
OS PACIENTES DA ÁREA DE VIGO XA PODERÁN BENEFICIARSE DAS NOVAS
MEDIDAS DO “PROXECTO CANLES” 

• A Dirección  da  área  sanitaria  de  Vigo  presentou  o  pasado  venres  aos
profesionais  o  documento,  que  recolle  as  medidas  acordadas  para
mellorar a coordinación e acortar os tempos de resposta aos pacientes, e
que serán postas en marcha a partires de hoxe

• É o resultado dun proceso integrador,  participativo e consensuado que
estableceu mecanismos de comunicación entre os facultativos de atención
primaria e hospitalaria 

• Mantivéronse 31 sesións de traballo, coa participación de 80 especialistas
de  ambos  niveis  asistenciais,  e  nas  que  se  consensuaron  por  servizo
hospitalario, a canle de comunicación axeitada á situación clínica de cada
paciente 

Vigo,  25  de  novembro 2019.  A Dirección  da  Área  Sanitaria  de  Vigo  presentou  o
pasado  venres  o  Documento  Canles aos  profesionais  de  Atención  Primaria  e
Hospitalaria que participaron na súa redacción -un total de 80 especialistas de ambos
niveis asistenciais- e que recolle as liñas de acción e medidas concretas acordadas
para  mellorar  a  coordinación  e  acortar  os  tempos  de  resposta  e  resolución  aos
pacientes.

Así, a partires de hoxe estarán operativos os 67 teléfonos canles e os mecanismos de
derivación establecidos entre atención primaria a cada un dos servizos hospitalarios.
Ademais, tamén esta semana arrancan os 11 primeiros servizos nos que se implantou
o  xestor  de  peticións  -ferramenta  dixital  para  xestionar  de  xeito  automático  esta
derivación entre niveis asistenciais-. Paulatinamente iranse implantando no resto de
servizos.

O  xerente  da  Área  Sanitaria  de  Vigo,  Julio  García  Comesaña,  expresou  a  súa
satisfacción pola posta en marcha deste Proxecto Canles e dixo que “estamos seguros
que vai  ser un instrumento de gran eficacia  na procura dunha mellor atención aos
pacientes, mellorándose a accesibilidade á atención hospitalaria con novos circuítos
organizativos,  que terán un impacto  moi  positivo  tanto  no traballo  dos profesionais
como no incremento da calidade asistencial“-.

Este documento é o resultado dun proceso integrador e participativo que “se realizou
grazas ao esforzo por parte de todos os profesionais para chegar a acordos en aras de
priorizar a atención ao paciente. Conleva un compromiso importante dos profesionais
dos dous niveles asistenciais e colocarán a área sanitaria de Vigo como exemplo de
colaboración entre primaria e hospitalaria”.

Priorizar a atención ao paciente
Este proceso -derivado do Plan Estratéxico da EOXI de Vigo e tamén recollido no novo
modelo de Atención Primaria- desenvolveuse en 31 sesións de traballo mantidas entre
médicos de primaria con cada un dos servizos hospitalarios. As reunións, coordinadas



pola xerencia, a dirección de Atención Primaria, e a dirección de Procesos de Soporte,
tiveron  lugar  na  sede  de  Atención  Primaria  na  rúa  Rosalía  de  Castro  e  a  ela
desprazáronse 31 xefes de servizo e 30 adxuntos do hospital, así como 15 profesionais
de atención primaria. 

Entre  os  acordos  máis  significativos  cabe subliñar  o  da  priorización  da atención  a
aqueles pacientes que presenten unha patoloxía que requira dunha actuación rápida e
non demorable, a través de circuítos preferentes que garantan que a interconsulta e/ou
a  derivación  ao  hospital  sexa  resolta  coa  maior  celeridade,  mellorando  así  a
capacidade de resolución da atención primaria. 

Así, definiuse para cada situación clínica dos pacientes o mecanismo de comunicación
correspondente: derivación a Urxencias; vía directa telefónica a través dos teléfonos
específicos  corporativos  con  que  se  dotaron  a  todos  os  servizos;  e-interconsulta
preferente ou ordinaria;  ou derivación a consulta  presencial.  Deste xeito,  reiterou o
xerente  “aqueles  pacientes  cunha  situación  clínica  que  non  pode  esperar  teñen
garantido  uns  mecanismos  para  ser  priorizados,  e  ser  atendidos  polos  servizos
hospitalarios no menor tempo posible”.

Como  exemplos,  acordouse  a  introdución  da  consulta  presencial  naquelas
especialidades que carecían dela, como Dermatoloxía ou Medicina Interna; ou, pola
contra, decidiuse a extensión da e-interconsulta (consulta telemática) a aqueles que
non dispoñían desta modalidade asistencial, como Cirurxía Torácica, Oftalmoloxía ou
Traumatoloxía, entre outros.

Ademais,  definíronse as  propostas  de relación mutua entre  primaria-hospitalaria  en
temas como rotacións polo hospital  ou atención primaria,  formación e colaboración.
Tamén se propuxo que os médicos de atención primaria  poidan coñecer  cando un
paciente seu vai a un comité de tumores, tendo a posibilidade de coñecer o resultado e,
de ser o caso, poder asistir ao mesmo, de xeito presencial ou virtual.

Teléfonos Canles
Os servizos hospitalarios restantes tamén participaron no Proxecto Canles a través da
modalidade da canle da consulta telefónica. Os profesionais de atención primaria xa
teñen á súa disposición os teléfonos dos diferentes servizos do hospital para resolver
calquera  dúbida  que  puideran  plantexar.  A estes  teléfonos  poderá  chamar  todo  o
persoal médico dos servizos de atención primaria. Ademais, os 23 servizos de atención
primaria  tamén  dispoñen  dun  Teléfono  Canles para  comunicación  cos  servizos  do
Hospital. 

Así, grazas a este proceso a área sanitaria dispón de: 16 Vías rápidas oncolóxicas e
non  oncolóxicas;  21  e-interconsultas  preferentes;  22  e-interconsultas  ordinarias;  26
consultas  presenciais;  67  servizos  con  Teléfono  Canles;  e  un  modelo  de  relación
transversal para cada uno dos 31 servizos hospitalarios participantes.


