
O ÁLVARO CUNQUEIRO DE VIGO, REFERENTE EN HUMANIZACIÓN SANITARIA EN
ESPAÑA

• Douscentos profesionais de toda España danse cita no centro
• O hospital acolle a 2ª xornada previa ao 21 Congreso de Hospitais

Vigo, 15 de outubro de 2018. Un total de 200 especialistas en xestión sanitaria de toda
España daranse cita no hospital  Álvaro Cunqueiro de Vigo. Vigo é unha das áreas de
referencia  na  humanización  da  asistencia  sanitaria,  tanto  polos  seus  proxectos
innovadores como por ser unha das primeiras estruturas organizativas de xestión integrada
de España en dispoñer dunha Memoria  de Humanización.  O hospital  será sede da 2ª
Xornada Precongresual do 21 Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria os días
24 e 25 de xaneiro de 2019, que inclúe dez relatorios sobre a aplicación de políticas e
sistemas de humanización na atención aos pacientes en hospitais e centros de saúde.

Os participantes, profesionais médicos, de enfermaría e de xestión, compartirán as súas
experiencias na materia, entre os que se atopan a directora de Procesos de Enfermaría da
Estrutura  Organizativa  de Xestión  Integrada (EOXI)  de  Vigo,  Pilar  Reza Castiñeiras,  o
enfermeiro do Hospital Vall d’ Hebron e membro do Proxecto HUGES Albert Cortés Borra,
o presidente da Fundación HUMANS, Julio Zarco Rodríguez, e o médico intensivista e
participante no proxecto HU-CI Gabriel Heras la Calle.

Durante  a  xornada,  o  conselleiro  de  Sanidade  da  Xunta  de  Galicia,  Jesús  Vázquez
Almuíña,  presentará  o  Plan  de  Humanización  da  Asistencia  Sanitaria  de  Galicia,  que
contempla  medidas  como a  mellora  da  comunicación  con  pacientes  e  familiares  ou  a
medicina personalizada.

Membros do comité organizador do 21 Congreso Nacional de
Hospitais e Xestión Sanitaria



A 2ª Xornada Precongresual  do 21 Congreso Nacional  de Hospitais tamén abordará a
visión da humanización desde o lado dos pacientes da man de Laura Quintas, presidenta
da Asociación Galega de Hemofilia Agadhemo, e a directora de Experiencia de Paciente do
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, María Dolors Navarro.

Aproveitando  a  sede da  xornada,  os  asistentes  participarán nunha  visita  guiada polos
puntos de referencia en humanización do hospital Álvaro Cunqueiro.

A  EOXI  de  Vigo  é  unha  das  referencias  nacionais  na  aplicación  de  procesos  de
humanización, tanto en hospitais como en centros de saúde, tras a publicación dunha das
primeiras memorias de humanización en España. O documento inclúe as actuacións máis
destacadas,  como as  Unidades  de  Traballo  de  Parto  e  Recuperación  para  as  nais  e
programas específicos de atención ás persoas maiores como o Servizo de Xeriatría ou as
unidades de Psicoxeriatría e de Ortoxeriatría.

“A información e a comunicación entre profesionais sanitarios e pacientes é un elemento
crave na humanización asistencial e debe aplicarse en todos os niveis: desde o parto e as
primeiras etapas ata a atención pediátrica e xeriátrica, a atención urxente, os coidados
intensivos  e  os  coidados  ao  final  da  vida”,  explica  Félix  Rubial,  membro  do  comité
executivo do congreso e xerente da EOXI de Vigo, quen destaca “o papel fundamental dos
profesionais como axentes de humanización”.

Sobre o Congreso 
Galicia acollerá por primeira vez o Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria, que
se celebrará os días 8, 9 e 10 de maio de 2019 en Santiago de Compostela e centrarase
na innovación sanitaria. O congreso, bianual, organízase desde 1978 e cumpre este ano a
súa 21ª edición, baixo a presidencia do doutor galego Ramón Ares, actual xerente da EOXI
de  Lugo.  Máis  de  2.000  directivos  e  xestores  sanitarios  daranse  cita  no  palacio  de
Congresos  de  Santiago  nun  dos  maiores  certames  profesionais  que  se  celebrarán  en
Galicia en 2019.

Tanto  o  21  Congreso  Nacional  de  Hospitais  e  Xestión  Sanitaria  como  as  xornadas
precongresuais celebradas en Lugo, Vigo e Santiago de Compostela están organizadas
pola Sociedade Española de Directivos da Saúde (Sedisa) e a Asociación Nacional  de
Directivos de Enfermaría (ANDE).


