma  no  recoñecemento  que  os  propios
investigadores acadan a nivel  nacional  e  internacional.  O Álvaro Cunqueiro posibilitou,
nestes tres anos, o crecemento das áreas destinadas a laboratorios de investigación algo
impensable coa anterior estrutura da área sanitaria viguesa.

Ademais  a  consolidación  do Álvaro  Cunqueiro  na  vangarda  da  sanidade  pública  e  as
instalacións coas que conta, fan que o hospital, e como consecuencia a cidade de Vigo,
convertéronse xa nun punto de encontro fundamental para a celebración de congresos
sanitarios.


