
O ÁLVARO CUNQUEIRO CONSOLÍDASE NA VANGARDA SANITARIA EN SÓ 4
ANOS

• As  cifras  de  actividade,  a  implantación  de  novas  tecnoloxías,  os
procesos  de  humanización  e  as  facetas  docentes  e  investigadoras,
avalan o seu liderado nacional 

• Esta realidade ven sendo corroborada polos usuarios e pacientes nas
enquisas  realizadas,  valorando  con  sobresaliente  o  índice  de
satisfacción co centro

• Máis  dun  millón  e  medio  de  consultas,  672.000  urxencias  atendidas,
49.700  intervencións  cirúrxicas  e  131.000  ingresos,  son  datos  que
reflicten a magnitude deste hospital 

• As accións realizadas para humanizar a asistencia foron determinantes
neste  último  ano;  como  exemplo  a  Unidade  de  hospitalización
pediátrica, que xa é un referente para toda España

• O Álvaro Cunqueiro dispón dun gran potencial que garante que o seu
crecemento continúe a ser imparable 

Vigo, 29 de xuño de 2019. O Hospital Álvaro Cunqueiro xa é un centro de vangarda
cando soamente se cumpren catro anos desde a súa apertura. Todos os indicadores
asistenciais, tecnolóxicos, docentes, investigadores e de implicación coa cidadanía así
o  demostran.  Unha  realidade  que  constatan  os  profesionais,  e,  sobre  todo,  veñen
corroborando  os  usuarios  e  pacientes  nas  enquisas  realizadas,  valorando  con
sobresaliente o índice de satisfacción co centro.

“Só  levamos  catro  anos  de  existencia  e  estamos  en  condicións  de  ofrecer  unha
calidade asistencial e humana de primeiro nivel. Se botamos unha ollada atrás, tras
realizar o proceso de reordenación máis complexo que tense acometido en España,
semella difícil que nun período tan curto de tempo tiveramos acadado estes resultados
e altas cotas de calidade”, afirma o xerente da área sanitaria de Vigo, Félix Rubial. 

Desde a apertura do centro hospitalario, o 29 de xuño de 2015 en que se atendeu ao
primeiro  paciente,  o  crecemento  é  exponencial,  sen parangón na sanidade pública
española.

50.000 intervencións cirúrxicas e 1,5 millóns de consultas
Nestes  catro  anos  realizáronse  nos  quirófanos  do  Álvaro  Cunqueiro  49.697
intervencións  cirúrxicas.  É  unha  cifra  moi  considerable  se  tense  en  conta  que  no
hospital lévanse a cabo as intervencións de maior complexidade, xa que as cirurxías
ambulatorias (2 de cada 3) son realizadas no Hospital do Meixoeiro.

Da enorme actividade asistencial realizada no Álvaro Cunqueiro dá idea o número de
consultas efectuadas que exceden o millón e medio. En concreto, 1.544.557.

Os datos dos ingresos desde xuño do 2015 ata xuño de 2019 confirman a tendencia
imparable en actividade. Neste período houbo 131.085 ingresos de pacientes.



Da  mesma  forma,  a  cifra  de  casos  atendidos  en  Urxencias  é  suficientemente
significativa, con 672.042 asistencias. E os nacementos, a finais do presente mes de
xuño, ascenderon a 13.869, un dato que mantén á área sanitaria de Vigo como a de
maior natalidade de Galicia.

Alta tecnoloxía e nova organización
Ademais  das  cifras  de  actividade,  a  implantación  de  alta  tecnoloxía  é  outro  dos
elementos que mellor define a posición de vangarda en que se atopa o Hospital Álvaro
Cunqueiro.

A incorporación, a finais do ano pasado, do TC Intraoperatorio na área cirúrxica supuxo
un  salto  tecnolóxico  que  permitiu  colocar  ao  centro  hospitalario  no  “top”  de
determinados tratamentos cirúrxicos minimamente invasivos. De feito, segundo explica
o  xefe  de  Neurocirurxía,  Cesáreo  Conde  “o  novo  equipo  supón  unha  gran
transformación e un importante avance nos procedementos de imaxe intraoperatorios.
Esta  tecnoloxía  está  a  cambiar  radicalmente  a  cirurxía  de  columna  vertebral  que
facemos no hospital”.

Outra das importantes dotacións foi a posta en marcha da ampliación do Banco de
sangue, complemento indispensable para o inxente traballo cirúrxico que se realiza no
hospital.

Do mesmo xeito, cabe subliñar o laboratorio de Microbioloxía no Álvaro Cunqueiro, que
se complementa coas novas instalacións do Hospital do Meixoeiro.

Os novos equipos tecnolóxicos fixeron posible a introdución de maiores prestacións e
técnicas innovadoras na carteira de servizos. Isto potenciou o labor dos profesionais
que lograron ambiciosos retos asistenciais. Un dos casos de maior relevancia a nivel
internacional constituíuno a intervención de Cardioloxía Intervencionista que permitiu
instalar unha prótese a medida de válvula tricúspide, a cuarta operación deste tipo que
se realiza no mundo.

Os investimentos  tecnolóxicos  foron da man de cambios organizativos asistenciais.
Nestes  catro  anos  apostouse  polas  Unidades  específicas  para  determinadas
patoloxías. Ás que se foron creando en anos anteriores (Ictus, Sono ou Ortoxeriatría,
entre outras) sumáronse recentemente as novas Unidades de Xenética, Demencias
(que  permite  unha  vía  directa  de  atención  a  pacientes  con  sospeita  de  deterioro
cognitivo) e a próxima, xa en fase de acreditación, de Esclerose Múltiple.

Un  dos  últimos  cambios  organizativos  acometidos,  determinante  para  acadar  altas
cotas de eficacia  coa alta  tecnoloxía e que constituíu  un fito  histórico na sanidade
publica viguesa foi, sen dúbida, a integración da Resonancia Magnética fixa no Servizo
de Radioloxía do CHUVI.

Humanización, pacientes e profesionais



“O paciente é o primeiro”. Esta é a primeira liña xeral do Plan Estratéxico 2017-21, que
avoga por introducir medidas para priorizar o trato humano na actividade asistencial.

“É  un  proceso  imparable
na sanidade actual e imos
seguir  implementando
accións  para  que  a
experiencia do paciente no
seu  paso  polo  hospital
sexa mellor. Trátase dunha
serie de medidas tantos en
infraestruturas  como
organizativas para mellorar
o  benestar  do  paciente  e
familiares”  subliña  Félix
Rubial.

Neste  ano  completouse  a
humanización  dunha  área
tan  importante  como  a  pediátrica.  A  Unidade  de  Hospitalización  pediátrica
experimentou unha transformación radical,  converténdose nun referente para outros
hospitais non só de Galicia senón tamén do resto de España. 

Segundo a xefa de sección da Unidade de Hospitalización Pediátrica, Mar Portugués,
-“Humanizar a asistencia comeza coa actitude próxima, positiva e de boa comunicación
dos profesionais, demostrando empatía, tanto aos nenos como ás súas familias, xa que
humanizar a asistencia é un dereito de todos os pacientes, especialmente daqueles
máis vulnerables, como son os menores”-.

Os avances nos procesos de humanización seguen e seguirán na UCI de adultos, na
pediátrica  e  na  de  neonatos  e  estenderanse  nos  próximos  meses  a  outras  zonas
sensibles do hospital. Nos últimos días déronse os primeiros pasos para humanizar á
zona de consultas externas, por poñer un exemplo.

O  protagonismo,  cada  vez  maior,  do  papel  dos  pacientes  queda  reflectido  no
fortalecemento  da  relación  coas  asociacións.  Onte  mesmo  celebrouse  no  Álvaro
Cunqueiro o I Foro de Innovación para asociacións de pacientes, no que seis delas de
moi distinto signo presentaron os seus proxectos de traballo. Outro importante avance
que sitúa ao hospital e a todo a área sanitaria na vangarda.

Neste contexto pódese subliñar tamén a apertura da Escola Infantil “Merlín”. Este novo
centro  de  Educación  Preescolar  dirixido  preferentemente  aos  fillos  e  fillas  dos
traballadores do Servizo Galego de Saúde no hospital. A posta en marcha deste novo
servizo  non  asistencial  vincúlanse  á  segunda  liña  de  acción  prioritaria  do  Plan
Estratéxico que ten por obxectivo o “Coidado, Desenvolvemento e Recoñecemento dos
e das profesionais”.



Docencia e Investigación
Outros dous aspectos fundamentais que se recollen tamén no Plan Estratéxico son a
Docencia e a Investigación.

Un salto de calidade de suma importancia ten sido o inicio, xunto coa Universidade de
Vigo,  do Grao de Enxeñería Biomédica, no que o Álvaro Cunqueiro xoga un papel
fundamental dado que neste centro impartirase determinadas materias completas deste
grao. Unha vella aspiración de Vigo que xa é unha realidade.

O grao de notoriedade acadado polo hospital plásmase, ademais, na elección realizada
polos novos residentes para formarse nesta área sanitaria. Veñen de empezar o seu
primeiro ano de residencia 92 graduados, un 20% máis que hai catro anos, o récord na
organización, e dá unha idea da consolidación en materia de docencia que se logrou
neste período.

No referido á Investigación, ademais dos múltiples premios que nestes anos recibiron
os profesionais  polo  seu traballo  investigador,  o  Instituto  de  Investigación  Sanitaria
Galicia  Sur  está  a  piques  de  lograr  a  certificación  do  Instituto  Carlos  III,  a  máis
prestixiosa que se outorga en España a un centro de investigación sanitaria.  Unha
meta que fai catro anos era impensable na área sanitaria de Vigo.

Todos estes elementos no seu conxunto supoñen que, a día de hoxe e coa curta idade
de 4 anos, o Hospital Álvaro Cunqueiro converteuse, tamén, nun centro de referencia
para a celebración de reunións nacionais e internacionais de profesionais da saúde. Os
organizadores  de  congresos  e  reunións  de  alto  nivel  das  distintas  asociacións  e
sociedades sanitarias do país pensan no hospital como sede dos seus eventos anuais.
Cómpre destacar a elección de Vigo como sede do Congreso Nacional da Sociedad
Española  de  Medicina  de  Emergencias  (SEMES)  que  reunirá  a  máis  de  3.000
asistentes.

“Debemos recoñecer que estamos nuns niveis que parecían moi afastados cando se
empezou esta aventura.  Aínda hai  moito  que mellorar,  pero  é unha realidade,  que
temos acado un liderado na sanidade publica española. E todo isto foi  posible coa
conxunción de esforzos,  co traballo en común de todos os profesionais a todos os
niveis. Estamos xa no futuro e o crecemento prevese imparable”, afirmou o xerente da
área sanitaria de Vigo, Félix Rubial. 


