
O HISTORIAL CLÍNICO, MÁIS PRETO DO DOMICILIO DO PACIENTE

• O persoal de HADO utiliza xa tablets coas que os profesionais poden acceder
á historia clínica móbil  do enfermo ou pautar medicación desde a casa do
paciente

• O servizo de Hospitalización a Domicilio conta este verán coa súa dotación de
profesionais  completa:  5  médicos  e  7  enfermeiras,  ademais  do  persoal
administrativo

• É o único de Galicia  das súas características que atende á totalidade dos
municipios da área sanitaria 

• Ademais do traballo asistencial, o persoal imparte cursos a profesionais de
Atención Primaria e 061, e realiza actividades de pregrao e posgrao

Vigo, 6 de agosto de 2018. O Servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO) conta cunha
nova ferramenta que facilita o seu traballo na propia residencia do paciente. Desde hai
semanas,  os  profesionais  utilizan  tablets  para  dispoñer  da  historia  clínica  móbil  do
enfermo, unha especie de resumo do seu historial completo, no propio lugar onde este
reside.

Os dispositivos, hai 10 agora mesmo no servizo, permiten ademais que os profesionais
poidan pautar  in  situ  nova medicación  ou “cargar”  na  tarxeta  sanitaria  do  paciente  as
modificacións  que  consideren  convenientes  nos  tratamentos  que  segue  o  enfermo.
Ademais, o sistema informático de que están dotadas as tablets permite aos facultativos ou
ás enfermeiras recibir informes, en conexión directa desde a casa do enfermo.

“Desprazámonos a lugares moi remotos da área sanitaria de Vigo. Se nalgún lugar non hai
suficiente cobertura de datos móbiles, o sistema almacena o que facemos e o transfire no
momento en que chegamos a un sitio con cobertura suficiente”, relata un dos facultativos
do servizo. 



O responsable de HADO do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o doutor Luís
Amador, asegura que “agora xa son moi útiles, pero pronto mellorarán aínda máis as súas
prestacións e se poderá acceder á historia clínica completa do paciente; sen dúbida unha
gran vantaxe para traballar máis preto do enfermo e da súa contorna”.

600 Pacientes
O servizo de Hospitalización a Domicilio atende pacientes que, polas súas características
ou polas doenzas que padecen e o estado avanzado da súa enfermidade, necesitarían
ingreso hospitalario pero prefiren permanecer no seu domicilio onde HADO subministra os
mesmos coidados e atencións que nun ingreso hospitalario convencional. 

Se tratan pacientes con calquera patoloxía incluídos enfermos con necesidades paliativas,
oncolóxicos ou non. O ano pasado os profesionais de HADO trataron a 600 pacientes da
área sanitaria viguesa.

Durante estes meses de verán, o persoal de HADO está ao completo da súa dotación
habitual. Son 5 médicos e 7 enfermeiras os que se desprazan para atender aos enfermos
adscritos  a  HADO  e  que  residen  en  todos  os  municipios  da  área  sanitaria.  A eses
profesionais hai que sumar o persoal administrativo que ten o seu centro de operacións no
Hospital  Álvaro  Cunqueiro,  en  instalacións  que  están  situadas  á  beira  da  área  de
Urxencias.

Cualificación profesional
Todos  os  facultativos  integrantes  dos  equipos  móbiles  de  HADO  dispoñen  da  súa
especialidade MIR, ademais de cursos e masters en coidados paliativos ou similares. O
mesmo ocorre co persoal de enfermaría, que se despraza nas distintas unidades.

“Son especialistas moi cualificados para este traballo. Así se demostra, ademais, en que
non só realizan o seu labor profesional preto dos enfermos senón que tamén imparten
cursos especializados a persoal de Atención Primaria ou do 061, e realizan actividades
docentes de pregrado e posgrao”, salienta o doutor Amador.

O  servizo  de  HADO  do  CHUVI  ten  a  peculiaridade  de  que  é  o  único  das  súas
características en Galicia que cobre a totalidade da área sanitaria de Vigo. 

Ademais,  coordínase con outros servizos,  como o que promove a Asociación contra o
Cancro en Vigo, que se dedica a atender a pacientes paliativos oncolóxicos pero só da
área de poboación que comprende aos municipios que, anteriormente á reordenación da
EOXI de Vigo, dependían funcionalmente do Hospital do Meixoeiro.

“Chegamos a todos os municipios, algo moi importante e do que sentimos moi satisfeitos, e
contamos  con  excelentes  profesionais  totalmente  cualificados  para  o  gran  labor  que
desempeñan a diario”, subliña o doutor Luís Amador.


