
O ÁLVARO CUNQUEIRO SERÁ O EPICENTRO DA SIMULACIÓN SANITARIA 

• Asinouse un acordo de colaboración entre a EOXI de Vigo e a Escola Superior
de Arte Dramática de Galicia para realizar un proxecto formativo coa Unidade
de Simulación Clínica en Obstetricia e Xinecoloxía

• Trátase  dunha  iniciativa  moi  innovadora  para  adestrar  aos  profesionais
sanitarios  en  técnicas  e  habilidades  comunicacionais  que  contribúan  a
mellorar a relación cos pacientes

Vigo, 20 xullo de 2018. O xerente da EOXI de Vigo, Félix Rubial, e o director da Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), Manuel Vieites, veñen de asinar un acordo
de colaboración para realizar un proxecto formativo coa Unidade de Simulación Clínica en
Obstetricia e Xinecoloxía do Álvaro Cunqueiro.  Trátase dunha iniciativa moi  innovadora
para adestrar aos profesionais sanitarios en técnicas e habilidades comunicacionais que
contribúan a mellorar a súa relación cos pacientes.

A través da metodoloxía da simulación híbrida asentada no xogo de roles, impartiranse
varias sesións de formación práctica estandarizada nun entorno controlado e seguro, para
mellorar a capacitación médica en situacións clínicas pouco habituais, reforzando o traballo
en equipo, a autoaprendizaxe e a autocrítica.

En definitiva, a implantación deste proxecto pretende consolidar o desenvolvemento de
habilidades na comunicación médico/paciente e de traballo en equipo en situacións de
crise.  Así,  simulando  situacións  reais  coas  que  os  facultativos  se  atopan  a  diario  no
desenvolvemento da súa actividade, analizarase o seu modo de dirixirse aos pacientes,



tanto a comunicación verbal como a non verbal, desde o xeito en que o miran, ata o ton de
voz utilizado...

Este  proxecto  desenvolverase  na  Unidade  de  Simulación  Clínica  do  Hospital  Álvaro
Cunqueiro,  e  a  ESAD  achegará  actores  e  actrices,  xa  titulados  ou  en  proceso  de
formación, que impartirán os obradoiros. O director será o xefe de servizo de Obstetricia e
Xinecoloxía, o doutor Carlos López Ramón y Cajal, e a coordinación estará a cargo da
profesora da ESAD, Nuria Montero.


