
A ÁREA SANITARIA DE VIGO RENOVA 700 EQUIPOS INFORMÁTICOS

• Substituirán aos ordenadores máis antigos a fin de actualizar e configurar
a plataforma informática ao novo sistema operativo que se está a implantar

• Os cambios comezaron esta semana no centro de saúde da rúa Cuba e
seguirán no do Casco Vello

• O  investimento,  duns  700.000  euros,  enmárcase  no  programa  de
Renovación  Tecnolóxica  de  Computadores  2019/2020,  en  Atención
Primaria e Hospitalaria

Vigo, 11 de decembro de 2019.-  A Área Sanitaria  de Vigo iniciou esta  semana a
renovación de 700 equipos informáticos nos centros asistenciais,  tanto de Atención
Primaria  como  de  Hospitalaria.  Estes  equipos  substituirán  aos  computadores  máis
antigos co obxecto de actualizar o novo sistema operativo que se está a implantar, o
Windows  10  Profesional,  que  substituirá  ao  Windows  7  co  que  funcionan  na
actualidade.

Trátase  de  dotar  á  plataforma  informática  da  área  Sanitaria  de  Vigo  dunha  maior
seguridade e conectividade en rede. Así, a nova configuración permitirá, ademais, a
incorporación  dos  últimos  avances  no  uso  das  distintas  aplicacións  da  plataforma
informática do Sergas na área Sanitaria de Vigo.

Os cambios comezaron xa cos equipos do centro de saúde da rúa Cuba, onde se
instalou o novo sistema operativo en todos os ordenadores, e cambiáronse 13 equipos;
e seguirán esta mesma semana no do centro do Casco Vello onde tamén cambiarán
outros 13 ordenadores.

De  forma  paulatina  produciranse  os  cambios  restantes,  que  están  enmarcados  no
programa de Renovación Tecnolóxica de Ordenadores 2019/2020. O investimento só
na área Sanitaria de Vigo ascende a uns 700.000 euros.

Plan de Primaria
O programa de renovación dos equipos informáticos presta unha especial atención aos
centros de saúde da área, como demostra que os primeiros cambios prodúcense nos
centros de rúa Cuba e Casco Vello.

De feito,  o Servizo Galego de Saúde está a realizar un importante investimento na
dotación de novos equipos para os centros de saúde da área viguesa, cumprindo así
cunha das medidas a corto prazo contempladas no Plan Galego de Atención Primaria
2019-2021 aprobado o pasado mes de maio.


