
CURSO  AOS  NOVOS  RESIDENTES  SOBRE  O  FUNCIONAMENTO  INTERNO  E
FERRAMENTAS DE XESTIÓN

• Participaron nas sesións de formación os servizos de Recursos Humanos,
Informática e Xestión 

 
Vigo,  22 de xullo  de  2021.-  A Área  Sanitaria  de  Vigo levou a  cabo  un curso  de
formación  para  os  97  novos  residentes  de  primeiro  ano  que  esta  semana  se
incorporaron  á  organización.  Este  curso,  coordinado  polo  director  de  Procesos  de
Soporte  da  área  de  Vigo,  Iván  Sanz  Falque,  ten  como  obxectivo  informar  aos
recentemente  chegados  do  funcionamento  interno  da  Área  así  como  as  distintas
ferramentas  que  terán  ao  seu  alcance  para  unha  correcta  avaliación,  rexistro  e
codificación dos datos clínicos dos pacientes.

Nas sesións formativas, que se desenvolveron durante dous días ao ter que dividir aos
novos residentes en senllos grupos pola normativa COVID, participaron membros dos
servizos de Recursos Humanos, Informática, e Xestión e Codificación.

A primeira parte do curso estivo destinada a facilitar información relacionada co servizo
de Recursos Humanos. Interviñeron a directora, María Cobas; o xefe de servizo, Xoan
Cons;  e  a  técnico  de  función  administrativa,  María  Ponte.  Informáronlles  sobre  a
normativa de regulación do traballo, pautas para asegurar o dereito á intimidade do
paciente e aspectos éticos e xurídicos, entre outros.

A segunda parte correu a cargo do subdirector de Sistemas de Información da Área,
Rodrigo Varela, que explicou aos novos residentes todo o relativo ao HCE, a receita
electrónica ou a imaxe médica dixital.  Ademais, expuxo as ferramentas informáticas



que  teñen ao seu  alcance  e  as  pautas  para  as  boas  prácticas  e  os  principios  da
seguridade informática.

O terceiro tramo do curso referiuse aos sistemas de xestión e codificación. Impartiron a
información o responsable de Control de Xestión da Área Sanitaria, Alberto González-
Carrero  e  a  facultativa  da  Unidade  de  Codificación,  Gloria  Rey.  Aspectos  como  o
caderno  de  mando,  onde  recoller  a  información,  a  historia  clínica,  o  sistema  de
clasificación de pacientes e outros temas.

Os novos residentes seguirán en próximos días con outros cursos, tanto clínicos como
de xestión.


