
OS  CENTROS  DE  SAÚDE  DE  VIGO  IMPLANTAN  UN SISTEMA DE TRIAXE  PARA
ORDENAR A DEMANDA DE ATENCIÓN NON PROGRAMADA

• Este  sistema,  baseado  na  clasificación  dos  pacientes  por  cores,  permite
identificar e priorizar aqueles casos sen cita previa que realmente requiren
unha atención inmediata 

• Trátase dunha clasificación protocolizada, que garante a equidade no acceso
á asistencia e aporta maior seguridade aos usuarios e profesionais 

• O centro de saúde de A Doblada realizou a pilotaxe deste programa, que a día
de hoxe xa está funcionando, e nos próximos días implantarase nos centros
de saúde de Coruxo e Casco Vello

Vigo, 9 xullo do 2018. Os centros de saúde da área de Vigo están implementando un
novo  sistema  organizativo  e  asistencial  para  ordenar  a  demanda  da  atención  non
programada; isto é, as solicitudes de asistencia daqueles pacientes que se achegan sen
cita previa ao centro sanitario.

Trátase dun sistema de Triaxe, similar ao das Urxencias Hospitalarias pero adaptado á
Atención Primaria, que permite  identificar aquelas situacións clínicas que requiren dunha
atención sanitaria que non admite demora, e que debe prestarse ben de xeito inmediato ou
ao longo da xornada, fronte a aquelas consultas que poden demorarse e que deben ser
programadas a través de citación.

O centro de saúde de A Doblada realizou a pilotaxe deste programa e xa o ten incorporado
na súa practica diaria e, nos próximos días, implantarase nos centros de Coruxo e Casco
Vello. 



Co obxecto de deseñar os protocolos de actuación específicos deste sistema en Atención
Primaria, no centro de saúde de A Doblada creouse un equipo de traballo multidisciplinar,
no que participaron 15 profesionais -facultativos, enfermaría e persoal de servizos xerais- .

Segundo  explica  a  xefa  do  servizo,  Marta  Delfín  -“estamos  moi  satisfeitos  con  este
proxecto, que nos permite garantir a equidade na priorización da asistencia, e mellorar a
nosa organización interna. Todos os días atopábamosnos pacientes que se achegaban ao
centro sen cita,  en demanda de atención urxente e que, ás veces, eran atendidos nas
consultas  por  diante  doutros  pacientes  que  esperaban  a  súa  quenda,  e  que,  nalgúns
casos,  non  estaba  xustificada  esa  atención  inmediata.  Este  sistema  axúdannos  a
discriminar aquelas situacións clínicas urxentes daquelas demorables”-.

Tres niveis de atención
Esta triaxe consiste na clasificación dos pacientes non programados cun código de cores,
que permite identificalos segundo a gravidade clínica que presenten e en función de esto,
establécese o tempo no que deben ser atendidos. 

Así,  nunha  primeira  avaliación,  o  persoal  da  área  administrativa  seguirá  o  protocolo
establecido  para  identificar  se  a  solicitude  do  paciente  ten  que  ser  atendida  de  xeito
inmediato, ou débese pasar a consulta de triaxe do persoal de enfermaría, ou pode ser
programada nas súas diferentes modalidades, presencial ou telefónica, ofrecendo sempre
a primeira cita dispoñible. 

Ante  un  problema  de  saúde  que  require  atención  inmediata,  establécese  o  Código
Vermello. O persoal acompaña ao paciente ata a sala de Urxencias, para ser atendido por
persoal de enfermaría e médico á maior brevidade, aos que se avisará telefonicamente
dende a área administrativa.

Nos  casos  nos  que  non  se  precisa  atención  inmediata,  se  cita  nas  axendas  dos
profesionais sanitarios e pasan a ser triados polo persoal de enfermaría, que recolle na súa
historia clínica o motivo, signos e síntomas que presenta, asignándolle un novo código.

Este código pode ser “Laranxa”, que son os casos cunha situación clínica nos que debe
ser  atendido  polo  médico  no  primeiro  momento  posible  ou  “Verde”,  que  indica  que  a
situación non é urxente e o paciente debe esperar ata que o facultativo dispoña dun oco na
súa axenda.

“Outra das vantaxes desta triaxe é que nos proporciona unha boa ferramenta de educación
sanitaria, e axúdannos aos profesionais a concienciar aos usuarios que o sistema publico é
de todos e que hai que facer un bo uso dos seus recursos. Ademais de dereitos temos
tamén obrigas para cos demais. Se alguén demanda unha atención innecesaria fóra do
tramo horario que lle corresponde, ten que ser consciente de que vai prexudicar a outro
paciente que ao mellor ten máis necesidade de ser atendido” – explica a doutora Delfín.



En definitiva, este sistema é unha achega máis para mellorar a calidade da atención ao
ofertar un sistema organizativo máis equitativo e seguro, no que prima a priorización dos
usuarios en función da súa patoloxía e adquirindo con eles un compromiso de tempos de
atención.


