
O CHUVI SEGUIRÁ A SER REFERENCIA DOCENTE DO SUR DE GALICIA

• O  Consello  da  Xunta  autoriza  a  prórroga  do  convenio  para  facultativos
docentes ata finais do próximo curso

• O  acordo  garante  o  financiamento  para  o  persoal  sanitario  que  imparte
formación aos alumnos de 6º grao de Medicina que elixan o complexo vigués 

• No último curso foron preto de 80 os estudantes da Facultade de Santiago de
Compostela que escolleron o CHUVI para finalizar a súa gradación

Vigo, 14 de agosto de 2018. O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo segue a ser a
referencia do sur de Galicia para a docencia sanitaria. E o será tamén o próximo curso
académico que comezará en breve.

O Consello  da Xunta vén de aprobar  a  prórroga do convenio de colaboración entre o
Servizo Galego de Saúde (Sergas) e a Universidade de Santiago de Compostela, polo que
se regula o financiamento para os facultativos que exercen como docentes no último ano
do grao de Medicina na área sanitaria de Vigo.

A garantía do financiamento para o profesorado facultativo permite, cando menos, manter
o  número  de  docentes  do  CHUVI  para  os  alumnos  de  6º  e  último  curso  do  grao  de
Medicina.  Supón,  ademais,  consolidar  a  oferta  de  prazas  que o  complexo hospitalario
vigués tivo o curso anterior.

De feito,  no  curso  2017/2018 foron uns 80 os  alumnos que escolleron o CHUVI  para
realizar o último curso da súa carreira universitaria, que lles supón acceder ao título de
graduados en Medicina.

A prórroga do convenio para o profesorado do CHUVI subscribirase entre o conselleiro de
Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela,
Antonio López Díaz.

Convenio
O convenio entre o Sergas e a Universidade de Santiago de Compostela expirou a finais
de curso. Data do mes de abril de 2016 e referíase ás tres anualidades seguintes.

Agora,  coa  prórroga  do  devandito  convenio  aprobada  polo  Goberno  de  Galicia,  está
cuberta a achega económica do Sergas para o curso que comezará no mes de setembro.

As  condicións  económicas  que  rexerán  para  o  financiamento  do  profesorado  son  de
10.213,7 euros no presente exercicio, é dicir para cubrir os meses desde setembro ata final
de ano, e de 20.427,39 euros para o exercicio de 2019.

De  acordo  co  texto  da  prórroga,  tanto  o  Sergas  como  a  Universidade  de  Santiago
manifestan  “a  súa  vontade  de  manter  a  colaboración  establecida  e  consolidar  a



participación dos profesionais sanitarios do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo na
impartición da docencia clínica en Medicina”.

Plan Estratéxico
O Plan “Estratexia XXI” que entrou en vigor a finais do ano 2017, fixa as liñas xerais de
actuación na EOXI de Vigo para os próximos catro anos.

Unha desas liñas xerais  é  a do fomento da investigación e da docencia,  como piares
fundamentais para o desenvolvemento da estrutura da área sanitaria de Vigo no que se
refire á formación dos futuros profesionais.

A garantía do financiamento para os facultativos profesores supón que para o próximo
curso académico poderá cumprirse o obxectivo do Plan Estratéxico da EOXI de Vigo na
área de docencia.

Unha faceta de docencia que non só abarca aos alumnos do último curso do grao de
Medicina  aos  que  se  refire  o  documento  agora  aprobado  coa  garantía  do  seu
financiamento,  senón  que  tamén  abarca  á  formación  de  graduados  para  a  súa
especialidade.


