
 A ÁREA SANITARIA DE VIGO A PUNTO FRONTE Á GRIPE 

• O Plan de Continxencia  da Gripe establece a  coordinación dos  servizos e
recursos de atención primaria e hospitalaria para optimizar a atención á gripe
e ás súas consecuencias 

• A Atención primaria é o primeiro elo da cadea dos niveis de atención, en torno
ao que se artella o resto de servizos asistenciais

• A  reordenación  das  Unidades  de  hospitalización  teñen  mellorado  a
funcionalidade  do  hospital,  o  que  permite  unha  maior  axilidade  na
mobilización de recursos 

• Entre  as  medidas  intrahospitalarias  que  establece  o  Plan  cabe  subliñar  a
priorización  das  probas  aos  pacientes  hospitalizados;  a  duplicación  das
camas  das  habitacións  individuais;  a  axilización  dos  procesos  de  ingreso
desde  a  urxencia;  os  traslados  intercentros  ou  a  modificación  da
programación cirúrxica 

• O pasado ano na área viguesa rexistráronse 800 ingresos hospitalarios e 50
decesos como consecuencia dun proceso gripal, e, na maioría dos casos o
elemento común foi a ausencia de vacinación

Vigo,  26  de  outubro  2018.  “Tranquilidade  e  responsabilidade”.  Estas  dúas  palabras
resumen a intervención do xerente da EOXI de Vigo, Félix Rubial, na presentación do Plan
de Continxencia para a Gripe 2018/19 da área sanitaria,  que establece a activación e
coordinación dos servizos e recursos de atención primaria e hospitalaria para optimizar a
atención  á  gripe  e  as  súas  consecuencias.  “Poucas  situacións  coma as  derivadas  da
epidemia  de  patoloxía  respiratoria  estacional  representan  unha  proba  da  solidez
organizativo-asistencial, de unidade e traballo cooperativo tan esixente coma esta, e temos
o deber de transmitir á poboación unha mensaxe de tranquilidade e de preparación fronte
ás consecuencias da mesma, pero tamén de facer un chamamento á cidadanía dun uso
secuencial e responsable de todos os recursos sanitarios da nosa área.” -explicou Félix
Rubial.

Nesta  presentación,  o  xerente  estivo  acompañado  pola  coordinadora  da  campaña  de
vacinación da área, Ana Estévez; da directora de Procesos Asistenciais, Mar Vázquez, e



algúns  xefes  de  seccións  e  servizos  con  implicación  directa  na  atención  a  esta
enfermidade, como Medicina Preventiva, Marga Cueto; Medicina Interna, Manuel Crespo;
Pneumoloxía, Alberto Fernández Villar; Microbioloxía, Benito Regueiro; Medicina Intensiva,
Dolores Vila;  Pediatría,  José R. Fernández Lorenzo;  Unidade de Curta Estadía,  Martín
Rubianes; Admisión, José Otero; e o xefe da Unidade de Atención Primaria de Matamá,
Leopoldo García Méndez e a coordinadora de Enfermaría dese Centro, Fátima Díaz.

Centros de saúde, eixo da atención
Este Plan recolle a cadea de niveis da atención á gripe, que sería o seguinte: en primeiro
lugar, o médico de familia, que será o eixo en torno ao que xiran todos os demais. Nos
centros de saúde estableceranse sistemas de atención especifica en axendas para atender
o posible incremento de solicitudes de atención non programada .

O seguinte elo o constitúen as Urxencias extrahospitalarias de Atención primaria (PAC), e
por  último  as  Urxencias  hospitalarias  do  Álvaro  Cunqueiro.  Trátase  de  concienciar  á
cidadanía da importancia de atender aos pacientes no nivel máis axeitado á súa situación
clínica e que utilicen, en primeiro lugar, os recursos de atención primaria, para blindar así
as Urxencias do hospital para a atención aos casos de maior gravidade. Hai que recordar
que a derivación ao servizo de Urxencias hospitalarias debe realizarse desde a atención
primaria ou desde o 061.

Urxencias e Niveis de Alerta segundo ocupación
No caso dunha situación epidémica que requira a atención hospitalaria dunha porcentaxe
de pacientes moi superior da media habitual, a EOXI de Vigo identifica dous puntos críticos
nesta  asistencia:  a  presión  asistencial  do  servizo  de  Urxencias  debido  a  unha  maior
frecuentación  dos  pacientes  en  demanda  de  atención;  e  o  nivel  de  rotación  e
dispoñibilidade das camas hospitalarias. 

O Plan de continxencia da gripe no servizo de Urxencias porase en marcha de acordo coa
situación epidemiolóxica segundo a información facilitada pola dirección xeral de Saúde
Pública, unha vez superado o umbral de intensidade de actividade gripal basal.



Como norma xeral,  a todo paciente que acuda a urxencias con síntomas respiratorios
facilitárselle máscara facial para prever a transmisión en proximidade.

As Urxencias de adultos dispoñen dunha estrutura de gran capacidade para asumir un
elevado volume de pacientes xa que contan, entre os recursos físicos máis relacionados
coa  patoloxía  gripal,  con  dous  postos  de  triaxe  -ampliables  a  tres-;  catro  postos  de
pacientes críticos; 88 postos en boxes e 2 de illamento; 30 camas de observación; 10
postos en sala de preingreso e 8 consultas xerais.

O Plan establece dous niveis de alerta.  Alerta Amarela,  cando o número de pacientes
pendentes de ingresos en Urxencias  é  superior  a  15  ou a ocupación na área médico
cirúrxica superior ao 95%; e Alerta Laranxa, cando hai máis de 25 pacientes pendentes de
ingreso ou a ocupación é do 100%.

Así, en función da situación da ocupación, o Plan de Continxencia contempla as seguintes
medidas: priorización das altas hospitalarias e das probas e interconsultas dos pacientes
hospitalizados;  duplicación  das  camas  das  habitacións  individuais  que  se  realizará  en
primeiro lugar nas Unidades de Medicina Interna, Pneumoloxía, e Curta Estadía; traslados
internos entre hospitais do CHUVI; axilización dos procesos de ingreso desde a Urxencia
coa posta en marcha dun circuíto preferente de altas de hospitalización, limpeza, e traslado
de  pacientes  ás  plantas;  e  modificación  da  programación  cirúrxica  e  da  cirurxía  sen
ingreso. 

Reordenación de camas
Neste  senso,  o  xerente  lembrou que este  ano cóntase cun activo  a  maiores:  a  maior
eficacia  derivada da reordenación das Unidades de hospitalización  levada a  cabo nas
últimas semanas. Con este cambio organizativo-asistencial mudouse o emprazamento de
aproximadamente un cento de camas, o que mellorou substancialmente a funcionalidade
do hospital.

Estes cambios, que deron resposta ás demandas dos profesionais, foron deseñados tras
un estudo dos espazos e da ocupación do hospital. Así reagrupáronse servizos cirúrxicos e
acercáronse  áreas  médicas  relacionadas  que  antes  estaban  separadas,  evitando
desprazamentos innecesarios do persoal. “No momento actual dispoñemos duns circuítos
máis operativos, o que permite unha maior comodidade e axilidade na mobilización de
recursos” –argumentou o xerente-.

En  relación  coa  hospitalización,  o  Plan  prevé  que  para  os  ingresos  ocasionados  pola
patoloxía  gripal  ou  asociada utilizaranse camas de hospitalización  da área médica,  en
primeiro lugar, e da área cirúrxica, en segundo, que son as que teñen a capacidade física e
asistencial de absorber o incremento da demanda do pico epidemiolóxico invernal. 

En  caso  de  necesidade,  a  flexibilidade  do  Complexo  permite  un  incremento  moi
significativo do número de camas, dada a posibilidade de duplicar cunha segunda cama as
habitacións individuais do Álvaro Cunqueiro, ademais das 60 camas a maiores dispoñibles
e  preparadas  para  activar  en  caso  de  que  sexa  necesario  no  Meixoeiro.  En  total,  a
capacidade de hospitalización do CHUVI é de case 1100 camas.



O  incremento  de  camas  estaría  acompañado  de  reforzos  de  persoal  en  función  da
estacionalidade da epidemia e do nivel de alerta e de ocupación. Así, o Plan compromete
efectivos  segundo  os  seguintes  criterios.  No  Cunqueiro,  superado  o  numero  de  35
pacientes por Unidade de hospitalización, incrementaranse as presenzas de persoal de
enfermaría;  mentres  que  no  Meixoeiro  aumentarase  o  persoal  sanitario  en  caso  de
habilitarse como dobres todas as camas de cada Unidade de hospitalización

Ademais,  naqueles servizos da área médica máis directamente relacionados coa gripe,
axustarase a actividade para absorber o incremento de demanda non programada por esta
patoloxía.

No transcurso da súa intervención, Rubial subliñou ao servizo de Microbioloxía como un
dos que “xogan un papel fundamental no apoio diagnostico desta patoloxía”. Así, ao igual
que o pasado ano, os profesionais deste servizo realizarán un test rápido diagnóstico para
todos os  pacientes  detectados na  triaxe  desde a  Urxencias.  O tempo de  resposta  de
laboratorio  é  de  aproximadamente  minuto  e  medio.  O  resultado  sera  comunicado
directamente  desde  Microbioloxía  ao  servizo  de  Urxencias  a  través  dos  números  de
teléfonos previstos. 

800 ingresos e 50 decesos relacionados coa gripe 
O xerente da EOXI aproveitou para facer un chamamento á vacinación e dixo que “en
todos os  foros  nos  que teño a  oportunidade  non  deixo  pasar  a  ocasión  de  reiterar  a
mensaxe fundamental de que a mellor arma contra a gripe é a prevención, e hoxe en día
dispoñemos da ferramenta máis eficaz na loita contra a enfermidade, a vacinación”-.

Nesta liña, insistiu na necesidade de incrementar os índices de participación na campaña
de vacinación na área viguesa, xa que aínda que se rexistra un incremento paulatino de
cobertura, pasando do 50% hai  tres anos ao 54% acadado na última campaña, segue
sendo unha porcentaxe baixa. 

“Os  datos  son  abraiantes,  o  pasado  ano  na  área  viguesa  rexistráronse  800  ingresos
hospitalarios como consecuencia dun proceso gripal; un 6,1% deses casos debeu ingresar
na  UCI,  e  en  50 deles  o  desenlace  foi  fatal.  Nunha  maioría  significativa  de  casos  o
elemento común era a ausencia de vacinación. A vacina non só evita casos senón que
diminúe a frecuencia de complicacións derivadas desta enfermidade e, tamén, o risco de
hospitalización e morte relacionada coa gripe”-.

Implicación, enxeño e creatividade do persoal
Para  finalizar,  o  xerente  quixo  agradecer  a  implicación  de  todos  os  profesionais  e,
fundamentalmente, os da atención primaria, xa que o seu grao de compromiso na loita
contra esta enfermidade é incuestionable, actuando de xeito proactivo no desenvolvemento
de actuacións para fomentar a vacina antigripal, como a vacinación oportunista (que capta
ao paciente para inocularse a súa doses cando vai a consulta por outro motivo). 

“Hai  que  subliñar  de  xeito  especial  o  esforzo  adicional  do  persoal  de  enfermaría  na
realización de chamadas telefónicas ao grupo de risco conformado polos maiores de 65
anos, para explicarlles as necesidades e as vantaxes da vacina. O pasado ano, na área



viguesa  realizáronse  10.000  chamadas  e  grazas  a  ese  esforzo  conseguiuse  que  un
13,60% por cento máis da poboación de risco tivese recibido a dose da vacina”-.

Ademais, Rubial felicitou publicamente aos “artistas da sanidade que poñen o seu talento,
enxeño e creatividade ao servizo da educación sanitaria”, en referencia á pediatra Rosalía
Piñeiro, do centro de saúde de Teis, gañadora do II Concurso de Carteis da Campaña de
Vacinación; así como aos profesionais do centro de saúde de Val Miñor, que realizaron un
vídeo informativo guionizado e protagonizado por eles mesmos, que xa conta con miles de
reproducións nas redes sociais.


