
O  ÁLVARO  CUNQUEIRO  ACOLLEU  A  PRESENTACIÓN  DA  ESTRATEXIA  DE
HUMANIZACIÓN DA ASISTENCIA SANITARIA “PRETO DE TI” 

• O  presidente  da  Xunta  de  Galicia,  profesionais  sanitarios  e  pacientes
participaron neste acto

• Este modelo,  centrado nas  persoas,  é  fundamental  para  o  traballo  dos
profesionais,  para  o  coidado  e  recuperación  dos  pacientes  e  para  a
tranquilidade dos acompañantes

• Feijóo subliñou o compromiso no deseño dunha vestimenta que sexa máis
respectuosa  coa  intimidade  e  o  pudor  das  persoas  hospitalizadas,  ao
tempo que permita a funcionalidade axeitada

• Referiuse á unidade Pediátrica do Hospital Público Álvaro Cunqueiro como
exemplo de que os hospitais galegos están cambiando para ser, cada vez,
centros máis pensados para a atención integral das persoas

Vigo, 13 de febreiro de 2020.- A Xunta de Galicia ven de presentar no hospital Álvaro
Cunqueiro a Estratexia de Humanización da asistencia sanitaria “Preto de Ti”. Neste
evento participou o presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro
de  Sanidade,  Jesús  Vázquez  Almuiña,  xunto  con  representantes  dos  profesionais
sanitarios e pacientes. Así, a xefa do servizo
de Medicina Intensiva do Chuvi,  a doutora
Dolores  Vila  e  a  presidenta  da Asociación
Galega de Hemofilia,  Laura  Quintas,  foron
as  encargadas  de  expor  as  súas
experiencias no eido da humanización.

O  presidente  do  Goberno  galego,  Alberto
Núñez Feijóo, aseverou que Galicia seguirá
traballando  nunha  Sanidade  Pública
centrada nas persoas, na que primen o trato
persoal entre os profesionais da medicina e
os pacientes, a salvagarda da dignidade do
paciente,  a  súa  autonomía  e  a
comunicación. Incidiu en que este modelo é
fundamental  para  o  traballo  dos
profesionais, para o coidado e recuperación
dos  pacientes  e  para  a  tranquilidade  dos
acompañantes.  E  garantiu  a  plena
implicación  da  Administración  autonómica
para acadar este obxectivo, cunha folla de
ruta común para o conxunto do sistema, na
que  se  integren  os  proxectos  de
humanización  que  xa  se  están  a  levar  a  cabo  nos  hospitais  públicos  galegos,  co
esforzo colectivo dos profesionais, pacientes e entidades.



Ao longo da súa intervención, o titular do Executivo autonómico lembrou que son xa
moitas  as  iniciativas  que  se  están  a  levar  a  cabo  grazas  ao  compromiso  dos
profesionais e doutros axentes, cos que o Servizo Galego de Saúde está a colaborar
para humanizar cada vez máis a sanidade pública. 

Entre outras accións destacou que “habilitáronse salas de lactancia materna en todas
as áreas sanitarias e creáronse bancos de leite materno tanto en Santiago como en
Vigo,  que  recollen  o  leite  de  nais  doantes  de  varias  áreas  sanitarias  de  Galicia”,
engadiu, subliñando, por outra banda, a elaboración para as 7 áreas sanitarias dun
proxecto tanto de iconografía con pictogramas como de realidade simulada, destinado
a aqueles pacientes con trastorno do espectro autista (TEA).

 
Ademais do compromiso no deseño dunha vestimenta que sexa máis respectuosa coa
intimidade  e  o  pudor  das  persoas  hospitalizadas,  ao  tempo  que  permita  a
funcionalidade axeitada, Feijóo aseverou que tamén se está a traballar para que os
acompañantes conten con lugares onde gardar as pertenzas durante a estancia coas
persoas enfermas ou onde poder cargar os seus dispositivos electrónicos.

Para incrementar a participación da cidadanía no sistema de saúde, o presidente da
Xunta  destacou  a  posta  en  funcionamento  do  Consello  Asesor  de  Pacientes,
conformado por 90 asociacións de pacientes e cuxa función é asesorar ao Servizo
Galego  de  Saúde  para  que  este,  á  súa  vez,  se  adapte  o  máximo  posible  ás
necesidades dos pacientes.

Cada área sanitaria conta cun consello deste tipo para que a xestión da sanidade estea
o máis preto posible das persoas que fan uso dela.

Feijóo concluíu referíndose á unidade Pediátrica do Hospital Álvaro Cunqueiro como
exemplo de que os hospitais galegos están cambiando para ser,  cada vez, centros



máis  pensados  para  a  atención  integral  das  persoas.  Así,  esta  área  conta  con
diferentes recursos non só para tratar aos máis pequenos, senón tamén para facelos
sentir o mellor posible, cun ambiente adaptado á súa idade nun momento das súas
vidas duro para eles e para as súas familias. 

Con  este  obxectivo  creouse  un  patio  de  recreo  con  xogos  para  diferentes  idades,
mantéñense convenios con distintas asociacións e ONG que achegan entretemento a
esta planta, e abriuse a UCI pediátrica e a de neonatos para os proxenitores durante as
24 horas do día. Todas estas iniciativas, sumadas ao Banco de Leite Materno ou á
Unidade  de  Traballo  de  parto  e  recuperación,  son  tamén  elementos  que  ofrecen
tranquilidade ás nais e pais.


