
REHABILITACIÓN CARDÍACA DO CHUVI DESEÑA PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS
DE RECUPERACIÓN PARA CADA PACIENTE

• Trátase  de  enfermos  que  sufriron  un  infarto  ou  que  pasaron  por  unha
intervención coronaria

• A Unidade, que naceu en febreiro de 2017, mantén en programas de control a
77 pacientes

• Desenvolve a formación do “Paciente Experto” para aqueles enfermos que
teñen determinadas características e que coa súa experiencia poden axudar a
outros

• Persoal da Unidade e pacientes celebraron unha andaina no Álvaro Cunqueiro
para conmemorar o ano e medio da súa creación

Vigo, 19 de xullo de 2018. Un programa individualizado para a recuperación de cada
paciente. É o procedemento co que traballa a Unidade de Rehabilitación Cardíaca que
funciona  no  Hospital  Álvaro  Cunqueiro.  Esta  Unidade,  con  algo  máis  dun  ano  de
existencia, mantén un control exhaustivo a 77 pacientes.

Cando o enfermo chega á Unidade, despois de recuperarse dun infarto ou de pasar por
unha  intervención  coronaria,  realízanselle  probas  de  todo  tipo  e  dependendo  dos
resultados asígnaselle a un programa de rehabilitación.

“A cada paciente realízaselle un programa individualizado, no que se lle recomenda unha
dieta  alimentaria,  uns  determinados  comportamentos  e  hábitos  de  vida,  ademais  do
tratamento que se lle asigne a cada un”, explica a xefa da Unidade, a doutora Marisol
Bravo.

Os pacientes que acceden ao programa completo de rehabilitación deben acudir de luns a
venres ás dependencias da Unidade, no Hospital Álvaro Cunqueiro, a fin de realizar unha
serie de comprobacións diarias. Os responsables do servizo indican aos pacientes que os
xoves achéguense en compañía dun familiar ou persoa que conviva con el, a fin de cotexar
que segue os tratamentos e as dietas que se lles ten pautado.

No plan inclúese a realización dunha serie de exercicios de adestramento coas máquinas
de  ximnasio  que  funcionan  na  propia  Unidade.  Uns  esforzos  físicos  que  están
monitorizados en todo momento, para comprobar a evolución das súas constantes.

Este programa de rehabilitación individualizado ten unha duración de dous meses desde
que o paciente ingresa no mesmo. 

Outros plans
Ademais deste programa de rehabilitación, a Unidade atende a outro grupo de enfermos
nas distintas consultas, aos que se lles convida a asistir ás sesións dos xoves no hospital,
a fin de darlles unhas pautas que deben seguir por si mesmos. Están adscritos ao que na
Unidade denomínase “Plan Educacional”.



Para realizar un seguimento máis completo do exercicio físico que realiza cada un dos
pacientes, a Unidade chegou a un acordo cun centro deportivo de Vigo para que os que o
desexen acudan ao mesmo e alí sexan controlados por un monitor, que está coordinado
cos profesionais sanitarios do hospital.

Ademais, realízase un labor formativo con determinados enfermos que presentan unhas
características concretas, na procura do “Paciente Experto”, que pode axudar aos seus
compañeiros á hora de resolver dúbidas ou de acompañarlles en exercicios físicos. 

“O que pretendemos é que, ao mesmo tempo que os pacientes se recuperan e adquiren a
rutina de hábitos de vida saudable, creen un vínculo entre eles, mediante determinadas
actividades compartidas ou inquedanzas que poden ser comúns”, sinala a doutora Bravo.

Precisamente  eses  vínculos  que  se  establecen  entre  os  participantes  nos  diferentes
programas foron o xerme para a creación dunha asociación de pacientes de rehabilitación
cardíaca, constituída o pasado 29 de xuño.

Andaina
Unha das principais actividades que realizan, de forma voluntaria, os pacientes da Unidade
é o uso da senda biosaudable que rodea o recinto do Hospital Álvaro Cunqueiro.

Precisamente,  e  para  celebrar  o  case ano e medio de funcionamento  da Unidade (foi
creada en febreiro de 2017), persoal da mesma e un grupo de pacientes realizaron unha
andaina pola mencionada senda.


