
APERTURA DO CURSO ACADÉMICO DE MEDICINA E ENFERMARÍA NO CHUVI 

• A Área Sanitaria de Vigo recibiu estes días a 128 alumnos e alumnas, 50 na
Escola Universitaria de Enfermaría do Meixoeiro e 78 de sexto curso de
Medicina da USC 

• Con  estas  novas  promocións  consolídase  a  capacidade  docente  da
sanidade pública viguesa

Vigo, 10 de setembro de 2019.- A Área Sanitaria de Vigo recibiu estes días a 128
alumnos e alumnas, 50 da Escola Universitaria Enfermaría do Meixoeiro e 78 de sexto
curso da Facultade de Medicina de Santiago, que elixiron o CHUVI para realizar o seu
último ano do grao.

Con estas novas promocións consolídase a capacidade docente da sanidade pública
viguesa. En xeral, hai un millar de alumnos e alumnas que están cursando estudos de
distintas disciplinas nos centros sanitarios.

Memoria de Actividade da Unidade de Docencia de Grao 
A Unidade de Docencia de Grao acaba de publicar a súa Memoria de Actividade 2013-
2019.  Os datos da mesma revelan que desde o 2013,  ano no que se iniciou esta
formación, un total de 775 alumnos de medicina realizaron os seus estudos na área
viguesa. 

A apertura do Álvaro Cunqueiro en 2015 marcou un punto de inflexión en docencia de
grao. Nese ano cursaron os seus estudos 111 alumnos, o que supuxo un incremento
dun 82% respecto aos dous anos anteriores. 

A capacidade  docente  do  CHUVI  demóstrase  tamén  coa  diversidade  de  materias,
titulacións e universidades de procedencia do alumnado do pasado curso.

O  groso  dos  estudantes  corresponde  ao  6º  curso  da  Facultade  de  Medicina  da
Universidade de Santiago de Compostela,  aínda que tamén se formaron no CHUVI
alumnos de Farmacia, Óptica e Optometría,  Psicoloxía, Química, Bioloxía, Nutrición
Humana e Dietética, Ciencias Políticas e Matemáticas.

Alumnos de Enfermaría 
no H. Meixoeiro



Implicación do persoal sanitario
Se o número de estudantes que elixen o CHUVI para realizar o seu último ano de grao
é importante, non o é menos o incremento que se produciu en canto ao cadro docente.
Un  aumento  que  demostra  a  implicación  coa  docencia  do  persoal  sanitario  do
Complexo Hospitalario vigués, que é unha das liñas xerais do Plan Estratéxico da Área
Sanitaria de Vigo. Así, nos últimos catro anos case se duplicou o número de profesores
asociados, pasando de 14 en 2015 a 25 na actualidade.

Pero, sen dúbida, o dato máis relevante é o crecemento de colaboradores docentes,
que son facultativos que participan na función de ensino sen recibir remuneración polo
seu traballo cos estudantes. 

Durante o curso pasado foron 549 os colaboradores docentes, mentres que no 2013
foron 178.

Nos  últimos  anos,  a  Unidade  de  Docencia  de  Grao  da  área  Sanitaria  de  Vigo
implementou, de forma progresiva, unha serie de actividades e melloras en beneficio
dos estudantes de último curso de grao.

Elaboración dunha Guía de Acollida dos alumnos en prácticas,  implantación dunha
enquisa de satisfacción do alumno ao rematar o ano, posta en marcha dun aplicativo
informático  para  a  xestión  da  Docencia  de  Grao,  melloras  na  programación  das
rotacións polos distintos servizos, incorporación á Guía de Acollida dun apartado sobre
actuacións en casos de accidentes laborais, elaboración dun documento para informar
aos estudantes  sobre  confidencialidade e  protección  da intimidade do paciente,  ou
programación  de  actividades  formativas  específicas  dirixidas  á  preparación  da
avaliación final do ECOE ou xestións vinculadas aos Traballos de Fin de Grao (TFG),
son algunhas delas.
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