
AS VÍAS RÁPIDAS GARANTEN O ACCESO INMEDIATO AO ESPECIALISTA

• O CHUVI atendeu 2.845 casos por estes procedementos no primeiro semestre
do ano

• O sistema ponse en marcha en canto hai sospeitas de que o enfermo pode
padecer un cancro 

• A espera media para acceder a unha das 7 vías rápidas oncolóxicas foi de 3,7
días nos seis primeiros meses do ano

• Colon,  mama,  melanoma,  ORL,  próstata,  pulmón  e  vexiga  son  os
procedementos de acceso rápido para pacientes da área sanitaria de Vigo

• Adicionalmente o CHUVI dispón doutras 5 vías preferentes non oncolóxicas
que atenderon 875 casos no semestre

Vigo, 2 de agosto de 2018. Garantir o acceso case inmediato á consulta do especialista. É
o  obxectivo  das  vías  rápidas  de  atención  oncolóxica  que  funcionan  no  Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). Un procedemento que se activa no momento
en que existe sospeita de que un enfermo pode padecer cancro.

A primeira alerta de padecer un cancro adóitase producir na consulta de Atención Primaria,
case sempre en revisións de carácter periódico. En canto as primeiras probas confirman a
sospeita inicial, o paciente é derivado á vía rápida correspondente.

No CHUVI funcionan na actualidade 7 vías rápidas oncolóxicas: colon, mama, melanoma,
ORL, próstata, pulmón e vexiga. Cada unha delas correspóndese cos grupos de cancro
máis habituais.

Nos seis primeiros meses deste ano atendéronse 2.825 casos por estes procedementos.
Unha cifra case similar á rexistrada no mesmo período do ano anterior.  E a media de
espera para a primeira consulta foi de 3,7 días.

Por patoloxías
Sen dúbida a que máis casos viu no semestre foi a vía rápida de mama, que funciona no
Hospital  do Meixoeiro dentro da Unidade específica para este tipo de cancro.  En total
rexistráronse 1.332 actuacións, unha cifra un pouco por encima, 14 casos, da rexistrada
desde xaneiro a xuño de 2017. As pacientes tiveron que esperar unha media de 4,18 días
para acceder á primeira consulta co facultativo especialista, unha vez realizadas as probas
iniciais. 

Seguiulle, en canto ao número de casos se refire, a vía rápida de próstata, cun total de 349
nos seis meses. Esta cifra é a que máis diferenza arroxa con respecto ao ano pasado: 116
casos menos. A espera media dos pacientes para acceder ao urólogo, tras as primeiras
probas, foi de 2,8 días.



A vía rápida de pulmón é a terceira no ranking de número de casos atendidos, con 296 no
semestre. Practicamente é a mesma cifra que hai un ano e o tempo de espera medio é
tamén similar, de 3,2 días.

Case  o  mesmo  número  de  casos,  294,  atendéronse  na  vía  rápida  de  colon,  que
experimenta unha lixeira subida en comparación co primeiro semestre de 2017. Foron 17
máis, nalgún dos cales tivo que ver a campaña de detección precoz deste tipo de cancro
que puxo en marcha o  Servizo Galego de Saúde nestes  primeiros meses de 2018.  A
espera media para acceder ao procedemento rápido situouse en 4,8 días.

Aínda por  enriba  dos douscentos  casos,  concretamente 220,  situouse a vía  rápida de
vexiga neste semestre, cunha espera media para a primeira atención ao paciente de 2,1
días.

A vía rápida de ORL atendeu 173 casos, 69 menos que no primeiro semestre do ano
anterior. E a súa espera media foi a máis baixa de todas, con 1,5 días. Pola contra, a vía
rápida de melanoma é a que rexistrou, xunto á de colon, o maior aumento de casos, 17,
ata situarse en 161. A súa espera media subiu lixeiramente en comparación co mesmo
período do ano anterior e situouse en 7,47.

Cos datos de actividade obtidos queda clara a importancia das vías rápidas tendo en conta
que garanten ao paciente unha atención case inmediata desde que se produce a primeira
sospeita de padecer un cancro. Unha rapidez que pode ser vital pola posibilidade de atallar
canto antes a enfermidade tras a detección precoz da mesma.

Vías preferentes
O Plan Estratéxico da EOXI de Vigo, que está en vigor desde o ano pasado, recolle a
iniciativa de dotar  á  estrutura asistencial  doutros mecanismos que faciliten o acceso a
procedementos rápidos para algunhas patoloxías. 

Dentro desa estratexia, ademais das vías rápidas oncolóxicas, o CHUVI conta con outras
non  oncolóxicas,  denominadas  vías  preferentes  e  que  dependen  dos  servizos  de
Endocrinoloxía,  Xinecoloxía,  Medicina  Interna  e  Pneumoloxía.  Están  centradas  en
patoloxías  moi  concretas,  pero  que  necesitan  unha  atención  preferente  polas
complicacións que poden ter para o enfermo.

Trátase dunha aposta do CHUVI para acelerar determinadas consultas co especialista,
unha vez que se detectaron os síntomas da enfermidade noutros dispositivos asistenciais,
que derivan ao paciente ao hospital. 

Actualmente  hai  5  vías  preferentes:  de  nódulo  tiroideo,  de  sangrado  menopáusico,  de
sangrado urxente xinecolóxico, de adenopatías e de trastorno respiratorio do sono.

No primeiro semestre deste ano foron atendidas 875 primeiras consultas a través das vías
preferentes  de  que  dispón  o  CHUVI.  Un  número  que  é  susceptible  de  ampliación  en



función das necesidades, como tamén recolle o Plan Estratéxico no desenvolvemento das
súas liñas xerais de actuación.


