CONSELLO ASESOR DE PACIENTES

Consello Asesor de Pacientes
No ano 2016 creouse o Consello Asesor de Pacientes da área sanitaria de Vigo, o primeiro Consello de área de Galicia e un dos poucos de España.
O Consello Asesor de Pacientes, constituído por representantes de medio centenar de Asociacións, é unha estrutura de participación e asesoramento á Comisión
de Dirección da Área Sanitaria de Vigo. O seu obxectivo fundamental é establecer e consolidar as canles de comunicación e de interlocución necesarias para
que a opinión dos pacientes sexa escoitada, así como estreitar os mecanismos de cooperación dirixidos a mellorar a saúde e o benestar da nosa poboación.
Nesta liña, para facer efectiva a participación deses colectivos no sistema sanitario tense incorporado a Voz dos pacientes ao Plan Estratéxico XXI da área de
Vigo. O Plan Estratéxico é un proxecto participativo no que diferentes comisións de traballo definen o papel, as características e as liñas de acción a nivel
asistencial, docente e de investigación desta área sanitaria no seu conxunto. A opinión dos pacientes é fundamental na toma de decisións organizativas ou
fundacionais relevantes na planificación futura da área viguesa. De feito, o seu lema é “Un Plan de tod@s e para tod@s”.

Espazo Asociativo
As asociacións de pacientes da área viguesa contan desde marzo de 2017, cun local nas instalacións do Chuvi para o seu uso compartido. O local, habilitado e
cedido a estas agrupacións, está emprazado na planta 2 do Hospital Meixoeiro.
Aténdese así a unha demanda destes colectivos, ofrecéndolles un espazo propio e de uso compartido nas instalacións do Chuvi para realizar funcións
informativas, de divulgación e apoio a aqueles pacientes e familiares que o requiran.
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Acta Constituínte do Consello Asesor de Paciente
Listado de Asociacións
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Elementos por páxina

Clasificación
Categorías:
Temas, Información para a miña saúde, Asociacións e colectivos de pacientes e familiares
Colectivos, Cidadanía e Pacientes
Interésame, Doazóns, De órganos, De sangue, De sangue umbilical, De médula ósea
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