
O CHUVI ADHÍRESE AO “PROXECTO SUEÑÓN” QUE PROMOVE O DESCANSO
DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 

• Liderado polo persoal de enfermaría nas unidades de hospitalización,  o
plan persegue que se respecten o máis posible os períodos de sono dos
pacientes ingresados 

• Expón unha serie de medidas sobre o uso da luz, o nivel de ruídos e a
organización dos coidados durante as horas nocturnas nos hospitais

• O  proxecto  está  en  consonancia  con  varias  liñas  xerais  do  Plan
Estratéxico 2017-2021 da área sanitaria de Vigo

Vigo, 9 de xullo de 2019.  O Complexo Hospitalario  Universitario  de Vigo (CHUVI)
adhírese ao “Proxecto Sueñón®” que promove o descanso adecuado dos pacientes
ingresados  en  plantas  de  hospitalización.  Trátase  dunha  iniciativa  impulsada  polo
colectivo  de  enfermaría  e  dirixida  a  profesionais  da  saúde,  xestores  hospitalarios,
pacientes e cidadáns en xeral.

O  proxecto  xorde  da  necesidade  de  abordar,  desde  os  profesionais  sanitarios  e
liderado polo persoal de enfermaría, o problema da interrupción do sono nos pacientes
hospitalizados e, como consecuencia, a súa falta de descanso. 

Trátase  de  poñer  en  marcha  unha  serie  de  medidas  para  axudar  a  mellorar  esta
situación entre os pacientes ingresados que teñen que pasar a noite no hospital. Unhas
solucións que deben ser implementadas nas distintas Unidades de hospitalización dos
centros hospitalarios. No caso da área sanitaria de Vigo o proxecto abarca aos tres
hospitais: Álvaro Cunqueiro, Meixoeiro e Nicolás Peña.

Ademais do obxectivo xeral, de promover o respecto ao sono dos pacientes, o proxecto
persegue concienciar ao persoal de enfermaría para que a prestación de coidados sexa
a máis adecuada posible para non interromper os períodos de descanso do enfermo
hospitalizado.

Para  iso,  expón  unha  serie  de  recomendacións  que  reduzan  os  efectos  daqueles
factores que, segundo os estudos publicados, interveñen na interrupción do sono: luz,
ruídos e organización dos coidados.

Como  paso  previo  á  implantación  do  proxecto  se  levarán  a  cabo  unha  serie  de
comprobacións en cada planta de hospitalización, con medicións de cada unha das
variables ou factores que inflúen na calidade do sono do paciente. Os resultados das
devanditas medicións trasladaranse ao persoal de cada planta para que implementen
unha  serie  de  medidas,  de  fácil  aplicación,  para  mellorar  o  nivel  do  confort  nos
pacientes.

Diminuír a luz e o ruído
As  medidas  concretas  a  aplicar  nas  plantas  de  hospitalización  refírense  aos  tres
factores apuntados, con suxestións concretas para cada un deles.



En canto á luz durante as horas nocturnas (considérase un período entre as 23 e as 7
horas) establécense medidas como ausencia de luz nas habitacións ou diminución da
intensidade nos corredores. Ademais recoméndase ao persoal de enfermaría o uso de
lanternas no momento de entrar na habitación, en vez de acender algunha das luces de
cada cuarto.

No referido ao ruído,  trátase
de diminuír os que producen
os  profesionais  cando  falan
entre  si  na  planta,  ou
controlar  o  que provocan os
aparellos  dotados  con
alarmas.  Tamén  se
recomenda  evitar
desprazamentos de aparellos
durante o período nocturno e
mesmo  facilitar  material  ao
paciente  para  que  poida
durmir mellor (tapóns para os
oídos).

Por último, exponse revisar a programación dos coidados ao paciente para evitar, na
medida do posible, interferir no seu descanso.

Recomendacións para as visitas
O proxecto inclúe unha serie de recomendacións para os familiares ou coidadores dos
propios pacientes. Aínda que poden parecer suxestións de sentido común, na práctica
diaria compróbase a necesidade de extremar o coidado neste sentido.

Algunhas das recomendacións para os coidadores pasan por non realizar visitas que
poidan interromper o sono dos pacientes; falar, se é necesario, lonxe da habitación e
no ton de voz máis baixo que sexa posible; manter o móbil e as alarmas en silencio e
os dispositivos con pantallas apagados a fin de evitar ruídos innecesarios; axudar a
conciliar o sono do paciente e evitar situacións que poidan impedilo; manter as luces da
habitación apagadas, as persianas baixadas durante a noite e se é necesaria a luz,
empregar lanternas.

Plan Estratéxico
A implementación  do  proxecto  “Sueñón”  encaixa  con  varias  das  liñas  xerais  de
actuación do Plan Estratéxico 2017-2021 da área sanitaria de Vigo.

Así,  na liña estratéxica 1, “O paciente é o primeiro”,  o proxecto entra de cheo nos
apartados de facer unha sanidade máis humana, vincular a prestación asistencial ás
necesidades do paciente ou avanzar na medicina personalizada atendendo a pacientes
diferentes de maneira diferente.



Na liña estratéxica 7, “Xestión do coñecemento e innovación”, o proxecto innova en
canto á satisfacción de necesidades do paciente e da cidadanía en xeral,  que non
están suficientemente cubertas. E tamén se inclúe na liña 8, “Calidade, seguridade e
mellora continua”.


