
A ÁREA SANITARIA DE VIGO ORGANIZA UN CURSO DE PROCTOLOXÍA PARA
ATENCIÓN PRIMARIA

• Facultativos hospitalarios informan aos seus compañeiros de Atención
Primaria  sobre  técnicas  e  tratamentos  proctolóxicos  que  se  poden
abordar nos centros de saúde

• Hai 110 rexistrados entre médicos de Primaria de toda a Área Sanitaria,
de PAC e de Urxencias

• A  actividade  enmárcase  no  Proxecto  Canles  de  intercambio  de
coñecementos entre os dous niveis asistenciais

Vigo,  31  de  xaneiro  de  2020.-  A Área  Sanitaria  de  Vigo  organizou  un  curso  de
Proctoloxía dirixido a facultativos de Atención Primaria.  Coordinado polo servizo de
Cirurxía Xeral  e  Dixestivo e polo Grupo Galego de Coloproctoloxía,  o obxectivo foi
intercambiar  coñecementos  entre  atención  hospitalaria  e  primaria  sobre  distintas
técnicas de tratamento de patoloxías proctolóxicas que son susceptibles de tratamento
nos propios centros de saúde.

O curso, que se desenvolveu noutras áreas sanitarias de Galicia, está enmarcado no
Proxecto Canles -liña estratéxica de mellora da comunicación da Atención Primaria cos
hospitais, e que recolle as medidas concretas acordadas para mellorar a coordinación e
acortar os tempos de resposta e resolución aos pacientes-.

“Trátase de falar entre todos de diferentes casos proctolóxicos que se poden presentar
nos  centros  de  saúde,  explicar  as  novidades  na  súa  abordaxe  e  que  tipos  son
susceptibles  de  derivación  á  consulta  hospitalaria  ou  cales  se  poden  tratar



directamente en Atención Primaria”, explica o cirurxián Alberto de San Ildefonso, un dos
organizadores e relator do curso.

A inscrición no curso ascende a 110 facultativos, dos que 72 son adxuntos e o resto,
38,  son  residentes.  Maioritariamente  os  médicos  que  solicitaron  asistencia  son  de
centros de saúde e PACs de toda a Área Sanitaria de Vigo, aínda que tamén se anotou
persoal de Urxencias do Álvaro Cunqueiro e de Povisa, así como cirurxiáns.

Diferentes patoloxías
No curso, que tivo unha duración de tres horas e media, abordáronse a maioría das
patoloxías  que  se  poden  presentar  tanto  en  centros  de  saúde  como  en  PAC  e
Urxencias.

Como relatores interviron profesionais de distintos hospitais galegos, que falaron sobre
asuntos tan comúns como o sangrado ano-rectal, as hemorroides, abscesos e fístulas
anais, fisuras anais, sinus pilonidal, hidradermitis perianal, prurito anal, dermatoloxía da
rexión anal ou incontinencia fecal.

“Na sesión expúxose a posibilidade de resolver nos propios centros de saúde e PAC
unha  boa  parte  destas  patoloxías”,  subliña  o  doutor  San  Ildefonso,  que  recalca:
“Ademais, informamos tamén do funcionamento do teléfono de garda de cirurxía, que
se atende de forma permanente no servizo no Hospital  do Meixoeiro, para resolver
calquera tipo de dúbida sobre estas patoloxías”.


