
A ÁREA SANITARIA DE VIGO ASESORA E COORDINA COAS RESIDENCIAS DE
MAIORES A ATENCIÓN AOS PACIENTES CON TERAPIAS RESPIRATORIAS

• O servizo de Pneumoloxía puxo en marcha a iniciativa que se concretou
nunha primeira reunión con persoal sanitario dos devanditos centros na
que tamén participou Farmacia Hospitalaria

• Utilización  correcta  do  osíxeno,  terapia  con  nebulizadores  e  uso  de
inhaladores  son  os  tres  principais  aspectos  nos  que  se  centra  a
colaboración

• Ademais da adecuada terapia nos pacientes ingresados nas residencias, a
iniciativa pretende abrir canles de comunicación para resolver dúbidas ou
evitar as molestias aos residentes por traslados a centros sanitarios

Vigo, 6 de agosto de 2019. Asesorar ao persoal sanitario das residencias de maiores
da área sanitaria de Vigo en terapias respiratorias é o principal obxectivo da iniciativa
posta en marcha polo Servizo de Pneumoloxía do Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo (CHUVI). Unha idea que xa se plasmou nunha primeira reunión mantida por
persoal do citado servizo con médicos e enfermeiras de centros sociosanitarios.

A información, proposta de colaboración e coordinación, céntrase, inicialmente, en tres
tipos de terapia que son habituais en pacientes de avanzada idade ingresados nas
residencias de maiores: o uso correcto da administración de osíxeno, a terapia con
nebulizadores e a utilización adecuada dos inhaladores.

“Hai un elevado número de pacientes nas residencias de maiores que utilizan este tipo
de tratamentos respiratorios e non sempre os aplican adecuadamente. Un exemplo é o
uso de inhaladores. Por iso xurdiu esta iniciativa de colaboración entre o noso servizo e
o  persoal  dos  centros  sociosanitarios”,  explica  a  pneumóloga  do  CHUVI  Cristina
Represas, que foi a encargada de conducir a primeira toma de contacto.



Na reunión  tamén participou  persoal  de  Farmacia  Hospitalaria.  Non  en  balde  este
servizo é o encargado de velar pola medicación en ata 13 residencias da área sanitaria
de Vigo, o que supón máis de 1.500 persoas.

Vantaxes da colaboración
A colaboración entre os servizos hospitalarios e as residencias de maiores pretende
conseguir vantaxes tanto para os propios pacientes como para o persoal sanitario dos
centros.

Cun uso correcto das terapias respiratorias pódense evitar as molestias que supón
para os pacientes o seu traslado ao hospital por problemas respiratorios que poden
resolverse polo persoal médico e de enfermaría da súa residencia en moitos casos. “O
contacto directo coa enfermaría destes centros, dispoñer dun sistema de comunicación
áxil  mediante contacto telefónico para resolver  dúbidas ou solucionar  situacións de
determinados doentes, son a base desta coordinación que queremos establecer entre o
hospital e as residencias”, subliña a doutora Represas.

A intención de ambas as partes é que, tras a primeira reunión de toma de contacto,
realícense actividades compartidas. De feito, despois do período estival está previsto
realizar un obradoiro práctico sobre o uso adecuado de inhaladores.

Esta  iniciativa  inclúese  nun plan  integral  de  abordaxe da  cronicidade das  doenzas
respiratorias,  que abarca a xestión de casos, englobando tamén outros dispositivos
asistenciais  como  o  hospital  de  día,  a  atención  domiciliaria,  e  a  avaliación  do
compoñente social destas enfermidades, en liña co Plan Estratéxico da Área Sanitaria
de Vigo.

O servizo de Pneumoloxía recibiu respostas moi satisfactorias por parte do persoal das
residencias  de maiores  que asistiu  á  primeira  reunión.  “O agradecemento  que nos
transmitiron moitos dos asistentes pola posta en marcha desta iniciativa, e a súa boa
disposición para colaborar, anímanos a continuar nesta liña, sempre en beneficio dos
pacientes ingresados neses centros, para que a súa terapia respiratoria sexa a correcta
e prestarlle a mellor asistencia”, conclúe a doutora Cristina Represas. 


