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EDITORIAL

a esencia vital do chus

Oque nos identifica é aquilo que nos fai diferentes, e esas diferenzas 
constitúen a esencia do noso ser fronte aos outros. O noso 
Plan Avante 2012 tratou de afondar na esencia do Complexo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, e logrouno 
grazas ao esforzo e participación activa de 263 profesionais, aos 
que todos lles debemos gratitude.
Desexo expresar esa gratitude tamén ao medio milleiro de 
traballadores que asistiron ás sesións de intercambio de impresións 
e tamén ás autoridades sanitarias que amosaron o seu apoio a 
este documento.
Un dos resultados do traballo é, precisamente, o que denominamos 
“Código xenético” do CHUS, unha descrición que serve para nos 
coñecer como institución. E o coñecemento da institución por 
parte daqueles que a compoñen é un primeiro paso necesario e 
imprescindible para afrontar o futuro dende criterios de excelencia. 
É dicir, para planificar o noso futuro.
Polo tanto, coñecernos é un xeito de saber cara a onde temos que 
avanzar.
Esencia, identidade... Pode parecer que estamos a falar de 
Filosofía, e en parte estaremos, que tamén dende a ciencia 
sabemos ponderar o peso de moitos intanxibles. Pero o certo é que 
partindo deses termos etéreos chegamos a conclusións concretas 
e, sobre de todo, operativas. Ou sexa, que a introspección deu os 
seus resultados prácticos.
A implantación da Historia Clínica Electrónica é un deles. Seguindo 
co símil orgánico, a Historia Clínica Electrónica é a memoria 
do CHUS. Unha memoria que canto máis presente estea, máis 

operativa será. Por iso é tan importante que dende calquera punto 
da organización poidamos acceder a eses datos con facilidade e 
seguridade.
O Plan Funcional é outro resultado concreto, por canto adaptará 
a estrutura do CHUS, aos seus órganos vitais, á súa anatomía, é 
dicir, ás necesidades das persoas, sexan usuarios ou traballadores, 
que conforman o corpo do Complexo.
Así mesmo, o equipo directivo do complexo traballou nos últimos 
meses na posta en marcha de medidas de impacto rápido e na 
mellora das infraestruturas. De feito, ao longo deste ano estanse a 
realizar obras por valor de 11 millóns de euros. Estas obras non só 
non hipotecan o futuro deseño do CHUS recollido no Plan Avante 
2012 senón que contribúen a reforzar a nosa vocación de dar 
resposta ás necesidades do Complexo.
O carácter simbiótico do CHUS coa Universidade de Santiago é 
outro dos signos da nosa identidade, e por iso é tamén importante 
o desenvolvemento desa asociación que beneficia ás dúas partes 
a través do Campus da Saúde, que como todos os fillos ten que 
herdar unha parte do “código xenético” dos seus proxenitores.
Polo tanto, o que comezou como filosofía converteuse en bioloxía 
a partir dunha metáfora, pero seguro que este símil nos axuda a 
comprender mellor a enorme importancia deste traballo esencial 
pero complexo, como esencial e complexa é a vida.

Jesús Caramés Bouzán
Director Xerente do CHUS
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REPORTAXE Plan Avante 2012

O camiño ao futuro
Arredor de 300 profesionais do CHUS colaboraron de xeito activo 
na realización da planificación estratéxica

O Plan Avante 2012, no que 
se deseñan as liñas estratéxicas 
do CHUS  para os próximos 5 
anos, está no camiño de ser 
unha realidade grazas á co-
operación dos máis de 250 
profesionais do complexo que 
colaboraron de xeito activo na 
súa creación e ás achegas de 
destacados expertos pertencen-
tes a institucións vencelladas ao 
ámbito sanitario. 
Tras 10 meses de intenso traba-
llo, o xerente do CHUS, Jesús 
Caramés, presentou o borrador 
do plan o pasado mes de mar-
zo, ao longo de dúas xornadas, 

aos profesionais da comunida-
de hospitalaria co obxectivo de 
achegar as súas liñas mestras a 
todo o persoal e intercambiar 
opinións e suxestións. A esta im-
portante cita foron convocados 
medio milleiro de traballadores 
e traballadoras. Deste xeito, 
ponse  xa en práctica unha das 
conclusións do plan, facer do 
CHUS un complexo aberto aos 
profesionais.
Asemade, a Xerencia tamén 
deu a coñecer o plan ás auto-
ridades sanitarias do Sergas, 
que amosaron o seu apoio a 
este importante documento que 

Tras 10 meses de elaboración, o Plan Avante 
2012 está no camiño de ser unha realidade 
grazas ás achegas do persoal do complexo 
hospitalario.

AS OITO PERSPECTIVAS

1.- Un hospital aberto ao cida-
dán/usuario/paciente
2.- Un hospital aberto á ciencia
3.- Un hospital aberto á docen-
cia
4.- Un hospital aberto aos pro-
fesionais
5.- Un hospital excelente
6.- Un hospital innovador
7.- Un hospital eficiente
8.- Un hospital integrado na 
súa comunidade

consta dun total de 39 liñas es-
tratéxicas que, á súa vez, poden 
englobarse en oito perspectivas 
que resumen a estratexia do 
complexo.

Resposta ás necesidades
Tras estas oito premisas que 
marcarán o futuro do CHUS e 
coas que se trata de redefinir 
a visión, misión e valores do 
complexo  dun xeito innovador 
e diferenciador,  está a  factible 
tarefa de dar resposta ás nece-
sidades e inquedanzas dos gru-
pos de interese que participan 
na vida do complexo.
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UN PLAN VIVO

Na súa comparencia ante 
cincocentos profesionais, 
o xerente do CHUS, Jesús 
Caramés, explicou aos inte-
grantes da comunidade hos-
pitalaria que o Plan Avante 
2012 é un plan vivo que pre-
cisa para a súa aplicación a 
participación de todos e to-
das. Nestos encontros, que 

se celebraron na Aula 
1 do Hospital Clínico, 
Caramés deu a coñecer 
aos profesionais de xeito 
pormenorizado as princi-
pais  conclusións e liñas de 
actuación deste importante 
proxecto que deseña o futu-
ro do complexo nos vin-
deiros cinco anos.

No que se refire á primeira es-
tratexia, aquela que trata de 
conseguir que o CHUS sexa un 
hospital aberto ao cidadán/ 
usuario/paciente, o Plan Avante 
2012 recolle actuacións como a 
implantación da Historia Clínica 
Electrónica, mellora das canles 
de acceso ao CHUS, a realiza-
ción dunha política de informa-
ción e comunicación dirixida a 
estes tres grupos, a elaboración 
do Plan de Saúde Mental da 
área sanitaria ou a creación de 
Centros de Alta Resolución. Ase-
made, mellorarase a colabora-
ción con Atención Primaria e 

cos hospitais para os que CHUS 
é referencia, incorporaranse es-
truturas asistenciais orientadas 
ao paciente ancián e elabora-
rase un plan de comunicación 
externo.

Investigación e docencia
Pola súa parte, a segunda 
premisa, coa que se pretende 
fomentar unha cultura de exce-
lencia investigadora, inclúe a 
posta en marcha do Instituto 
de Investigación Sanitaria, a 
elaboración dun manual de 
boas prácticas en investiga-
ción ou a participación no 

A Xerencia presentou o borrador 
a medio milleiro de profesionais do 
CHUS e ás autoridades sanitarias 

do Sergas

5
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cencia de posgrao de titulacións 
propias.

Capital humano
O capital humano é, sen lugar 
a dúbidas, unha aposta clave 
para o CHUS, polo que o Plan 
Estratéxico prevé as seguintes 
liñas de actuación cara aos 
profesionais: definición do ca-
tálogo do persoal e mapa de 
competencias; elaboración dun 
plan de formación continua 
para todas as categorías profe-
sionais; implantación dun siste-
ma de xestión do coñecemento 
e desenvolvemento de accións 

A participación activa no deseño 
do proxecto do Campus da 

Saúde suporá un gran paso cara 
á integración da asistencia, 

docencia e investigación
deseño do Campus da Saúde. 
Outras liñas deste apartado son 
reforzar a masa crítica de inves-
tigadores, desenvolver fórmulas 
de colaboración multidisciplinar 
de investigación en rede e rea-
lizar un plan de formación en 
metodoloxía da investigación.
Co obxectivo  de que a docen-
cia sexa unha liña de produto 
diferenciada e integrada coa 
actividade asistencial que se 
desenvolve no complexo, o do-
cumento contempla a elabora-
ción de dous plans docentes, un 
de pregrao e outro de posgrao, 
así como a incorporación á do-

Como valores que deben 
prevalecer na actividade 
do CHUS, o plan sitúa en 
primeiro lugar o paciente 
como centro de todas as 
actuacións. Asemade, in-
cide no compromiso coa 
comunidade á que serve e 
destaca  que os profesionais 
son o principal activo do 

complexo. A transparencia na 
información económica e nos 
resultados clínicos, a eficien-
cia na utilización dos recursos 
e a orientación cara á comuni-
dade docente e investigadora 
son outras premisas incluídas 
deste documento. Outros va-
lores que deberán marcar o 
futuro do CHUS son a excelen-

cia nos servizos que presta e 
a potenciación da cultura de 
innovación e incorporación de 
novo coñecemento. A colabo-
ración con outros niveis asis-
tenciais e a consecución dun 
bo goberno corporativo com-
pletan os valores polos que se 
rexerá o complexo ata o ano 
2012.

FUNDAMENTOS

O Plan Avante 2012 consta 
de 39 liñas estratéxicas que, 
á súa vez, poden englobarse 
en oito perspectivas que re-
sumen a estratexia do com-
plexo.

OS VALORES 
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A razón de ser do CHUS é pro-
mover a calidade de vida dos 
cidadáns, mellorar a saúde dos 
doentes e ofrecer a máxima ex-
celencia na atención sanitaria 
e no trato persoal, segundo se 
recolle no Plan Avante 2012. 
Neste senso, debe continuar a 
vontade de innovación que pro-
piciou que o complexo sexa un 

referente no ámbito sanitario e a 
implicación co desenvolvemento 
económico e social de Galicia. 
Ademais, a integración da do-
cencia e da investigación, que 
outorga un caracter distinto ao 
CHUS, debe ser potenciado, 
así como a xestión eficiente dos 
recursos e a colaboración cos  
outros dispositivos sanitarios.        

A MISIÓN 

orientadas a potenciar unha cul-
tura de saúde e benestar entre 
os profesionais.

Mellora da calidade
O importante avance producido 
na excelencia dos servizos do 
complexo pode consolidarse, 
segundo recolle o Plan Estra-
tégico, a través de cinco liñas 
de actuación que axudarán a 
mellorar a calidade. Así, pro-
pón a elaboración dun plan 
de calidade global, a posta en 
marcha dos mecanismos para 
a obtención da acreditación de 
calidade pola organización Jo-

O capital humano é unha aposta clave para o CHUS, polo que o plan recolle diversas actuacións para mellorar o traballo dos profesionais.

Jesús Caramés sinala que se trata dun plan ambicioso, pero realista, 
e que para acadar esta meta, no 2012, necesitará do esforzo de todos

Son aquelas cuxa implantación 
se levará a cabo a curto prazo. 
Entre estas actuacións figura a 
posta en marcha da Comisión de 
Calidade do complexo, un plan 
de identificación e uniformidade 
dos profesionais e a mellora da 
sinalización dos edificios. Ade-
mais, informatizaranse as con-
sultas de saúde mental e estase 

a traballar na elaboración dun 
mapa de recursos de investiga-
ción. Outra medida incluída é 
o transporte intercentros, que xa 
está en marcha. Completan este 
programa a creación da Intranet, 
integración dos servizos  duplica-
dos e a asunción do control dos 
almacéns por parte da Dirección 
de Recursos Económicos.

AS MEDIDAS DE IMPACTO RÁPIDO



8

REPORTAXE Plan Avante 2012

A Historia Clínica Electrónica permitirá o acceso dos profesionais 
sanitarios de toda a área á información xerada polo paciente

int Commissión Internacional e 
a potenciación das liñas de ter-
ciarismo e polos de excelencia. 
As outras dúas liñas están dirixi-
das á participación do CHUS 
no programa “Cinco millóns de 
vidas” organizado polo Institute 
for Health Improvement (IHI) e 
a implantación dun sistema de 
rexistro e notificación anónima 
e voluntaria de incidentes e 
eventos adversos derivados da 
asistencia sanitaria.
No ámbito da innovación, o 
plan aposta polos novos mo-
delos organizativos, físicos, de 
funcionamento e de relación 
co contorno colaborativo do 
CHUS. Deste xeito, inclúe o de-
seño e implantación dun plan 
funcional, a creación dunha 
plataforma que favoreza a co-
laboración dos axentes prota-
gonistas da innovación galega, 
o impulso á creación de áreas 
e unidades de xestión clínica e 
o avance cara a un sistema de 
prácticas de bo goberno corpo-
rativo. A utilización reponsable 
e eficiente dos recursos repre-
senta outra importante liña de 
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O complexo contará cun plan 
funcional para adaptar a súa 

estrutura ás necesidades dos 
pacientes e profesionais

Total Implicación

O 29 de maio de 2006 iniciouse 
o proceso de elaboración do plan 
coa presentación do proxecto e 
a identificación de 12 procesos, 
divididos nos apartados clave, 
estratéxicos e de soporte. Para 
analizar estes 12 procesos cele-
bráronse 14 grupos de traballo 
entre o 19 de xuño e o 14 de 
xullo de 2006. Nestes grupos de 
traballlo, nos que participaron  
263 profesionais, identificáronse 
as fortalezas e debilidades do 
proceso, así como as liñas estra-
téxicas necesarias. Os resultados 
obtidos serviron para elaborar 
un diagnóstico de situación do 
complexo co que traballou o 
Comité de Dirección do CHUS. 
Ademais, as accións para cada 
unha das 39 liñas estratéxicas 
foi completada coas achegas 
dos profesionais.

a transformar a estratexia do 
CHUS en termos operativos. Es-
tas actuacións complétanse coa 
informatización integral do com-
plexo. Por último, o documento 
pretende dar un paso máis no 
compromiso coa comunidade, 
a través do establecemento de 
alianzas e acordos de colabora-
ción con hospitais e centros de 
investigación a nivel nacional e 
internacional e da elaboración 
dun plan de responsabilidade 
social corporativa.

actuación do plan que pode 
conseguirse  a través de seis es-
tratexias.
Por unha banda, aposta pola 
creación dun plan de eficien-
cia operativa, pola integración 
dos servizos duplicados e pola 
potenciación de alternativas á 
atención tradicional. Por outra, 
o documento salienta a nece-
sidade de redeseñar os proce-
sos horizontais do complexo, 
deseñar e implantar un cadro 
de mando integral enfocado 

Arredor de cincocentos profesionais do 
CHUS foron convocados pola Xerencia 
o pasado mes de marzo na Aula 1 do 
Hospital Clínico para dar a coñecer a 
filosofía deste importante documento.
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EXPRESIÓNS

Coa cidade e a universidade
O Plan Avante 2012 perfílase como un instrumento 
clave para o futuro non só do CHUS senón tamén 
da cidade de Santiago e da súa Universidade

Catro opinións cualificadas 
sobre o Plan Avante 2012 do 
CHUS conflúen nesta sección. 
Por unha parte, a de Rafael Ro-
dríguez, presidente da Asocia-
ción para a Loita contra as En-
fermidades do Ril (ALCER) quen  
achega a súa visión sobre o pri-
meiro punto do plan e incide na 
necesidade de que o cidadán 
sexa o obxectivo dos procesos 
sanitarios. 
O estudante de 4º de Medicina 
da Universidade de Santiago 
e presidente de Médicos Inter-
cambio Galicia (MEIGA),  Saúl 
Silvarrey, destaca a implicación 
do complexo na docencia e de-
fende o avance cara a unha me-
dicina máis personalizada.
O alcalde de Santiago, José 
Antonio Sánchez Bugallo, lem-
bra a súa importancia para o 
conxunto da cidade e destaca 
que entronca co Plan Estratéxico 
de Santiago. Pola súa, parte, o 
reitor da Universidade de San-
tiago, Senén Barro, sinala como 
gran reto o desenvolvemento do 
Campus da Saúde.

“Crear cultura de hospital universitario”
 Os estudantes son o substrato dunha boa sanidade 
no futuro, polo que penso que é fundamental formar 
bos profesionais e avanzar cara a unha medicina 
máis humanizada. Neste senso, é importante con-
seguir unha docencia máis persoalizada e reformu-
lar o actual modelo para aumentar o seu contido 
práctico. O CHUS é un complexo universitario e é 
necesario que se implique na súa docencia pregao 
e que a asuma como propia, a través de accións 
como a realización dun plan de acollida do estu-
dante, a avalición das súas actividades docentes e 
a creación dun nexo de unión entre os estudantes e 
o equipo directivo. Hai que crear cultura de hospi-
tal universitario entre os profesionais, os pacientes 
e os propios estudantes.

Rafael Rodríguez Martínez

Presidente de ALCER

Considero que a sanidade pública ten unha 
función de servizo e que o cidadán debe ser o 
obxectivo e centro dos procesos sanitarios. Nesta 
liña, un hospital aberto ao cidadán, usuario e pa-
ciente debe ter en conta unha serie de elementos 
clave para facilitar este acceso. Destacaría máis 
facilidades no transporte público e aparcamento, 
acceso en liña a servizos e xestións básicas, elimi-
nación de barreiras a persoas con discapacidade 
e mellora da comunicaión co usuario. Ademais, 
é importante mellorar a organización do proceso 
asistencial e a coordinación con Atención Primaria 
e co resto dos hospitais galegos. A finalidade é 
eliminar a duplicidade de probas, a diminución 
do número de visitas e dos tempos de espera.

“O cidadán debe ser o obxectivo”

Saúl Silvarrey Rodríguez

Presidente da asociación MEIGA e estudante da USC
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“O desenvolvemento do Campus da Saúde como gran reto”
A Universidade de Santiago de Compostela quere ser unha universidade 
emprendedora, o que significa o recoñecemento e a aposta por unha 
terceira misión, aparte da educación e a investigación, que é o pulo ao 
compromiso social e o desenvolvemento económico. No amplo campo 
da biomedicina esta vocación emprendedora demanda unha máis es-
treita colaboración entre a USC e o CHUS. A todos os niveis: mediante 
o intercambio de coñecemento e de experiencias; impulsando iniciativas 
conxuntas, como o instituto de investigacións clínicas; mediante unha 
colaboración permanente e fluida entre os profesionais de ambas ins-
titucións. Todo esto, ademais, nun clima de confianza mutua crecente.  
Por iso saudamos o Plan Estratéxico do CHUS, xa que parte da mesma 
misión e pretende estimulala. Temos un gran reto: o desenvolvemento 
do Campus da Saúde, moito máis que un conxunto de edificios, infraes-
truturas e medios técnicos, xa que debe representar incluso un cambio 
conceptual e cultural tanto no CHUS como na Universidade.

José Antonio Sánchez Bugallo

Alcalde de Santiago de Compostela

O Plan Estratéxico do CHUS é algo máis que un plan estratéxico para 
un hospital. Ten importancia para o conxunto da cidade. Para Santia-
go é crucial o amplo complexo de saúde vencellado á Facultade de 
Medicina como elemento de atracción de investimentos e xerador de 
emprego e formación de calidade. Este plan, polo que representa de 
aposta pola mellora da calidade asistencial deste hospital, pola consoli-
dación das relacións coa Universidade, polo pulo da investigación e da 
innovación en biomedicina e polo reforzo das relacións coa cidade e 
o seu contorno, entronca perfectamente co Plan Estratéxico de Santiago 
de Compostela que está en fase avanzada de elaboración. Asemade, 
a súa aposta pola internacionalización e establecemento de relacións 
con centros de excelencia a nivel internacional, coincide tamén co noso 
desexo de  profundar no proceso de internacionalización da cidade. 
Desexo aos profesionais do hospital e ao seu equipo directivo os máxi-
mos éxitos.

Senén Barro

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

“Importante para o conxunto da cidade”
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A

ARTIGO

Coordinación da actividade docente

asistencia sanitaria, na que constantemente se producen cam-
bios, obriga aos profesionais a unha actualización permanente 
de coñecementos. A actividade docente que vén desempe-
ñando o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela é intensa e de calidade.

Nos últimos anos asistimos a un incremento da actividade 
docente, o que crea dificultades organizativas en canto a 
horario, situación e adecuación da actividade asistencial.

En diferentes reunións de traballo sobre a do
cencia púxose de manifesto a necesidade de 
crear ou establecer unha área de docencia 
de pregrao, posgrao e forma-
ción continuada que permita 
unha axeitada planificación da 
docencia.

Actualmente estanse a desenvol-
ver actividades de pregrao en 
formación práctica das Facultades 
de Medicina e Oftalmoloxía, Farma-
cia, Psicoloxía, Bioloxía, Químicas 
así como das escolas de Enfermería 
e Óptica, ademais de convenios de 

formación teórico-prácticos con escolas de formación 
profesional.

A docencia de posgrao inclúe a formación de especialis-
tas e cursos de formación continuada que afectan a 
 diferentes profesionais do complexo.

Dende a Coordinación de Docencia 
trataremos de establecer un sistema diná-

mico e actualizado da información 
a través da intranet do complexo 
hospitalario. É importante tamén a 
información cara ao exterior que 
permita coñecer a calidade da 
docencia que se imparte no CHUS.

Por outra banda, estableceremos 
un rexistro de actividade docente 
dos profesionais do complexo para 

atender as necesidades de documen-
tación na súa carreira profesional, 
participación en cursos e oposicións 
así como outras demandas que re-
quiran certificación de coñecementos 
adquiridos en actividades docentes.

Dr. José Ramón Fernández Lorenzo
Coordinador de Docencia do CHUS 

e Xefe de Sección do Servizo de Pediatría 
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REPORTAXE Balance Actividade 2006 

Máis actividade no 2006
O CHUS rexistrou un aumento da 
actividade e diminución da demora 
media cirúrxica e de consultas

O incremento da activida-
de asistencial do CHUS en 
2006 supuxo unha conside-
rable diminución da demora 
media cirúrxica e de con-
sulta. Así, rexistráronse un 
total de 36.266 ingresos no 
complexo, o que significa un 
3,91 por cento máis respecto 
ao ano 2005.
Os datos son tamén moi po-
sitivos en canto á actividade 
cirúrxica cun total de 26.575 
intervencións; é dicir, 2.736 
máis que no 2005, o que su-
pón un crecemento do 11,48 
por centro na actividade 
global desenvolvida nos qui-
rófanos. Mención especial 
merecen a Cirurxía Maior 
Ambulatoria, cun incremento 
do 48,25 por cento e a cirur-
xía programada, que medrou 
nun 17,56 por cento.
Deste xeito, grazas ao esfor-
zo de todos os traballores e 
traballadoras do complexo e 
o seu compromiso coa mello-
ra da atención aos doentes, 
o incremento da actividade 

cirúrxica e das consultas ex-
ternas propiciou que a demo-
ra media dos pacientes da 
área sanitaria compostelá se 
vira reducida nestas mesmas 
áreas. A directora provincial 
do Sergas na Coruña, Pilar 
Mata, a xerente de Atención 

Primaria, Ana Castaño e o 
xerente do CHUS, Jesús Ca-
ramés, foron os encargados 
de realizar este balance do 
complexo, e de ofrecer os 
datos da actividade desenvol-
vida en Atención Primaria na 
Área Sanitaria de Santiago. 

O xerente do CHUS, Jesús Caramés, e a directora provincial do Sergas na Coruña, Pilar Mata, durante 
a presentación do Balance de Actividade do CHUS e de Atención Primaria.

Os facultativos dos Centros 
de Atención Primaria da Área 
Sanitaria de Compostela aten-
deron no 2006 un total de 
2.478.420 consultas, o que 
supón 165.247 citas máis 
que no 2005. No apartado 
de novas infraestruturas entra-
ron en funcionamento os PACs 
de Santiago e Bertamiráns e 
abríronse dous novos Centros 
de Saúde en Rianxo e Muros. 
No eido laboral destaca a in-
corporación de 7 facultativos 
de Atención Primaria, a im-
plantación do novo modelo de 
urxencias extrahospitalarias e 
a reordenación da asistencia 
os sábados pola mañá nos 
concellos limítrofes a Santia-
go. Esta área sanitaria abran-
gue 37 concellos e atende 
unha poboación de 382.381 
usuarios. Conta con 63 cen-
tros de saúde e 14 PACs e ten  
940 traballadores

ATENCIÓN PRIMARIA
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REPORTAXE Balance Actividade 2006

Así, en decembro de 2006, a 
demora media para ser inter-
vido cirurxicamente no CHUS 
era de 56 días, o que supón 
un considerable descenso de 
32 días con respecto á espe-
ra rexistrada en decembro de 
2005.
O número de doentes en lista 
de espera para ser intervido 
tamén se reduciu en 1.445 
con respecto a finais de 
2005; e dicir, diminuíu nun 
26 por cento. Na actualida-
de non hai ningún paciente 
cunha espera superior a seis 
meses para unha intervención 
cirúrxica no CHUS.
Pola súa parte, a demora me-
dia para a realización dunha 
consulta é de 63 días, 9 me-
nos que a finais de 2005.

Menos urxencias
Se ben o aumento de activi-
dade rexistrouse en xeral en 
todos os ámbitos do centro, 
algúns servizos viron diminuí-
da a súa afluencia global de 
pacientes, como urxencias, 
que experimentou unha redu-
ción do 3,11 por cento res-
pecto ao 2005. Deste xeito, 
rexistráronse 158.203 urxen-
cias de pacientes, dos que 

22.153 precisaron ingreso. A 
principal causa deste decenso é 
a apertura do PAC de Santiago, 
dependente de Atención Prima-
ria é que está situado no recinto 
do Hospital Clínico. Este novo 
servizo resolve unha boa parte 
da patoloxía banal de adultos 
que antes era atendida na área 
de Urxencias do Clínico. Ase-
made 2006 pechouse cunha 

tendencia á alza no número de 
partos atendidos no CHUS. Así, 
rexistráronse un total de 2.695 
partos, 107 máis que no ano 
anterior. 60 destes partos foron 
múltiples. Ademais da activida-
de asistencial, a dirección e os 
profesionais do complexo traba-
llaron a fondo durante o pasado 
ano na elaboración do Plan Es-
tratéxico, documento que defini-

O xerente do CHUS, Jesús Caramés, durante 
a presentación do Balance de Actividade do 
complexo e de Atención Primaria de Santiago 
de Compostela.
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rá as principais liñas polas que 
apostará o CHUS de cara ao 
futuro.
No 2006 comezou tamén a 
implantación do Ianus, Historia 
Clínica Electrónica, e a posta en 
marcha do Plan de Dotación de 
Alta Tecnoloxía cun investimento 
de case 2 millóns de euros.
Asemade, en 2006 iniciáronse 
as obras do Aulario da Facul-
tade de Medicina, financiadas 
pola Universidade de Santiago 
dentro do ambicioso proxecto 
universitario do Campus da 
Saúde, e púsoxe en marcha 
a Escola Infantil para fillos do 
persoal que traballa no CHUS.

Obras de mellora
Ao longo do pasado ano des-
envolvéronse numerosas ac-
tuacións de mellora de infraes-
trutura en todos os centros do 
complexo. As obras acometidas 
no primeiro andar do Hospital 
Gil Casares, que contaron cun 
orzamento de 250.000 euros, 
permitiron a creación dunha 
Unidade de Coidados Paliati-
vos dotada con 20 camas. Nes-
ta mesma área reformáronse as 
instalacións de Hospitalización 
a Domicilio, o Ximnasio de Re-
habilitación e a Unidade de 

Media Estancia. No Hospital 
Clínico realizáronse os traballos 
técnicos para o desenvolvemen-
to do concurso para a renova-
ción das torres de refrixeración 
cun orzamento de 777.989 e 
obras de reforma da marque-
siña da zona de urxencias cun 
custo de 136.157 euros.
Asemade, no Hospital Provincial 
acometéronse obras de reforma 
e adaptación na UCI cun or-
zamento de preto de 187.000 
euros, reformáronse tres unida-
des de Hospitalización (Con-
sultas de Especialidades, Trau-
matoloxía e Pneumoloxía) e 
acometéronse os traballos pre-
vios ás obras de Fontanería e 
Saneamento, adxudicadas en 
794.541 euros.
Tanto no Provincial como no Psi-
quiátrico, preparáronse durante 
o ano 2006 os proxectos previos 
para a reforma e ampliación 
do Bloque Cirúrxico e para a 
remodelación da Fachada. Por 
último, no Hospital Psiquiátrico 
de Conxo realizáronse obras de 
reforma do edificio de hospitali-
zación cunha dotación orzamen-
taria de máis de 1,1 millóns de 
euros. En total, nos dous centros 
situados en Conxo investíronse 
11 millóns de euros.

0 número de ingresos rexistrou en 2006 un 
aumento de case un 4 por cento respecto ao 
ano anterior. O incremento da actividade tanto 
cirúrxica como de consultas externas propiciou 
que a demora media dos pacientes da área sani-
taria compostelá se vira reducida nestas áreas.
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ACTUALIDADE

Acordo sobre mobilidade 
do persoal do CHUS
Dirección e  sindicatos definen os 
novos criterios de reestruturación

A dirección do Complexo Hos-
pitalario Universitario de San-
tiago e os representantes sin-
dicais, tanto Xunta de Persoal 
como Comité de Empresa, asi-
naron o pasado 9 de marzo un  
importante acordo no que se 
definen os criterios de mobilida-
de do persoal do complexo. 
Ata o de agora, os criterios 
vixentes databan do ano 1999, 
cando se realizou o traslado 
do Hospital Xeral de Galicia 

O xerente do CHUS, Jesús Caramés e os representantes sindicais do complexo chegaron a un novo 
acordo sobre mobilidade do persoal

II CURSO DE ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA EN

ONCOLOXÍA

Un selecto grupo formado por 
16 farmacéuticos especializados 
en Oncoloxía de distintos cen-
tros sanitarios participaron no II 
Curso de Atención Farmacéutica 
Integral en Oncoloxía que se 
desenvolveu no CHUS entre o 
5 e o 9 de febreiro de 2007. 
A súa clausura contou coa pre-
senza do secretario xeral do Ser-
gas, Cayetano Rodríguez.
Esta actividade, organizada 
polo Servizo de Oncoloxía e 
polo Servizo de Farmacia de 
Conxo, serviu para amosar aos 
participantes dende un enfo-
que fundamentalmente práctico 
a experiencia de traballo da 
Unidade de Farmacia Oncoló-
xica do CHUS, creada no ano 
2003.

O curso desenvolveuse no CHUS o pasado 
mes de febreiro.

EFECTOS BIOPSICOSOCIAIS 

E EDUCACIONAIS NA HOS-

PITALIZACIÓN DE NENOS

A Fundación María José Jove, 
a Fundación para a Investiga-
ción, Desenvolvemento e Inno-
vación do Complexo Universi-
tario de Santiago (Fundación 
IDICHUS) e o Grupo de In-
vestigación Pediátrica están a 
investigar os efectos negativos 
que a hospitalización pode 
causar nos nenos. O  proxecto, 
que financia durante tres anos  
a Fundación María José Jove 
con 34.200 euros, converte 
a Escola Camilo José Cela do 
Departamento de Pediatría do 
Hospital Clínico Universitario, 
dirixida por Ruth Gómez, nun 
referente no proceso educa-
tivo dos cativos hospitaliza-
dos. O estudo, que pretende 
desenvolver estratexias que 
minimicen os efectos negati-
vos da hospitalización, pro-
move espazos de interrelación 
do neno coa sua familia, co 
persoal sanitario, co persoal 
docente e con outros profesio-
nais vencellados a actividades 
lúdicas. O equipo, que dirixe 
o doutor Rafael Tojo Sierra, 
está integrado por seis médi-
cos, pedagogos, un diploma-
do en educación infantil, en-
fermeiras, un asistente social e 
un animador socio cultural.

ao Hospital Clínico, polo que 
era necesario actualizalo e 
suplir as carencias detectadas 
no funcionamento normal do 
complexo. Así, o novo docu-
mento establece a regulación 
do procedemento a seguir e os 
criterios aplicables aos supos-
tos de unificación ou restrutura-
ción dos servizos/unidades do 
CHUS. O acordo ten a vixencia 
dun ano con prorróga automáti-
ca por idéntico período.
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PLAN DE ESTABILIDADE 

DA SANIDADE PÚBLICA

O Servizo Galego de Saúde 
deseñou un Plan de Estabili-
dade e Fin da Precariedade 
para facultativos dos hospi-
tais na rede pública galega. 
Con este plan, nun prazo de 
dous anos os hospitais gale-
gos contarán con 850 facul-
tativos fixos máis. Por outra 
parte, a taxa de estabilidade 
superará o 96 por cento no 
ano 2009. 
Asemade, ofrecerase a po-
sibilidade de traslado entre 
hospitais do Servizo Galego 
de Saúde. 
A conselleira de Sanidade, 
María José Rubio, foi a en-
cargada de presentar este 
plan, que conta con dez me-
didas e ao que se adicarán 
9,3 millóns de euros.

O DOG publicou a convocatoria 
do concurso de adxudicación 
polo trámite de urxencia das 
obras de reforma do bloque cirúr-
xico e da central de esterilización 
do Hospital Provincial de Conxo.
Os traballos que son obxecto do 
concurso contan cun orzamento 
de 5,5 millóns de euros. Mentres 
tanto, no mesmo hospital prose-
guen as obras que se acometen 

nas instalacións de fontanaría 
e saneamento adxudicadas á 
empresa Tecnocontrol S.A. Estes 
traballos contan cun orzamento 
de 794.541 euros. Así mesmo, 
xa foi adxudicada a reforma das 
unidades de hospitalización e 
acondicionamento das áreas co-
múns do Psiquiátrico de Conxo, 
cun presuposto de 1,1 millóns de 
euros.

INAUGURACIÓN DO CURSO NA FEGAS

O secretario xeral da Consellería de Sanidade, José Manuel Peña 
Penabad, asegurou no acto de inauguración do curso da Fundación 
Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) que “os 
programas docentes deste ano pretenden satisfacer a demanda e 
son froito dun estudo das necesidades formativas”. A programación 
estrutúrase en áreas temáticas para ofrecer un enfoque global e evi-
tar carencias e duplicidades na oferta de formación. O ensino con 
orientación práctica e a introdución de novas formas de impartición 
da formación, como as actividades on-line son tamén apostas claras 
do novo curso. A lección inaugural correu a cargo do catedrático da 
Universidade Pompeu Fabra Guillem López Casanovas.

ELECCIÓNS PARA OS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DO PERSOAL

O pasado 18 de abril celebráronse eleccións aos órganos de representación do persoal ao servizo das 
institucións sanitarias do SERGAS. Na área de Santiago participaron 2.835 traballadores dun total de 
5.720 (5.442 estatutarios máis 178 laborais). Tralas votacións, a Xunta de Persoal quedou constituída 
polos seguintes membros: CIG (8), CCOO (4), CEMSATSE (4), CSI-CSIF (4), UGT (3). OMEGA (3) e 
USAE (3). Pola súa parte, o Comité de Empresa estará formado por CCOO (3), CIG(2), UGT (2), CSIF 
(1) e USAE (1).

OBRAS NOS HOSPITAIS DE CONXO
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PLAN DE PREVENCIÓN DA 

VIOLENCIA LABORAL

O Servizo Galego de Saúde pre-
sentou o Plan de Prevención da 
Violencia Laboral para fomentar 
a prevención e control dos fac-
tores de risco e proporcionar 
un axeitado nivel de protección 
aos traballadores do Sergas. 
O plan establece a creación 
dunha rede de mediadores in-
tegrada por 150 traballadores, 
formación específica para man-
dos intermedios en xestión de 
persoal, situación de conflitos 
interpersoais, e implantación de 
protocolos de actuación para a 
xestión deste tipo de situacións.
Na presentación do plan, a 
conselleira de Sanidade, Ma-
ría José Rubio Vidal, subliñou 
“o importante paso que deu a 
Fiscalía do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, aproban-
do a instrución que outorga a 
protección penal específica ao 
personal sanitario ante calquera 
agresión que sufra no exercicio 
da súa actividade”.
O Sergas puxo en marcha unha 
campaña informativa baixo o 
lema “O bo trato, o mellor tra-
tamento”. O Servizo Galego de 
Saúde conta con 35.000 traba-
lladores. No ano 2006 rexis-
tráronse unha media de 200 
agresións a profesionais, na súa 
maioria mulleres.

APROBADO O PLAN DE 

SAÚDE GALICIA 2006-2010

O Consello da Xunta outorgou 
o visto e prace ao Plan de Saú-
de de Galicia 2006-2010 que 
contén 16 obxectivos xerais, 
72 específicos e 291 liñas de 
actuación.
Este documento configura como 
liñas prioritarias os accidentes 
de tráfico, a diabete mellitus, 
os trastornos afectivos, o alco-
hol, o tabaco e outras drogas, 
as enfermidades transmisibles, 
as patoloxías relacionadas 
coa vellez, a enfermidade pul-
monar obstrutiva crónica, as 
enfermidades cardiovascula-
res e o cancro.

CURSO DE ENDOCRINO-

LOXÍA PEDIÁTRICA 

Arredor de 200 pediatras asisti-
ron ao XIV Curso sobre Progre-
sos en Endocrinoloxía Pediátrica 
que se desenvolveu na Faculta-
de de Medicina de Santiago 
de Compostela. Esta activida-
de, organizada pola Unidade 
de Endocrinoloxía Pediátrica, 
Crecemento e Adolescencia do 
CHUS, estruturouse en catro me-
sas redondas. Nas sesións abor-
darónse aspectos como o diag-
nóstico precoz do hipotiroidismo 
conxénito, a valoración do talle 
baixo ou o atraso de crecemen-
to intrauterino.

ACTUALIDADE
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ACTUALIDADE

Asinado o Plan de Mellora 
de Atención Primaria 
Conta cun investimento de 63 
millóns no periodo 2007-2010

O presidente da Xunta, Emilio 
Pérez Touriño, presidiu a sina-
tura do acordo sobre o Plan de 
Mellora de Atención Primaria, 
que porá en marcha o novo mo-
delo de Atención en Galicia. Na 
práctica, dotará os centros de 
máis recursos humanos, novas 
prestacións e contribuirá a me-
llorar a calidade asistencial. Na 
sinatura do plan, no decurso dun 
acto desenvolvido no Pazo de 
Raxoi, participaron a conselleira 
de Sanidade, María José Rubio 
Vidal, o secretario xeral do Ser-
gas e representantes sindicais, 

de sociedades científicas e aso-
ciacións profesionais.
O plan, que terá un período 
de implantación progresiva nos 
próximos anos, terá un compro-
miso orzamentario de 63 millóns 
de euros. No actual exercicio 
está previsto un investimento de 
preto de catro millóns de euros 
para o incremento de 144 pra-
zas en Atención Primaria, e catro 
millóns máis para a substitución 
de facultativos. Touriño afirmou 
que o plan implica a creación de 
309 prazas de médicos de fami-
lia e 65 de pediatría.

O acto de sinatura, no Pazo de Raxoi, foi presidido por Emilio Pérez Touriño e contou coa conselleira 
de Sanidade, representantes sindicais, de sociedades científicas e asociacións profesionais.

GÓMEZ-ULLA, NOVO PRE-

SIDENTE DA SOCIEDADE 

ESPAÑOLA DE RETINA

O prestixioso oftalmólogo com-
postelán Francisco Gómez-Ulla 
de Irazazábal foi elixido presi-
dente da Sociedade Española 
de Retina e Vítreo, e convér-
tese, deste xeito, no primeiro 
galego que ocupa o cargo nos 
18 anos de historia desta so-
ciedade.
O nomeamento de Gómez-Ulla, 
vén respaldar o bo momento 
que atravesa esta especialida-
de en Galicia, onde exercen 
algúns dos máis reputados ex-
pertos no coidado dos ollos, re-
coñecidos a nivel internacional. 
O profesor Gómez-Ulla, quen 
tamén preside a Sociedade Ga-
lega de Oftalmoloxía, amosou 
a súa satisfacción e dixo que 
un dos obxectivos será acadar 
o recoñecemento oficial da es-
pecialidade de retina dentro da 
de Oftalmoloxía. 

O prestixioso especialista preside tamén a 
Sociedade Galega de Oftalmoloxía

XVIII CONGRESO DE UR-

XENCIAS SEMES GALICIA

O Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago (CHUS) 
organizou en colaboración co 
Hospital do Barbanza o XVIII 
Congreso SEMES Galicia “Ur-
xencias, especialidade de futu-
ro”, entre o 19 e o 21 de abril. 
O simposio contou con varias 
mesas redondas e obradoiros  
que se desenvolveron no Hos-
pital do Barbanza e na Facul-
tade de medicina e no Hotel 
Monumento San Francisco, en 
Santiago.
As mesas redondas incidiron 
en temas como a Bioética en 
Urxencias, o manexo do pa-
ciente axitado, a fibrinolise 
no ictus, malos tratos, lesións 
traumáticas de risco e intoxi-
cacións agudas, entre outros. 
Os obradoiros versaron sobre 
as técnicas Mc Guiver para 
médicos e para enfermería, 
técnicas de infiltración en ur-
xencias, manexo das queima-
duras, radioloxía básica de 
tórax e vendaxes funcionais en 
urxencias.

Un instante da presentación deste congreso,  
que reuniu numerosos especialistas.
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Firme aposta pola 
enfermería de calidade
Unha xornada destacou o 
importante papel deste colectivo

A Dirección de Enfermería do 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compos-
tela (CHUS) organizou con éxito 
as “I Xornadas de Enfermería” 
baixo o título “A implicación da 
enfermería na calidade”.
Estas xornadas, dirixidas fun-
damentalmente a  supervisoras  
e membros dos Comités de Coi-
dados e Protocolos, serviron 
para dar a coñecer á socieda-
de o traballo que desenvolve 

O subdirector xeral de Saúde Mental e Drogodependencias do Sergas, Fernando Márquez Gallego, 
durante a súa ponencia nesta xornada.

este importante colectivo. “O 
coidado do coidador”, a cargo 
do subdirector xeral de Saúde 
Mental do Sergas; “As enfer-
meiras dinamizadoras”, que 
impartiu Mercedes Carreras; e 
“As Guías Clínicas e os Proto-
colos de Enfermería”, a cargo 
de Paz Rodríguez, xefa do ser-
vizo de Medicina Preventiva do 
Hospital Gregorio Marañón, fo-
ron as tres ponencias incluídas 
nesta actividade. 

AXENDA

“Sesións Clínicas Patólóxicas”. Data: 26 de abril  2007. Lugar: 
Aula 1 de Docencia do Hospital Clínico. “Tumoración orbitaria bila-
teral e inmunocitoma”. Clínico: Dr. F. González. Patólogo: Dr. J. Antú-
nez. Hora: 13.30 h. Máis información:  Servizo de Anatomía Patalóxica.

“Sesións Clínicas Patolóxicas”. Datas:  3 de maio 2007. Lugar:. 
Aula 1 de Docencia do Hospital Clínico. “Varón de 42 anos  con 
masa en cavum”. Clínico: Dr. Casariego. Patólogo: Dr. J. Forteza.  
Hora: 13.30 h. Máis información: Servizo de Anatomía Patalóxica.

“VI Seminarios de Investigación Neurovascular”. Datas: 
3 de maio de 2007. Lugar: Laboratorio de Investigación Neuro-
vascular. Hospital Clínico. “Modelos experimentais en isquemia 
cerebral: Visión crítica”. Ponentes:  Enrique Alborch, catedrático 
de Fisioloxía da Universidade de Valencia e Lisardo Boscá, pro-
fesor de Investigación do CSIC. Hora: 12.00 h.

“Segundas Xornadas de Estratexias en Cirurxía do 
Raquis. IV Dimensión: o Tempo”. Datas: 10 e 11 de maio 
de 2007. Lugar: Aula 1 de Docencia do Hospital Clínico. Máis 
información: Servizo de Cirurxía Ortopédica e Traumatolóxica.

“Xornada: Citometría Sanguínea”. Data: 23 de maio de 
2007. Lugar: Laboratorio Central. Ponente: Josep M. Jou, do Hospi-
tal Clinic de Barcelona. Máis información: Laboratorio Central.

“Sesións Clínicas Patolóxicas”. Data: 24 de maio de 2007. Lu-
gar: Salón de actos do Hospital de Conxo. “Hiperplasia micronodular 
de neumocitos e esclerose tuberosa”. Dr. A. Golpe. Patólogo: Dr. C. 
Aliste. Hora: 13.30 h. Máis información: Servizo de Anatomía Patalóxica.

“Tutorial of the European Association for Haematopa-
thology”. Datas: Do 14 ao 16 de xuño. Lugar: Hospital Clínico. 
Tutorial Directors: Dr. Jerónimo Forteza e Dr. Máximo Fraga. Máis 
Información: Servizo de Anatomía Patolóxica do CHUS. 



22

de medicina interna  no hospital 
Clínico de San Carlos de Madrid. 

Despois traballou como facul-
tativo especialista en medi-

cina interna no Hospital 
Xeral de Vigo, para 
rematar no servizo de 
urxencias do CHUS. 
Neste servizo realizou 

labor asistencial e do-
cente de médicos 

especialistas 
en formación 
MIR, así como 
labor docente 
dos alumnos 
da Faculta-
de de Me-

dicina.

ACTUALIDADE

Novos nomeamentos

Coordinadora de Urxencias Coordinador de Adminisión

Carmen Varela Donoso, coordinadora do Servizo de Urxencias Jorge Aboal Viñas, coordinador do Servizo de  Admisión e Documentación Clínica

O ano iniciouse con novos nomea-
mentos nos postos directivos interme-
dios no CHUS, os primeiros que se 
realizan ao amparo da orde do 24 
de maio de 2006 pola que se estable-
cen as bases do procedemento para 
a provisión dos postos de xefatura e 
coordinación das institucións sanita-
rias do Servizo Galego de Saúde. Así 
o centro conta con nova coordinado-

ra do Servizo de Urxencias, Carmen 
Varela, e novo coordinador do Ser-
vizo de Admisión e Documentación 
Clínica, Jorge Aboal Viñas. Asemade 
está a piques de rematar o proceso 
para a provisión dos postos de xefe 
de servizo de Aparello Dixestivo, Car-
dioloxía, Oncoloxía Médica, Xineco-
loxía e Obstetricia e Endocrinoloxía 
e Nutrición. Ademais, co obxecto de 

acadar unha maior coherencia e har-
monía entre as múltiples actividades 
docentes pre e posgrao que aconte-
cen no hospital, así como as confe-
rencias e cursos diversos para as dife-
rentes categorías profesionais, vén de 
ser creada a figura do coordinador 
de Docencia, posto que desempeña 
o doutor José Ramon Fernández Lo-
renzo.

Carmen Varela Donoso é a nova 
coordinadora do Servizo de Ur-
xencias do Complexo Hospita-
lario Universitario de Santia-
go de Compostela, no que 
vén traballando dende o 
ano 1990. Licenciada 
en Medicina e Cirurxía 
pola Facultade de 
Medicina da Uni-
versidade Com-
plutense de 
Madrid, co-
mezou o seu  
exe rc i c io 
pro fes io -
nal como 
m é d i c o 
residente 

O novo coordinador de Admi-
sión e Documentación Clínica  
(Palencia, 1962) ten unha am-
pla experiencia neste ámbi-
to e desenvolveu a súa 
carrereira profesional 
en diversos hospitais 
galegos e no Sergas. 
Licenciado en Medi-
cina e Cirurxía pola 
Universidade Autóno-
ma de Madrid, 
conta  co 
d i p l o m a 
de Alta 
Dirección 
Hospitala-
ria impar-
tida pola 

FEGAS e o título de Experto 
Universitario de Admisión e Do-
cumentación Clínica pola Uni-
versidade Complutense de Ma-

drid. Ademais, ostentou 
o cargo de subdirector 
xeral de Atención Espe-
cializa da División de 
Asistencia Sanitaria do 
Sergas. Incorporouse ao 

CHUS en agosto de 
2005, como 

m é d i c o 
de Ad-
m i s i ó n 
e Do-
cumen-
t a c i ó n 
Clínica.
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Supervisores de Áreas Funcionais de Enfermería

No eido da enfermería xa to-
maron posesión parte dos novos 
Supervisores de Area Funcional, e 
está en marcha a renovación de 
diferentes supervisores de servizo 
e unidades. 
• Supervisora de Área  Funcional 

de Pediatría e Hospitalización. 
Carmen Baúlo Carballo posúe 
o título de diplomada de en-
fermería pola USC desde 
1981 e desde 1987 é enfer-
meira puericultora pola Escola 
Nacional de Puericultura.  Tras 
desenvolver a súa profesión en 
diferentes hospitais da xeografía 
española en 1995 trasládase 
definitivamente ó CHUS, ós 
servizos de hematoloxía e reu-
matoloxía. Foi supervisora do 
servizo de hematoloxía ata o 
ano 2004.

• Supervisor de Area Funcional 
Cirúrxica do CHUS. Andrés 
Martínez Reboredo é diplo-
mado en Enfermería pola 
Univerisidade de Santiago de 
Compostela. O seu vínculo 
laboral co Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de 
Compostela iniciouse en 1986. 
Desempeñou o seu traballo 
en diversos servizos como 

De esquerda a dereita figuran Carmen Baúlo, Andrés Martínez, Lourdes Trenco, María Jesús 
Wandossel, Isabel Teira, Isabel López e José Ramón Moure.

Obstetricia, Banco de Sangue, 
Traumatoloxía, Neurocirurxía, 
Diálise, Nefroloxía, UTR e a 
UTAB. 

• Supervisora de Area Funcional 
de Recursos Humanos. María 
Lourdes Trenco Beiroa é ATS 
pola Universidade de Santiago 
de Compostela desde 1978 e 
posteriormente especializouse 
en Pediatría e Puericultura. 
O seu traballo no CHUS 
está vencellado aos servizos 
de pediatría desde 1978 e 
foi supervisora de Recursos 
Humanos durante dous anos.

• Supervisora da Area Funcional 
de Servizos Centrais e Críticos 
do Hospital de Conxo. María 

Jesús Wandosell Picatoste é 
diplomada en Enfermería pola 
Universidade Autónoma de 
Madrid. Iniciou a súa actividade 
laboral no CHUS en 1992, no 
servizo de cardioloxía. Con 
posterioridade traballou na 
Unidade de Coidados Intensivos 
de Conxo, na COT e no Hospital 
de día Oncohematolóxico. Foi 
supervisora da unidade de 
coidados intensivos de adultos.

• Supervisora de Area Funcional 
de Hospitalización do Hos-
pital de Conxo, do CHUS. 
María Isabel Teira Argibay é 
diplomada en Enfermería pola 
Universidade de Santiago. A 
súa relación laboral co CHUS 

inicouse a finais dos anos 80 
e desenvolveu o seu labor en 
diferentes servizos, como me-
dicina interna ou neuroloxía. 
Así mesmo foi supervisora do 
servizo de Farmacia.

• Supervisora da Área Funcional 
de Urxencias do CHUS. Isabel 
López Antelo é diplomada en 
Enfermería pola USC desde 
1990 e desde o ano 2000 
ten o título de Enfermeira 
Puericultora. Desde principio 
da década dos 90 traballa 
no CHUS, desempeñando 
o seu labor nos servizos de 
Urxencias, Coidados Corona-
rios e  Uroloxía.

• Supervisor da Área Funcional 
de Servizos Centrais-Consultas 
Externas do CHUS. José Ramón 
Moure Buján é diplomado 
en Enfermería. Comezou a 
traballar no hospital na década 
dos 80 e estivo vinculado ao 
servizo de urxencias de Conxo 
e ao laboratorio central. 

No eido do persoal de xestión 
e servizos tamén culminou o 
proceso de selección do xefe do 
servizo de Subministros, posto 
que ocupa Francisco Javier López 
Blanco.
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O CHUS acolle o laboratorio de referencia do Programa Galego
de Detección Precoz de Enfemidades Endócrinas e Metabólicas

O sangue e a urina de prac-
ticamente todos os nenos na-
dos en Galicia dende 1978 
pasan polas mans dos pro-
fesionais do Laboratorio de 
Metabolopatías do CHUS, 
unhas discretas insta-
lacións situadas 
no Hospi-
t a l 

O cribado da esperanza
METABOLOPATÍAS

Clínico que, non obstante, rea-
lizan un labor fundamental e 
moitas veces descoñecido, 
a detección 

de patoloxías endócrinas e me-
tabólicas dos nenos acabados 

de nacer. Cada vez que se 
produce un nace-

m e n t o 
e n 

Ga-
l i -

cia –arredor de 21.000 nenos 
e nenas nacen cada ano nesta 
Comunidade autónoma– con-
vídase aos pais e nais a parti-
cipar de xeito voluntario neste 
programa que financia a Direc-
ción Xeral de Saúde Pública. 
O proceso comeza cando a 
mostra de sangue, extraída do 
talón do bebé, e a de urina, 
chegan a este laboratorio para 
seren analizadas. Xeralmente 
é persoal sanitario, de hospi-
tais ou centros de saúde, o 

As principias patoloxías que se buscan no cribado son a Fenilcetonuria e o Hipotiroidismo conxénito. Ademais, 

diagnostícanse outras alteracións de graves consecuencias de non seren detectadas precozmente.
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que realiza a punción ao bebé 
cunha lanceta especialmente 
deseñada para esta función. 
Normalmente os envíos realí-
zanse por correo ordinario nun 
sobre que contén, ademais do 
sangue e da urina impregnados 
nun papel especial, unha ficha 
cos datos do neno acabado de 
nacer e da súa nai. A primei-
ra hora da mañá, momento en 
que chega o correo, a maqui-
naria do laboratorio ponse en 
marcha, de xeito que as entre 
100 e 125 mostras chegadas 
diariamente de toda Galicia 
analízanse nas horas seguintes. 
Os resultados están preparados 
ao día seguinte para seren en-
viados de novo por correo.

Experiencia acreditada
Pero, que busca o equipo de es-
pecialistas do laboratorio? Con 
que medios contan?

Unha soa ollada ao Laboratorio 
serve para comprobar que os 
profesionais deste servizo go-
zan co seu traballo e son cons-
cientes da trascendencia do seu 
diagnóstico. Unha experiencia 
acreditada avala este laborato-
rio de referencia en Galicia que 
realiza o programa de cribado 
de detección precoz neonatal 
máis amplo de toda España. 
Á súa fronte figura o Xefe do 
Servizo de Neonatoloxía do 
CHUS, José María Fraga.

Labor preventivo
O equipo de Metabolopatías 
destaca que o laboratorio sitúa-
se no ámbito do labor preven-
tivo xa que hai enfermidades 
que “se son detectadas a tem-
po e tratadas poden corrixirse 
os danos que poden causar”.
Noutros casos, cando se pro-
ducen doenzas máis graves, 

As probas realízanse dun xeito doado aos bebés, e as mostras son remitidas ao 
laboratorio do CHUS.

Galicia é a única comunidade que realiza o “cribado expandido” polo que se poden detectar máis de 60 patoloxías 

metabólicas. A primeira patoloxía detectada foi  a Leucinose, unha enfermidade que afecta a 12 familias galegas.
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este diagnóstico axuda a me-
llorar a calidade de vida do 
enfermo. Como exemplo, estes 
profesionais explican que un 
diagnóstico precoz da fibrose 
quística do páncreas pode evi-
tar a desnutrición do neno que 
a padece. Deste xeito pódense 
diagnosticar máis de 60 pata-
loxías grazas a unha avanzada 
técnica analítica denominada 
Espectrometría de Tándem Ma-
sas, que se puxo en marcha no 
ano 2000. 
Dende a posta en marcha deste 
programa diagnosticáronse un 
total de 1.375 erros conxénitos 
do metabolismo, o que supón 
1 caso por cada 1.300 nenos 
acabados de nacer.
As principais patoloxías diag-
nosticadas no Laboratorio son 
a Fenilcetonuria, cun total de 
38 casos, e o Hipotiroidismo 
Conxénito, que foi detectado 

precozmente a 215 nenos. Es-
tas dúas enfermidades poden 
provocar atraso mental se non 
se detectan dun xeito precoz.

Pioneiros
O Laboratorio comezou a súa 
andaina na Facultade de Me-
dicina de Santiago de Com-
postela como un proxecto 
de investigación que acabou 
converténdose nun proxecto 
asistencial e asumido pola Con-
sellería de Sanidade. Os douto-
res Peña Guitián e Fraga foron 
os artífices desta iniciativa que 
contou coa participación de  in-
vestigadores novos. 
Un daqueles pioneiros foi o 
doutor José Ramón Alonso, o 
xefe de Sección do Laborato-
rio, quen lembra que a primei-
ra patoloxía detectada foi a 
Leucinose. Para este especialis-
ta é importante salientar que o 

Dende o seu funcionamento –en 2008 este laboratorio cumprirá 30 anos– detectáronse case 1.400 

patoloxías. O laboratorio analiza  arredor de 25.000 mostras anuais de sangue e urina.

O doutor José Ramón Alonso, xefe de Sección do Laboratorio de Metabolopatías
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A cobertura do programa acada practicamente o cento por cento. A este laboratorio do CHUS chegan diariamente 

entre  100 e 125 mostras de sangue e de urina  procedentes de toda Galicia.  

labor do Laboratorio é analizar 
nenos sans e actuar se existen 
sospeitas. Tan só existen en Es-
paña 20 laboratorios que rea-
licen unha función similar á do 
CHUS, se ben é o único ata o 
momento en España que ofrece 
o cribado neonatal expandido 
a todos os neonatos, con posi-
bilidade de descartar más de 
60 erros conxénitos do meta-
bolismo.
Ademais é dos poucos que 
mantén a mostra de urina xa 
que está probada a súa efec-
tividade para detectar determi-
nadas patoloxías.

Seguimento dos casos
Unha parte delicada do traba-
llo destes profesionais é non só 
o manexo da última tecnoloxía 
e a constante actualización que 
precisa o seu labor, senón ga-
rantir que os nenos detectados 

sexan axeitadamente diagnosti-
cados, tratados e seguidos na 
súa enfermidade.
Outro dos retos deste departa-
mento é a detección de novas 
anomalías metabólicas xurdi-
das polo fenómeno da inmigra-
ción, como a depranocitose. 
Así, nun estudo piloto detecta-
ronse nenos portadores desta 
patoloxía.
A unidade de Metabolopatías 
do CHUS está constituída polas 
áreas de Cribado, Diagnóstico, 
Tratamento e Seguimento. 
Pola súa parte o equipo huma-
no está formado por 2 médicos, 
3 químicos, un farmacéutico, 5 
técnicos de laboratorio e 2 ad-
ministrativos, un grupo de pro-
fesionais que segue traballando 
para cumprir o seu obxectivo de 
diminuír a morbi-mortalidade e 
mellorar a calidade de vida nos 
casos detectados.
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 A implicación do persoal sanitario 
co doente que se somete a este 

tipo de terapia forma parte 
do día a día da Unidade 
de Nefroloxía do CHUS.

O Servizo de Nefroloxía do 
Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago acadou 
nos últimos anos un merecido 
prestixio no tratamento e na 
investigación da IRC (Insufi-
ciencia Renal Crónica), unha 
doenza que afecta ao 11 por 
cento da poboación española 
e que representa case o 4 por 
cento do gasto sanitario.
Artellado en tres grandes pia-
res, Nefroloxía Clínica, Diá-
lise e Transplante Renal, este 

SERVIZO DE NEFROLOXÍA

amplo servizo é, sen lugar a 
dúbidas, un dos máis dinámi-
cos do complexo hospitalario. 
O xefe de Servizo, o doutor 
Domingo Sánchez-Guisande, 
quen dirixe os profesionais 
que traballan nesta área, ex-
plica que a Unidade de Diá-
lise é un dos espazos hospita-
larios máis grandes de Europa 
adicados a esta tarefa.
 
Intensa actividade
Cunha constante actividade 

diaria que comeza ás oito da 
mañá e remata pasadas as 
once da noite de luns a sába-
do, por esta moderna unidade 
pasan arredor de 80 doentes 
diariamente. 
Na organización da unidade 
establécense catro quendas 
de hemodiálise. Nestas insta-
lacións realizáronse no ano 
2006 un total de 12.746 he-
modiálises, 2.000 máis que 
no ano anterior. 
Os doentes que se someten a 

esta terapia de substitución 
renal teñen que desprazar-
se dende o seu domicilio ao 
Hospital Clínico tres días á 
semana, para dializarse du-
rante catro horas. Neste sen-
so, este especialista destaca 
as vantaxes da diálise peri-
toneal domiciliaria, unha mo-
dalidade que, ao seu xuízo, 
mellora a calidade de vida 
do enfermo.
Deste xeito aos pacientes que 
non teñan contraindicacións 

Na Unidade de Diálise, unha das máis grandes de Europa, dializánse diariamente arredor de 80 doentes. Cada 

sesión dura aproximadamente catro horas. A súa actividade comeza ás 8.00 horas e remata ás  23.00 horas.

A máquina da vida
 Case 3.000 hemodiálises se realizaron en 2006 

na Unidade de Diálise do Servizo de Nefroloxía, polo 
que pasan diariamente unha media de 80 doentes
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médicas ofréceselles esta po-
sibilidade. Fácil aprendizaxe 
e unha maior independencia 
do doente son outras vantaxes 
apuntadas polo xefe de Ser-
vizo de Nefroloxía. Durante 
o pasado ano un total de 45 
persoas tratáronse na súa casa 
a través desta modalidade de 
tratamento.

Importante crecemento
A transcendencia que ten a 
Unidade de Diálise no conxun-
to no CHUS está reflectida 
na súa traxectoria. Nos dez 
últimos anos, esta unidade 
experimentou un importante 
crecemento na súa actividade 
asistencial, o 39,5 por cento. 
Así, en 1996, un total de 144 
persoas sometéronse a este 
tratamento, fronte a 201 doen-
tes que se dializaron o pasado 
ano na área do CHUS.

Neste senso, o doutor Sán-
chez Guisande apunta que na 
actualidade todo enfermo que 
o precisa recibe esta terapia. 
Xunto ao xefe de Servizo a 
gran coñecedora do funciona-
mento desta área é a supervi-
sora María Luz Lago Vázquez, 
unha veterana profesional, 
con máis de 30 anos de expe-
riencia neste ámbito, que co-
ordina o día a día dos labores 
de enfermería da unidade. 
Arredor da metade dos pa-
cientes que se dializan son 
crónicos, polo que entre do-
entes e persoal existe unha es-
treita relación. A implicación 
do persoal sanitario co doen-
te que se somete a este tipo 
de terapia forma parte do día 
a día desta unidade, que ten 
na actualidade capacidade 
para 120 postos de diálise, 
40 máis dos que habitualmen-

Estas modernas instalacións teñen capacidade para 120 postos de diálise. A súa actividade experimentou un 

crecemento do 39,5 por cento nos últimos anos. Na actualidade someténse a este tratamento máis de 200 persoas.
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te se utilizan, arredor de 80.
Outro dos piares básicos deste 
servizo é a Unidade de Trans-
plante. O CHUS é o segundo 
complexo sanitario de Galicia 
en realización de transplantes 
renais.

24 transplantes
O pasado ano, os facultativos 
deste servizo realizaron un to-
tal de 24 transplantes renais. 
O doutor Sánchez-Guisande 
destaca que nos últimos oito 
anos houbo máis transplantes 
que persoas en lista de espera 
para someterse á operación, o 
que interpreta como un signo 
positivo.
Segundo os datos de que 
dispón, entre 1988 e 2006, 
practicáronse un total de 503 
transplantes mentres que a lis-
ta de espera foi de 465 enfer-
mos. É dicir, que se realizaron 

transplantes a un ritmo maior 
do crecemento da demanda 
deste tratamento.
A 31 de decembro de 2006 
un total de 57 pacientes –o 28 
por cento do total de doentes– 
esperaban un transplante de 
ril. Deles  23 (un 11 por cen-
to)  esperan un retransplante e 
34 (o 17 por cento) deberán 
someterse a un primer trans-
plante. Do total de doentes 
que agardan un transplante, 
29 corrresponden ao CHUS 
e o resto a outros 8 hospitais 
galegos.
O terceiro piar deste servizo 
é a Nefroloxía Clínica, que 
atendeu o pasado ano un 
total de 1.811 consultas de 
transplante, 533 consultas de 
prediálise e 31 consultas pre-
ferentes.
Pola súa parte, a área de hos-
pitalización conta cun total 

O pasado ano, os profesionais deste servizo realizaron un total de 24 transplantes renais. 

Dende o ano 1988 practicáronse 503 transplantes e  houbo 465 enfermos en lista de espera.

A Unidade 
de Diálise do 
Servizo de 
Nefroloxía conta 
cun total de 120 
postos para o 
tratatamento dos 
doentes.
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Na área de hospitalización, cun total de 14 camas, ingresaron o pasado ano 373 doentes e permaneceron nela 

unha media de 10 días.  Neste período os especialistas realizaron máis de 1.800 consultas de transplante.

de 14 camas. Durante 2006,  
produciuse o ingreso de 373 
pacientes e a estancia media 
foi de dez días.

Amplo equipo
Para realizar este labor o ser-
vizo de Nefroloxía conta cun 

equipo integrado por 8 facul-
tativos, incluído o doutor Do-
mingo Sánchez-Guisande e 3 
MIR.
Na área de Enfermería traba-
llan 17 enfermeiras de diálise, 
incluída a supervisora, 9 auxi-
liares, 2 celadores e 1 auxi-
liar administrativa. Asemade, 
a Unidade de Diálise e a de 
Medicina Nuclear foron os 
primeiros servizos do CHUS 
acreditados conforme á norma 
UNE-EN-ISO ISO 9001/ 2000 
dende o ano 2005.
Precisamente, unha das liñas 
de actuación contempladas 
no Plan Avante 2012, que 
marcará o futuro do com-
plexo nos vindeiros cinco 
anos, é a potenciación da 
calidade a través dun Plan 
de Calidade Global que se 
encargará de definir e xes-
tionar este ámbito.
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Que é a alerxia?

A alerxia é unha reac-
ción excesiva a subs-
tancias estrañas por 
parte do organismo 
humano que produce 
un desequilibrio no 
sistema inmune. O  
noso organismo reac-
ciona de forma ex-
cesiva a certas subs-
tancias, chamadas 
alérxenos, e para 
poder defenderse  
produce anticorpos 
e libera substancias 
inflamatorias respon-
sables dos síntomas 
de alerxia. Esta pa-
toloxía pode mani-
festarse a través de 
problemas respirato-
rios, como a rinite e 
a asma; problemas 
cutáneos, como ec-
cemas e ronchas, e 
problemas dixestivos, 
como vómitos e dia-
rrea.

Os nosos xenes teñen influencia no risco de padecer alerxia?

A nosa herdanza xenética é moi importante en termos de alerxia. Un neno cuxos pais teñan antecedentes ten 
un 30% máis de probabilidades de desenvolver unha alerxia. Se tanto o pai como a nai a padecen, o risco 
é maior. E este risco é aínda máis alto se os dous proxenitores padecen a mesma alerxia. En moitos casos é 
posible determinar que nenos terán risco de padecer alerxia antes de naceren.

Recomendacións 
1. Existe un gran número de persoas alérxicas que descoñecen 
cal é a causa da súa alerxia (o alérxeno). É importante que vostede 
coñeza ben a súa enfermidade e que a asuma.
 
2. A alerxia pode ser hereditaria, aínda que o individuo ten que 
expoñerse aos factores causantes para sensibilizarse.

3. As enfermidades alérxicas, aínda que non todas, teñen un alto 
grao de curación se se aplican medidas preventivas axeitadas e se 
segue un tratamento específico adecuado. 

4. Se vostede é alérxico e cada ano se lle manifesta a sintomato-
loxía, por exemplo ao chegar a primavera, acuda ao alergólogo 
antes de que lle aparezan os primeiros síntomas. Axudaralle  a 
prever episodios agudos e unha alerxia crónica.

5. O pole non se pode evitar durante a época de flor-
ación, pero pode reducirse o contacto con el a través de 
medidas de prevención ambientais e evitando actividades 
que poidan remover partículas de pole.

6. Debemos ter especial coidado coas alerxias á pica-
dura de insectos e aos alimentos.

ALERXIAS


