
O  SERVIZO  DE  NEFROLOXÍA  DO  ÁLVARO  CUNQUEIRO  IMPLEMENTA  UN
INNOVADOR SISTEMA INFORMÁTICO EN HEMODIÁLISE

• É a primeira Unidade de Diálise de Galicia que dixitaliza todo o proceso de
hemodiálise

• A renovación  tecnolóxica  experimentada  por  este  servizo,  dotado  con  42
monitores con avanzadas prestacións e a utilización dun software específico,
permitiu a súa completa informatización

• Máis  de  cen  pacientes  benefícianse  das  vantaxes  que  supoñen  a
informatización:  unha  maior  seguridade  nos  procedementos  e  un  mellor
control do tratamento 

Vigo, 19 xullo do 2018.  O servizo de Nefroloxía do hospital  Álvaro Cunqueiro ven de
implementar un novo sistema de informatización na Unidade de Diálises, que permite a
dixitalización global de todo o proceso de hemodiálise, desde a prescrición do tratamento
por parte dos facultativos ata o control de cada unha das sesións e o rexistro posterior dos
datos  do tratamento.  Así,  esta
Unidade convértese na primeira
de  Galicia,  e  unha  das
pioneiras  de  España,  en
dixitalizar todo o proceso. 

Este  avance  tecnolóxico
posibilita  o  acceso  á
información  e  o  control  do
tratamento  de  todos  os
pacientes  en  hemodiálise,
incluídos  os  pacientes  agudos
e os tratados nas Unidades de
Críticos, e exportar os datos de
interese  do  tratamento  á
historia clínica electrónica xeral
del hospital (IANUS).

Co sistema implantado, cada paciente conta cunha tarxeta intelixente personalizada, que
almacena os datos específicos do seu tratamento, e que son rexistrados polo monitor de
hemodiálise  (“ril  artificial”)  cando  a  tarxeta  é  conectada  ao  mesmo  para  programar  a
sesión. Á súa vez, o monitor comunícase coa historia electrónica de hemodiálises onde
voltea  toda  esa  información  en  tempo  real,  para  o  control  da  sesión  e  para  o  seu
almacenamento e análise posterior.  En todo este proceso utilízanse os máis exixentes
protocolos de seguridade dispoñibles na comunicación bidireccional.

Os  profesionais  sanitarios  seguen  o  desenvolvemento  da  sesión  de  diálises  a  través
dunhas tablets que substitúen as antigas follas de papel co tratamento e as gráficas de
control.  As  ordes  médicas  durante  a  sesión  son  prescritas  na  propia  tablet  ou  nos



ordenadores  do  servizo  e  recibidas  simultaneamente  polo  persoal  de  enfermaría
encargado do tratamento.

“Ata  agora,  o  facultativo  prescribía  a  indicación  terapéutica  en  papel,  e  o  persoal  de
enfermaría o programaba no monitor de diálises. Ademais, as enfermeiras transcribían a
papel  os  controis  realizados  durante  cada  sesión  onde  eran  revisados  polos  médicos
encargados  do  tratamento.  Isto  é,  portaban  unha  carpeta  na  que  escribían  todo  o
seguimento do paciente. Agora, cambiamos as carpetas polas tablets”. -explica o xefe de
servizo de Nefroloxía, José Mª Lamas. 

Mellor control do tratamento e maior seguridade 
En conclusión, o novo sistema permite aos profesionais sanitarios controlar de xeito máis
seguro e en tempo real a sesión de diálise, posibilitando a intervención sobre o estado
clínico do paciente para modificar ou axustar o tratamento. Ademais, elimina o tempo que
os profesionais dedican á captura dos datos dos pacientes en diálises,  aportando una
maior fiabilidade.

“Sen  dúbida,  o  máis  significativo  deste  avance  tecnolóxico  é  o  aporte  dunha  maior
seguridade en todo o  proceso,  xa  que ao pautar  dixitalmente o tratamento elimínanse
posibles errores na súa transcrición e aplicación. Ademais, facilita o traballo do persoal de
enfermaría, de xeito que antes tiña que facer manualmente o rexistro dos datos durante a
sesión e posteriormente introducilos no programa de xestión mentres que agora quedan
rexistrados  automaticamente.  En  definitiva,  con  este  sistema  mellórase  o  control  do
tratamento e garante a máis absoluta seguridade nos procesos,  o que redunda nunha
mellora da calidade asistencial” -conclúe o doutor Lamas.

A dixitalización e rexistro de datos resulta imprescindible para a explotación da información
co obxecto de realizar controles de calidade, análises predictivos, estudos clínicos, e ir
reaxustando e personalizando os tratamentos.

Renovación tecnolóxica da Unidade de Diálise
O  desenvolvemento  e  implantación  deste  innovador  sistema  foi  posible  grazas  á
renovación tecnolóxica experimentada polo servizo de Nefroloxía desde a posta en marcha
do hospital Álvaro Cunqueiro, que foi dotado de 42 monitores con avanzadas prestacións.
O  novo  equipamento.  xunto  coa  utilización  dun  software  específico,  permitiu  a
incorporación deste proxecto.

A hemodiálise  é  un  procedemento  polo  que  se  depuran  as  substancias  residuais  do
metabolismo cando os riles enfermos non son capaces de eliminalas e adquiren niveis
tóxicos no organismo. Para efectuar este tratamento é necesario acudir a unha Unidade de
Diálise tres días á semana a conectarse durante ao menos catro horas ao “ril artificial” ou
monitor de hemodiálise. 

A Unidade de Hemodiálise do Álvaro Cunqueiro atende a un cento de pacientes crónicos
con insuficiencia renal de luns a sábado, en xornada de mañá e tarde, ademais de dar
cobertura aos pacientes agudos ingresados no centro.


