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Introdución
O presente documento estratéxico e de xestión establece a visión para o fortalecemento
da atención primaria en Galicia nos próximos anos. 

Como documento estratéxico, establece as principais liñas de intervención, xunto a unha
proposta para a súa implementación.

Convén suliñar nesta introdución que Galicia é unha das comunidades autónomas que
avanzou fondamente no desenvolvemento da súa sanidade. Porén, o traballo realizado
non ten por obxecto recoller eses avances senón focalizarse na detección das áreas de
mellora existentes hoxe, para que a atención primaria en Galicia non se quede atrás e
logre  evolucionar  a  ser  o  eixo  vertebrador  do  sistema de saúde  e  posicionarse  como
referente claro no contexto nacional e internacional.

Con  ese  fin  foi  necesario  redefinir  conxuntamente  as  características  e  accións  dunha
estratexia eficaz para o futuro da Atención Primaria en Galicia.

Así mesmo, ofrécese un proceso de implementación ordenado por fases.

O contido deste  documento é o froito da escoita,  o traballo,  o debate  e  a  validación
realizados no seo dun grupo de traballo representativo do colectivo de atención primaria
en Galicia, co apoio dun equipo de consultores externos. 

Este traballo materializouse en reunións presencias e no desenvolvemento, con carácter
previo,  de  entrevistas  persoais  semiestruturadas  por  parte  do  equipo  consultor  a  os
membros do grupo de traballo. 

Este documento foi elaborado no período temporal de xullo a novembro do 2019.
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A. Principios guía

Co fin de desenvolver a estratexia de mellora da AP en Galicia o grupo de traballo dótase
dunha serie de principios baseados na evidencia nacional e internacional.

As  tendencias mundiais e  a  evidencia da última década indican o camiño a seguir para
alcanzar a Cuádrupla Meta.

A  evidencia  informa  do  cambio  indicando  aqueles  PRINCIPIOS  que  deben  guiar  o
razoamento para a mellora para a atención primaria de Galicia.

Os principios guía: 

1. Fortalecemento dos valores dun sistema público.

O novo sistema de saúde vertebrado na atención primaria pretende ser disruptivo nas
formas,  pero non no fondo, preservando os valores dun sistema público de saúde:
proximidade, accesibilidade, lonxitudinalidade, xustiza social, profesionalidade e orde
global do sistema sanitario.

2. Vertebración do sistema de saúde na atención primaria.

Un  sistema  de  saúde  vertebrado  na  atención  primaria  é  un  modelo  asistencial
integrador.  Inclúe  todas  aquelas  organizacións  locais  que  poden  aportar  valor  ao
proceso clínico, preventivo e social nunha comunidade. 

Os servizos fóra do hospital deben ser unha parte crecente da labor do sistema de
saúde.  Deberá  conectar  e  tender  cara  a  integración  con  servizos  sociais,  socio-
sanitarios  e  activos  comunitarios.  Os  pacientes  deberían  poder  transitar  entre
sanidade, servizos sociais e comunitarios de forma continua. 

3. Organización dun sistema local integrado de saúde.

A  división  histórica  entre  a  atención  primaria,  os  hospitais  e  os  servizos  sociais
converteuse nunha barreira para o cambio xa que non se pode prestar a necesaria
continuidade nin a personalización de coidados nese modelo. 

Por iso, a reconfiguración da atención primaria é a reconfiguración cara un “sistema”;
un sistema local  integrado de saúde. E nese contexto débese aprender a xestionar
redes, non simplemente as estruturas tradicionais. O novo modelo deberá evitar que
se sature a atención primaria e hospitalaria para que o paciente sexa atendido no lugar
axeitado en cada momento.

4. Un sistema poboacional.

O sistema local integrado de saúde deberá ser progresivamente máis poboacional e
desenvolver  a  función  comunitaria  cun  enfoque  na  promoción,  prevención  e
proactividade e non ser soamente reactivo. 

5. Fortalecer a equidade e o papel do paciente.

Deberá  estar  centrado  nas  necesidades  do  paciente,  o  seu  acceso  e  baseado  na
equidade.  Así  mesmo,  deberá  promover  a  responsabilidade  dos  cidadáns  coa  súa
saúde  e  o  bo  uso  do  sistema  de  saúde.  Os  pacientes  e  cidadáns  deberán  ser
participantes activos da súa saúde e non meros receptores pasivos.
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6. Asegurar un Liderado compartido. 

Deberá asegurar un modelo de gobernanza equilibrado entre a atención primaria e o
hospital, así como un liderado participativo e descentralizado a nivel macro, meso e
micro. 

O grao de autonomía local para decidir, innovar e xestionar recursos humanos a nivel
local  debe  medrar.  É  a  ese  nivel  onde  ocorre  a  innovación  e  o  redeseño.  Son  os
profesionais  e  xestores  locais  de  diferentes  niveis  (xerencia  de  área  e  servizos  de
atención primaria) quen coñecen o contexto local.

Esto  axudará  a  establecer  unha  dinámica  construtiva  entre  o  ámbito  central  e  a
periferia. Unha cultura máis flexible cun liderado distribuído e orgánico acadará esa
dinámica construtiva.

7. Permitir novas asignacións de funcións entre profesionais.

Os  países  que  na  actualidade  están  reformando  o  seu  sistema  de  saúde  están
asignando novas funcións a certas disciplinas (Ex.: de médicos a persoal de enfermería,
de  traballadores  sociais  a  administrativos,  etc.).  Búscase  que  cada  disciplina
desenvolva o seu desempeño no límite superior das súas competencias. 

8. Asegurar a suficiencia económica e a viabilidade normativa.

As decisións sobre as infraestruturas locais e de xestión deberán analizar, en cada caso,
a evidencia e o equilibrio da calidade e a accesibilidade

9. Implementación incremental.

Deberá asegurarse a súa implementación ano a ano: a estratexia de reconfiguración é
unha estratexia a medio prazo, pero débense poder avaliar cada ano os avances na
dirección decidida. 
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B. Diagnóstico
O diagnóstico elaborouse de acordo cos seguintes epígrafes:

1. Saturación de axendas e falta de tempo.

2. Carencias no modelo da saúde comunitaria.

3. Dificultades para a atención centrada nas persoas.

4. Limitacións ao traballo en equipo multidisciplinar.

5. Problemas na implementación das Áreas Sanitarias.

I. Modelo de gobernanza, organizativo e de liderado.

II. Modelo de servizos asistenciais.

6. Falta de planificación do relevo xeracional.

1.  Saturación de axendas e falta de 
tempo
A saturación de axendas e a falta de tempo é un asunto percibido como moi grave por
parte de todos os entrevistados, os cales achacan á demanda bloqueante as carencias
observadas en todos os aspectos que van máis alá da estrita prestación sanitaria. Pese ás
cifras abafadoras de visitas, algúns entrevistados admiten que o fenómeno non é xeral e
que hai situacións moi variadas no territorio. 

Apuntáronse como as principais causas de dita saturación as seguintes:

a) Aumento  da  demanda.  A  comunidade  foi  envellecendo  paulatinamente,  co
conseguinte incremento da prevalencia das enfermidades crónicas e a maior presenza de
persoas  con  necesidades  sociais  e  sanitarias  complexas;  pero  tamén  se  observa  unha
crecente actitude consumista de servizos sanitarios por parte de moitos colectivos mozos
e de media idade. Mención especial merece a pediatría, cunha presión asistencial a miúdo
desproporcionada.

b) Carencias na xestión da demanda. Non todos os médicos xestionan as consultas da
mesma  maneira:  mentres  uns  fomentan  o  autocoidado,  outros  tenden  a  xerar  moita
demanda inducida que, a miúdo, xera un control excesivo dos procesos clínicos. 

c) Falta de selección (triaxe) da demanda espontánea. Nos centros de saúde obsérvase
demasiada demanda non programada e é así como as axendas dos médicos se enchen das
peticións dos cidadáns sen ningún tipo de clasificación profesional.  Por outra banda, o
modelo das axendas deséñase a nivel das Áreas Sanitarias, as cales deixan escasa marxe
aos xefes de servizo e aos equipos locais para axustar a oferta á realidade de cada centro
de saúde. 

d) Falta  de xestión enfermeira  da demanda.  Existe  unha indefinición  da carteira  de
servizos das enfermeiras, ademais de moita variabilidade na súa formación, pese a que se
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sabe que o seu potencial resolutivo é superior ao expresado actualmente. A consecuencia
diso é que a maioría das axendas das enfermeiras limítanse aos controis de pacientes
crónicos  ou ás  técnicas  específicas  de enfermería.  A  enfermeira  pediátrica  sería  unha
excepción xa que, neste caso, si que están ben delimitadas as súas funcións.

e) Demasiada  burocracia  e  escasa  actividade  non  presencial.  Os  médicos,  as
enfermeiras  e  os  traballadores  sociais  asumen  moitas  tarefas  de  papelame  que  lles
ocupan demasiado tempo e lles apartan das esencias do traballo clínico. Por outra banda,
as  consultas  telefónicas  e  as  e-consultas,  que  poderían  resolver  moita  demanda,  non
contan con suficiente apoio.

f) Demasiadas listas de espera nalgunhas especialidades. Mentres que os servizos de
atención  primaria  son  moi  accesibles,  os  dos  especialistas  dos  hospitais  contan  con
importantes listas de espera, o que xera incomodidades e reverte en exceso de consultas
na  atención primaria.

g) Inadecuación na planificación de necesidades profesionais e oferta dispoñible. Pese
á dotación orzamentaria, esta inadecuación empeora a percepción de saturación, á par
que ensombrece a perspectiva na resolución do problema e favorece unha vivencia de
maior cansazo por parte dos profesionais, os cales, ao final do día, acaban atendendo un
número moi elevado de consultas. Esta situación responde a un modelo que se xestionou
contando con “bolsas de profesionais” para cubrir  necesidades e, polo tanto,  que non
tendeu á autosuficiencia.

2. Carencias no modelo da saúde 
comunitaria
Unha medicina reactiva é aquela que soamente responde á demanda espontánea. Este
modelo obtén logros importantes na atención ás situacións agudas, pero non é efectivo
para a  xestión  dos  pacientes  crónicos  e  fráxiles,  e  aí  convén  recordar  que  o  70% da
demanda actual  está dalgunha forma relacionada co crónico. A saúde comunitaria,  en
cambio, implica unha aproximación poboacional moito máis preventiva e proactiva. 

A realidade das prestacións en saúde comunitaria en Galicia é moi variada. Mentres que
existen profesionais  que  só  actúan de xeito  reactivo,  especialmente  nos centros  máis
saturados, outros emprenden accións comunitarias con escasa avaliación.

O grupo de traballo, nese tema, destacou o seguinte: 

a) Modelo  de  saúde  comunitaria  pendente. A  falta  dun  modelo  global,  detéctanse
equipos de atención primaria moi implicados coa súa comunidade á beira doutros moi
afastados, un reflexo de que despois de tres décadas de ter lanzado unha reforma de
atención  primaria  de  base  poboacional,  o  modelo  quedou  inconcluso,  entre  outros
factores,  pola  falta  dun  despregamento  homoxéneo  de  políticas  dirixidas  aos
determinantes da saúde e aos servizos comunitarios.

b) Promoción da saúde.  A  especialidade de saúde pública  e os  equipos de atención
primaria deben ter a mesma meta final: a mellora da saúde poboacional e poder intervir
xuntos na promoción da saúde. O grupo cre que se debería fortalecer o traballo conxunto
entre  profesionais  dos  servizos  de  saúde  e  os  de  saúde  pública,  especialmente  os
epidemiólogos,  que  tanto  poderían  colaborar  nas  tarefas  da  saúde  comunitaria  cos
servizos  de saúde,  e  que se  atopan traballando  para  unha  rede paralela,  á  marxe da
atención primaria.
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c) Falta de foco estratéxico.  A función  gatekeeper (porta de entrada), ou de filtro do
sistema  para  evitar  colapsar  os  hospitais,  foi  a  que  prevaleceu.  Esta  aseveración
corrobórase na presenza testemuñal da saúde comunitaria nos contratos de xestión.

d) Falta de capacidade organizativa.  Como se insistiu por parte dos entrevistados, os
médicos fan o que se lles pide, que non é outra cousa que resolver a axenda diaria de
visitas, polo que todas as outras actividades, incluíndo a saúde comunitaria, quedan por
facer.

e) Falta de credibilidade da estratificación poboacional segundo risco e complexidade .
Os  entrevistados  expresan  dúbidas  sobre  a  calidade  da  segmentación  existente.  Sexa
como foxe, o impacto da estratificación poboacional sobre a reordenación dos recursos é
máis ben escasa.

f)  Carencias  formativas  dos  profesionais.  En  relación  á  falta  de  desenvolvemento  do
modelo  de  saúde  comunitaria,  algúns  profesionais  recoñeceron  que,  ademais  da
necesidade de definir o modelo, conviría prever plans formativos en saúde comunitaria e a
súa metodoloxía coa finalidade de aumentar a súa capacitación na materia, plans que non
están contemplados nos acordos de xestión.

3. Dificultades para a atención centrada 
nas persoas
Galicia foi pioneira na participación cidadá no sistema de saúde e dende novembro de
2009 existe a Escola Galega de Saúde para Cidadáns, coa cal tiveron contacto miles de
persoas.  Pese  a  isto,  na  maioría  das  entrevistas  relatáronse  un  cúmulo  tal  de
problemáticas de tipo organizativo nos centros de saúde que o paciente, como suxeito
activo, non apareceu en ningunha delas.

Nese epígrafe, os participantes destacaron os seguintes puntos:

a) Pouco  impacto  do  Consello  Asesor  de  Pacientes  e  das  comisións  territoriais .  A
participación dos pacientes, máis aló da consulta clínica, enmárcase no Consello Asesor de
Pacientes, e nas respectivas comisións (unha por Área Sanitaria), nas cales se convocan ás
asociacións de pacientes, pero os seus debates e resolucións teñen un impacto escaso no
día a día da práctica clínica. 

b)  Boa impresión de é-Saúde e das comisións de seguridade. Os participantes admiten
que  estas  dúas  iniciativas  están  aportando  valor  en  moitos  aspectos,  aínda  que  non
precisamente nos nucleares tratados neste informe. 

c) Escaso  impacto  de  enquisas  e  reclamacións.  Periodicamente  fanse  enquisas  de
satisfacción e disponse das canles necesarias para obter reclamacións e suxestións dos
pacientes.  As  máis  frecuentes  son  as  relacionadas  cos  tempos  de  resposta  e  a
coordinación entre profesionais e niveis asistenciais. O principal problema percibido é que
todo iso repercute escasamente na realización de cambios reais. 

d) Falta  de  metodoloxías  específicas  da  atención  centrada  nas  persoas.  Como
consecuencia do desenfoque na materia, non se detectaron actividades para fomentar, de
maneira efectiva,  a formación na entrevista  clínica,  o apoio motivacional,  as decisións
compartidas,  a  comunicación  interactiva  ou  calquera  outra  iniciativa  relacionada  coa
implicación dos pacientes no traballo clínico ou no deseño de circuítos e procesos que lles
incumben.  As  unidades  docentes  serían  unha  excepción,  xa  que,  segundo  din  algúns
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entrevistados,  nelas  si  que  se  desenvolven  plans  formativos  específicos  na  atención
centrada nas persoas. 

e) Escaso impacto de programas participativos. Despois de preguntar especificamente,
averiguouse que algúns programas, como o dos pacientes expertos en diabetes, pese aos
seus  logros,  non  lograron  o  impacto  necesario.  Neste  sentido,  proxectos  e  iniciativas
relevantes como o da Escola de Pacientes,  deberían reforzarse buscando fórmulas que
permitan incrementar o seu impacto.

4. Limitacións ao traballo en equipo 
multidisciplinar
A atención primaria estase cinguindo ao traballo individualista marcado polas exixencias
dos  tempos  de  espera  e  das  rixideces  das  axendas,  polo  que  o  traballo  en  equipo
multidisciplinar, unha das claves da xestión clínica moderna, parece ter dificultades serias
para o seu desenvolvemento.

a) O equipo básico médico-enfermeira rachou. Segundo a maioría dos entrevistados, o
equipo básico médico-enfermeira, pese a ser a mínima expresión dun equipo, hoxe non
existe,  nin en cifras, nin en espírito.  Debido a que os médicos deben afrontar as súas
axendas saturadas, e as enfermeiras non conseguen expresar o seu potencial  clínico e
preventivo. Por outra banda, algúns cren que o exercicio da libre elección de profesionais
é  unha dificultade agregada. A pediatría é unha excepción, xa que conserva, de forma
natural, o equipo médico-enfermeira, sempre que haxa suficientes efectivos para iso. As
diferentes  características  dos  centros  de  saúde  (tamaños,  realidades),  xunto  á  non
explicitación clara das carteiras de servizos, tampouco axudaron demasiado.

En termos xerais, nos centros de saúde hoxe no se percibe o traballo multidisciplinar real
que  requiren  os  pacientes,  roto  por  corporativismos,  xerarquías  e  outras  barreiras
inherentes ao modelo actual.

b) Dificultades para a coordinación interna máis básica. Nos centros de saúde coexisten
diferentes roles profesionais, máis alo de médicos e enfermeiras: pediatras, enfermeiras
pediátricas, traballadores sociais, farmacéuticos, odontólogos, fisioterapeutas, etc. Pese a
iso, non se estimulan as sesións clínicas nin os traballos de coordinación ou colaboración
entre eles. Tampouco se detectan elementos colaborativos estables coas distintas redes
que operan no territorio, coma os servizos sociais de base, os equipos de saúde mental, os
de atención ás adiccións, etc. 

c) Dificultades  para  a  coordinación  médica  entre  atención  primaria  e  hospital .  A
colaboración entre médicos de atención primaria e de hospital é moi escasa e limítase a
procesos clínicos específicos. A lóxica organizativa, tanto dos hospitais como da atención
primaria,  ven moi  ensimesmada nas  súas  dinámicas  internas,  polo  que os  espazos de
discusión clínica son escasos e difíciles de manter. Lonxe aínda da coordinación, persiste,
pois, o sentimento de moitos médicos de familia de que, na práctica, son percibidos polos
dos hospitais como simples facilitadores de tarefas burocráticas.

d) Pediatría, a excepción. Segundo o recollido, no ámbito da pediatría, o clima é máis
favorable  ao  traballo  en  equipo  multidisciplinar,  ao  aumento  das  competencias
enfermeiras e á coordinación entre o traballo clínico en atención primaria e hospitalaria.
Pese  a  iso,  crese  que  o  programa  de  formación  de  residentes  ten  unha  orientación
excesivamente  hospitalaria  cando  a  maioría  dos  pediatras  acabarán  exercendo  en
atención primaria.
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e) O modelo laboral para a incorporación de enfermería en atención primaria non é o
adecuado. No ámbito médico, as especialidades están ben delimitadas, polo que non é
posible que un anestesista acabe a súa vida laboral de médico de familia, mentres que en
enfermería  non,  e  como  consecuencia,  a  un  número  importante  de  enfermeiras  do
hospital  con  carreiras  avanzadas,  concédeselles  o  traslado  a  atención  primaria.  Os
participantes opinan que con ese modelo burocrático-profesional non se pode avanzar. En
ningún outro país europeo se concibe a atención primaria como un destino de final de
carreira, senón que, ao contrario, promociónase a enfermería de atención primaria como
unha das claves na reconfiguración da mesma.

5. Dificultades na implementación das 
Áreas Sanitarias
A maioría dos entrevistados móstranse favorables a avanzar na integración entre o nivel
de atención primaria e o nivel hospitalario, aínda que todos coinciden en sinalar que o
modelo de gobernanza e organizativo debería evolucionar cara outro diferente ao actual.

A  continuación,  destácanse  algúns  dos  aspectos  negativos  das  Áreas  Sanitarias  que
conviría  rectificar,  os  cales  agrupámolos  en  dous  bloques:  i)  modelo  de  gobernanza,
organizativo e de liderado e ii) modelo de servizos asistenciais.

i. Modelo de gobernanza, organizativo e de liderado:

a) O modelo de gobernanza non é quen de integrar de xeito efectivo .  Os pacientes
complexos (20% en Galicia) requiren unha xestión multidisciplinar e esta só se logrará nun
modelo  asistencial  no  que  a  atención  primaria  e  a  hospitalaria  traballen  de  maneira
colaborativa  e  eficaz.  É  por  iso  que,  como noutros  lugares,  Galicia  optou  polas  Áreas
Sanitarias. A evidencia nacional e internacional confirma que esta decisión foi acertada,
non obstante, para que funcione, é necesario asegurar un modelo de gobernanza no que
os diferentes colectivos, incluídos os pacientes, se sintan implicados, e dende a atención
primaria insístese que este non é o seu caso. Convén, polo tanto, repensar o modelo de
gobernanza das Áreas Sanitarias. Esto inclúe o tipo de liderado e como se avalían os seus
resultados.

b) Falta  de  autonomía  da  atención  primaria.  O  organigrama  das  Áreas  Sanitarias  é
excesivamente  vertical  e  centralizado.  As  direccións  temáticas:  enfermería,  recursos
humanos,  loxística,  sistemas  de  información,  etc.,  están  contribuíndo  a  fragmentar  o
traballo  organizativo  nos  centros  de  saúde,  minguan  funcións  aos  xefes  de  servizo  e
coordinadores e invitan á busca corporativa de solucións que, recórdese, na súa maioría,
requiren de traballo multidisciplinar. Os xefes de servizo e os coordinadores quéixanse
reiteradamente de ter escasa autonomía de xestión para poder ser máis efectivos. 

c) Actitude centralizadora e desconfiada das xerencias. Unha maioría dos entrevistados
opina que as xerencias móstranse desconfiadas cos coordinadores de atención primaria e,
por iso, centralizan as decisións ata o máis mínimo detalle, sen deixar marxes para que os
centros de saúde impriman o seu propio estilo. Segundo os participantes, os obxectivos
marcados polas Áreas Sanitarias non son realistas e ademais negócianse sempre tarde e
avalíanse mal, e ademais non hai opcións para a autoavaliación de profesionais e centros. 

d) Limitacións ao liderado dos xefes de servizo e coordinadores. Como consecuencia de
todo o anterior, detéctase unha grande incomodidade coa situación actual entre os xefes
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de servizo e coordinadores, os cales alegan que a súa capacidade de xestión é ínfima. As
súas funcións, polo tanto, limítanse a xestionar axendas, evitar situacións embarazosas e
mediar  nos  conflitos.  Polo  tanto,  a  pouco  que  se  descoiden,  son  vistos  polos  seus
compañeiros como meros representantes locais das autoridades. 

e) Limitacións  na  selección  de  xefes  de  servizos  e  coordinadores.  Neste  clima,  moi
poucos profesionais queren asumir responsabilidades de xestión, polo que os métodos de
selección son precarios ou inexistentes. Non obstante, os participantes cren que nun novo
modelo  de  atención  primaria,  e  nun  clima  renovado,  o  proceso  de  selección  dos
responsables  dos  centros  de  saúde  debería  ser  profesional  e  transparente,  e  debería
apoiarse  nun  plan  local  de  saúde  e  na  proposta  dun  equipo  profesional  para  facelo
efectivo.

f) Desconexión  entre  planificación  e  realidade.  Os  participantes  cren  que  os  plans
deseñados  dende  os  ámbitos  centrais  (Consellería  e  SERGAS),  en  xeral,  están  ben
deseñados e son de calidade, pero en Galicia, ao igual que en numerosos outros lugares,
existe unha desconexión operativa entre ese deseño e a súa implantación no terreo. O
grupo cre que no futuro deberíase poñer maior énfase na viabilidade da implementación
dos plans. 

g) Escaso  apoio  á  docencia  e  á  investigación.  Existe  a  opinión  de  que  as  unidades
docentes  sobreviven  con  moi  pouco  apoio  e,  por  iso,  baséanse  no  esforzo  individual
dalgúns  profesionais.  Por  outro  lado,  a  orientación  dos  institutos  de  investigación  é
marcadamente biomédica, con escasa orientación aos servizos de saúde. En todo caso, a
participación da atención primaria nos ensaios clínicos é testemuñal.

ii. Modelo de servizos asistenciais:

a) Escaso protagonismo da atención primaria nos protocolos de atención integrada . Os
participantes  opinan  que  o  papel  reservado  á  atención  primaria  nos  protocolos  de
atención integrada limitase a tarefas de baixa resolución e de puro trámite.

b) Os  programas  de  atención  continuada  inducen  a  unha  maior  fragmentación .  O
modelo actual de despegue territorial dos programas de atención continuada xerou que
haxa  máis  de 500 médicos  de familia,  e  un número parecido  de enfermeiras,  moitos
mozos, nunha posición periférica e afastada do quefacer do modelo esencial da atención
primaria. Nas entrevistas escoitáronse moitas opinións contrarias ao modelo de atención
continuada,  das  cales  se  deduce  que se  debería  mudar  profundamente  esta  fórmula,
especialmente nas áreas urbanas e en certas comarcas, e recuperar, dese xeito moitos
destes médicos e enfermeiras para a atención primaria.

c) Escasa conexión cos servizos sociais, sociosanitarios e paliativos. Co fin de manter
aos  pacientes  crónicos,  fráxiles  e  complexos  nos  seus  domicilios,  debería  haber  unha
coordinación consistente entre a atención primaria e os servizos sociais, sociosanitarios e
paliativos.  Na  realidade,  pola  contra,  parecen  existir  moitas  lagoas  e  dificultades  na
coordinación entre as distintas redes de prestación de servizos sociais e sociosanitarios,
ademais  de  gran  necesidade  de  despregamento  da  atención  a  domicilio  a  pacientes
complexos e da atención paliativa no territorio.

Obsérvase certa debilidade no colectivo para liderar a atención a pacientes complexos e
de alto custo na atención primaria cos recursos e medios actuais.

d) Demasiados consultorios periféricos. Admítese que a política de manter consultorios
dispersos  de  baixa  actividade  obedece  a  outras  consideracións  que  ás  estritas  de
planificación sanitaria,  as do equilibrio territorial,  as  primeiras.  Pese a  iso,  moitos dos
participantes cren que, dende as Áreas Sanitarias, deberíanse de introducir criterios para

15



Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde

reducir  paulatinamente o  seu número,  xa  que coa progresiva  despoboación,  distribuír
tanto os servizos dos profesionais actuais fai que o sistema sexa cada vez máis insostible.
Do mesmo xeito sería  axeitado revisar a situación actual  de pediatras  itinerantes  que
invisten tempo en desprazarse entre puntos moi próximos por razóns que non parecen
xustificarse na planificación sanitaria. Esta situación pode ir en detrimento da calidade da
atención.

6. Dificultades de planificación do relevo 
xeracional
a) Médicos: De acordo co plan aprobado, nos próximos tres anos vanse destinar 14,1
millóns de euros ao incremento de prazas. Segundo os expertos consultados, este plan vai
representar unha convocatoria de 80 novas prazas e a cobertura de 200 anuais por motivo
de xubilación. Só no ámbito da pediatría, nos próximos dez anos xubilaranse a metade dos
médicos e xa se sabe agora que a xeración de residentes é absolutamente insuficiente
para o relevo xeracional. Falta información para coñecer o impacto que puidera ter no
ámbito local e as medidas para reducilo.

b) Enfermeiras: Os mesmos expertos din que sobre as enfermeiras non hai datos, pero
que poderían ser peores que os dos médicos. O aumento de competencias enfermeiras,
clave  en  calquera  reforma,  podería  verse  embazado  pola  carencia  de  profesionais
capacitados,  debido  a  que  as  actividades  formativas  actuais  están  moi  lonxe  das
previsibles necesidades.

7. Matriz diagnóstica
O diagnóstico descrito é reflexo dunha situación de dificultades no contorno dun modelo
de atención primaria que cultivou grandes éxitos durante máis de trinta anos. É xusto,
pois,  recoñecer  que no haber  da atención primaria  galega (e  española  por  extensión)
consta  o  ter  despregado  un  modelo  de  proximidade,  accesible  e  de  grande
profesionalidade  que,  co  desenvolvemento  da  función  gatekeeper  (porta  de  entrada),
aportou moita  orde e  criterio  ao  conxunto  do sistema sanitario,  e  especialmente aos
hospitais.

Aínda que a algúns lles parecerá inxusto, de feito, o é, no diagnóstico da situación actual
da atención primaria galega van pesar máis as debilidades que as fortalezas.

Fortalezas intrínsecas

A. O  modelo  actual  de  atención  primaria,  pese  á  súa  crise,  aportou  proximidade,
accesibilidade,  lonxitudinalidade,  xustiza  social,  profesionalidade  e  orde  ao  global  do
sistema sanitario.

B. O grupo  de  traballo seleccionado  é  crítico  coa  situación  actual,  pero  pola  contra
móstrase disposto a ser parte da solución sempre que os seus participantes perciban o
novo modelo como valioso.
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Fortalezas con debilidades vinculadas

C. As Áreas Sanitarias son un modelo de xerencia territorial e integral que está sendo a
base de melloras nas relacións entre niveis,  como así o demostra a información clínica
compartida  a  través  de IANUS,  o  modelo  de interconsultas  ou  as  traxectorias  clínicas
integradas.

Debilidades  vinculadas  á  fortaleza  C:  Os  organigramas  das  Áreas  Sanitarias  están
excesivamente centralizados e fragmentados verticalmente, polo que deixan escasa marxe
á autonomía de xestión local, á par que favorecen as visións parciais por estamentos. Esta
situación  dificultou  a  atención  primaria  liderar  unha  resposta  contundente  a  unha
casuística  asistencial  cada  vez  máis  complexa  (pacientes  complexos  en  domicilio,
pacientes  con  seguimento  a  domicilio  tras  hospitalización,  etc).  Adicionalmente,  os
profesionais  de  atención  primaria  asumiron  competencias  que  lles  foron  transferidas
dende  o  hospital  que  non  se  viron  acompañadas  coa  correspondente  dotación
orzamentaria (dermatoloxía, seguimento de pacientes con Sintrom®, cribados,…).

O exceso de centralización provoca máis silos organizativos e unha actitude desconfiada
das  xerencias. Doutra  banda,  existen  limitación  ao  liderado  de  xefes  de  servizo  e
coordinadores e detéctase moita desmotivación para asumir responsabilidades de xestión
e, por iso, reclámanse máis competencias e procesos de selección transparentes dos novos
líderes e en base a plans locais de saúde. 

D. Existe un  modelo avanzado de participación poboacional no sistema sanitario,  con
múltiples iniciativas a nivel central, como a Escola Galega de Saúde para Cidadáns.

Debilidade vinculada á fortaleza D: As iniciativas da Consellería en atención centrada nas
persoas  chegan  moi  pouco  aos  centros  de  saúde,  os  cales  mostran  carencias
metodolóxicas  e  formativas  ao  respecto.  O  mesmo  problema  síntese  nas  iniciativas
relativas á participación dos pacientes.

Debilidades conxunturais

Debilidade A. Saturación das axendas dos médicos por falta de xestión da demanda e por
falta  de  selección  dos  motivos  de  consulta  con  resposta  adecuada  ás  necesidades
expresadas.

Debilidade B.  Falta de modelo xeral  de  saúde comunitaria e  implantación irregular de
accións  preventivas con  carencias  formativas  de  moitos  profesionais.  SERGAS non  ten
competencias en promoción da saúde, polo que a rede de salubristas non está integrada
coa atención primaria. A estratificación poboacional por risco e complexidade non é crible
e non se usa.

Debilidade C. Fractura do modelo básico médico-enfermeira, o cal está na base da falta de
traballo en equipo multidisciplinar e das axendas diferenciadas que non suman valor entre
elas.

Debilidade D. Carencias na coordinación interna  dos distintos profesionais que traballan
nos mesmos centros de saúde e tamén coas outras redes que operan no territorio como
servizos  sociais  de  bases,  saúde  mental  ou  outros.  Carencias  na  coordinación entre
médicos de atención primaria e médicos de hospital (pese aos avances inducidos polas
Áreas Sanitarias).  Escaso protagonismo de atención primaria nos protocolos de atención
integrada.

Debilidade E. No laboral, detectase  falta de previsión e xestión no relevo xeracional de
médicos  e  enfermeiras.  Os  programas  de  atención  continuada  concibidos  de  maneira
demasiado paralela absorben a máis de 500 médicos e outras tantas enfermeiras que,
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desta  forma,  non  participan  do  modelo  xeral,  nin  na  substitución.  Doutra  banda,  a
prexubilación  de  moitas  enfermeiras  dos  hospitais nos  centros  de  saúde  dificulta  as
reformas baseadas no aumento de competencias enfermeiras.

Debilidade  F.  Detéctase  falta  de  empuxe  ás  unidades  docentes e  aos  programas  de
investigación.

Debilidade G. O modelo territorial de despregamento de consultorios periféricos de moi
baixa actividade está sendo moi difícil de soster coa dispoñibilidade actual de profesionais.
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C. Proposta de 
fortalecemento da 
atención primaria
Como se mencionou no diagnóstico de situación, tódolos países avanzados deben aínda
afrontar  certos  retos  fundamentais.  Así,  pode  observarse  que  todos  presentan  unha
deficiente coordinación do coidado dos pacientes; contratan actividade e non valor; en
todos o 5 por 100 da poboación consume cerca do 50 por 100 do gasto; enfróntanse a
retos  en  materia  de  prevención,  calidade  e  seguridade  dos  pacientes;  o  coidado  dos
pacientes crónicos é fragmentado e descontinuo, e a elevada taxa de hospitalizacións e
reingresos poderían reducirse en todos eles. 

En todos considérase que é necesario reforzar e reconfigurar a atención primaria como
resposta a estes retos.

Galicia conseguiu grandes avances no seu sistema de saúde, pero debe tamén enfrontarse
a moitos destes retos. O fortalecemento e reconfiguración da atención primaria débese
lograr precisamente para avanzar nestes retos.

O  primeiro paso consiste en establecer unhas METAS para esta reconfiguración. Definir
mellor  que é o que se quere conseguir como obxectivos finais grazas a eses cambios na
atención primaria. Desta forma ao elaborar unha visión final a alcanzar poderanse unificar
os esforzos dos actores concernidos.

1.Adoptar a Cuádrupla Meta como marco 
estratéxico
No caso de Galicia proponse que a Estratexia global sexa alcanzar a Cuádrupla Meta. A
Cuádrupla Meta define as metas finais que se desexa alcanzar. [1] [2]

É un marco que reforza a atención primaria como vertebradora do sistema de saúde.

Son as  metas  finais  que buscará  o sistema de saúde en Galicia.  Máis  concretamente,
tratase de reorientar o sistema de saúde cara as seguintes catro metas xerais: 

Mellorar a saúde poboacional. 

Mellora da calidade e a experiencia do paciente.

Mellorar a eficiencia.

Mellorar a satisfacción dos profesionais. 

É importante constatar que esas metas finais non se poden lograr sen unha atención
primaria consolidada e sen unha integración eficaz entre os niveis de coidados. 

A  Cuádrupla  Meta  sería  a  visión  final  inspiradora  e  o  marco  avaliativo  para  a
reconfiguración asistencial en Galicia.
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Nas  décadas  pasadas  avanzouse  eficazmente  pero  só  nunha  parte  desas  metas.
Principalmente, en Galicia e en España en xeral, o exceso de focalización nun modelo de
agudos creou unha situación de desequilibrio ao cambiar radicalmente a demografía e
epidemioloxía  da  poboación.  Parte  importante  do  descontento  dos  cidadáns  e
profesionais en todos os países débese a que estase intentando atender a unha poboación
envellecida e con enfermidades crónicas cun modelo de atención que se creou para outra
situación.

Por  conseguinte,  no  contorno  demográfico,  económico  e  de  cronicidade  actual  é
necesario  complementar ese  modelo  asistencial  por  outro  que  poida  atender  a
cronicidade, a complexidade da pluripatoloxía e poder expresar o potencial preventivo.
Para  iso  é  necesario  unha  atención  primaria  resolutiva  e  fortalecida  e  que  razoe
estratexicamente en termos das catro metas descritas.

Fig. 1 Cuádrupla Meta
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2. Aliñar, progresivamente, a asignación 
dos recursos económicos no sistema de 
saúde galego ao cumprimento da 
Cuádrupla Meta
A Cuádrupla Meta ofrece un marco organizado para avaliar a reconfiguración asistencial
necesaria en clave de valor e resultados finais.

Poñer o foco na obtención de valor e resultados finais, obriga aos prestadores a situarse
en clave de mellorar a calidade, a seguridade, a experiencia do paciente ou a eficiencia.

A súa adopción obrígalles a organizarse dunha maneira diferente para poder probar estes
resultados.

Non  obstante,  estes  movementos  teñen  que  vir  acompañados  cos  correspondentes
movementos  paralelos  na  asignación  dos  recursos  económicos,  de  modo  que,  os
recursos  invertidos  no  sistema  de  saúde  tamén  se  orienten,  cada  vez  máis,  cara  a
consecución de valor e resultados finais.

Durante  moitos  anos  a  asignación  dos  recursos  económicos  estivo  guiada  polo
desenvolvemento de actividade e a incorporación de innovacións. Esta inercia obriga a
realizar movementos na actual asignación de recursos para que os recursos económicos
dispoñibles poidan informar, non o volume de inputs empregados, senón os resultados
finais que conseguen, en clave de Cuádrupla Meta.
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D. Áreas de 
intervención
O marco da Cuádrupla Meta engade valor en canto que proporciona a visión final que é
necesario  lograr.  Non obstante,  non  achega a folla  de ruta concreta que é necesario
seguir para a súa implantación. Para esa concreción é necesario decidir que intervencións
concretas deben desenvolverse en Galicia. O sistema actual, por se mesmo, non se auto-
dirixe cara á Cuádrupla Meta. É necesario dirixilo estratexicamente nesa dirección.

Con  ese  fin  é  necesario  intervir  sobre  o  sistema  asistencial  en  Galicia  en  termos
xerenciais  e  organizativos.  Eses  procesos  xerenciais  e  organizativos  son  intervencións
explícitas sobre  o  sistema de saúde;  serán os  elementos que contribúan a  dar  forma
concreta á estratexia baseada na Cuádrupla Meta. 

Esas  intervencións deben poder  crear  organizacións que sexan capaces de integrar  os
coidados, de razoar con visión poboacional e de adoptar unha liña de actuación a favor do
temperamento dos pacientes e todo iso de forma eficiente. Así mesmo, deben servir para
renovar a atención primaria e motivar aos profesionais da saúde.

Os exemplos internacionais [3] indican que grazas a estas intervencións reforzouse o nivel
asistencial comunitario, de modo que se poidan prestar máis servizos fora dos hospitais,
incentivouse  a  colaboración  transversal  entre  os  diversos  servizos,  acompañado  dun
fortalecemento  da  asistencia  primaria,  todo  iso  con  vistas  a  unha  reordenación  da
prestación  de  coidados.  Son  ademais  medidas  eficientes  porque  conseguen  xestionar
mellor a enorme demanda sobre os servizos [4].

Neste documento proponse organizar eses procesos / intervencións da seguinte forma:

1. Liderado e Capacidade de Cambio.

2. Estrutura do modelo asistencial da atención primaria.

3. O Paciente e a Poboación como corresponsables da súa Saúde.

4. Planificación colaborativa. 

5. Habilidades e Persoal. 

6. Sistemas e Estrutura Dixital. 

Estes  procesos  están  interrelacionados  entre  si  e  considérase  que  para  avanzar  é
necesario intervir en todos de forma sincronizada.

1. Liderado e capacidade de cambio
1.1 Dar máis autonomía de xestión local en atención primaria. 

As  intervencións  explicadas  neste  documento  requiren  unha  gran  participación  dos
profesionais da saúde. 
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O grupo de traballo considera que a Cuádrupla Meta e as intervencións suxeridas máis
abaixo poderanse lograr se se crea unha dinámica de xestión nova entre o ámbito de
xestión e o dos profesionais da saúde. O papel da Consellería e SERGAS é fundamental
creando o contorno para que esta participación da rede de atención primaria sexa posible.

Tratase de establecer progresivamente máis espazo para a innovación local polos equipos
locais,  tanto  nas  Áreas  Sanitarias  como  nos  centros  de  saúde.  Esto  implica  unha
descentralización do poder de decisión,  todo dentro dun marco xeral  establecido pola
Consellería e SERGAS.

¿Como  se  logra  ese  efecto  de  xestión  compartida?  Desatando  a  innovación  local,
autorizando a experimentación local polos equipos locais. Ese será o proceso de cambio
principal nos próximos anos.

A evidencia internacional indica que os resultados de saúde e eficiencia melloran cando se
permite actuar á iniciativa local [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11].

O exceso de demanda sobre o sistema de saúde (en atención primaria, urxencias, camas
hospitalarias)  vívese  como  unha  presión  asistencial,  xestora  e  política.  Os  informes
indicados máis arriba confirman que a presión da demanda sobre o sistema de saúde
resólvese mellor por medio da consolidación da autonomía de xestión nos centros de
saúde  permitindo maior  control  local  da  demanda  e  o  desenvolvemento  de  sistemas
flexibles para a súa xestión.

1.2 Empoderar dende arriba o ámbito local e a Área Sanitaria. 

Trátase de permitir maior capacidade de xestión e orzamentaria ao ámbito local co fin de
animar a experimentación local (na Área Sanitaria e nos centros de saúde). Esto pódese
facer progresivamente en función da madurez organizativa local. 

Esa madurez organizativa local non se desenvolve soa. Debe investirse activamente nesa
capacidade.  Para  iso  é  necesario  crear  dende  arriba  a  capacidade  interna  das
organizacións  locais.  É  necesario  desenvolver  ese  tipo  de  liderado.  Por  exemplo,  os
equipos  locais  deben  saber  e  ter  a  confianza  para  traballar  as  intervencións  na
comunidade e non só como atender aos pacientes. 

A súa vez, deberase explorar cal é o mellor modelo organizativo para a atención primaria,
permitindo que cada Área Sanitaria explore a mellor solución e que, unha vez avaliada, se
poida estender o modelo organizativo óptimo a outras Áreas Sanitarias. 

Neste  exercicio  deberase  ter  en  conta  a  necesidade  de  incorporar  novos  roles  e/ou
funcións que contribúan á definición do novo modelo.

1.3 Exercer maior proactividade asistencial. 

Os profesionais deberán ser máis proactivos na saúde comunitaria e menos indutores de
demanda inducida superflua. Tamén deberán favorecer, coa súa actitude e habilidades
motivacionais, a implicación dos pacientes nas decisións clínicas.

1.4 Conseguir funcións directivas reais. 

Os profesionais no desenvolvemento desta función terían que pasar previamente por un
proceso de convocatoria no que tivesen que presentar un proxecto ou unha idea detallada
de desenvolvemento da súa función. Deste xeito, avánzase cara a un nomeamento acorde
á demanda esixida.

Ademais, estas persoas deberían poder xestionar recursos e dispoñer de instrumentos de
motivación para poder organizar e liderar os equipos.
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2. A Estrutura do modelo asistencial da 
atención primaria. Organizacións 
integradas locais (Áreas Sanitarias e 
centros de saúde)
2.1 Evolucionar  dun  modelo  de  gatekeeper a  un  sistema  vertebrado  na  atención
primaria. 

En termos organizativos a atención primaria centrouse demasiado na sua función de porta
de entrada ao sistema de saúde (gatekeeper). O potencial da atención primaria é moito
maior. A función de gatekeeper (porta de entrada) non expresa a forza de cambio contida
na Cuádrupla Meta.

Para garantir a sostibilidade do sistema e mellorar a calidade, a principal estratexia debe
basearse en evolucionar a situación estática actual, caracterizada pola función gatekeeper
(porta  de  entrada),  cara  a  visión  dunha  nova  atención  primaria  que  debe  ser  o  eixe
vertebrador de todo o sistema.

A saúde prestase por medio dunha batería,  un conxunto de organizacións traballando
xuntas. Neste sentido, débense converter nun sistema. 

Creando un sistema local de saúde créase a capacidade de prestar un enfoque de saúde
máis integrado e global. Non existe un modelo único, deberá adaptarse aos recursos da
zona de saúde, tanto en ámbitos rurais como en urbanos.

Débese  potenciar  a  orientación comunitaria  da  nova atención.  As  Áreas  Sanitarias  en
Galicia,  son  a  base  para  a  construción  dese  sistema  de  atención  primaria.  A  súa
potenciación dotaríalle dunha maior capacidade resolutiva no domicilio dos pacientes con
enfermidades crónicas e de longa evolución, así como promover o desenvolvemento de
todo o seu potencial preventivo.

O novo modelo  de atención primaria  debe estar  orientado a  dar  valor  aos  pacientes,
velando  por  mellorar  de  forma  constante  a  experiencia  de  coidados  do  paciente  e
establecendo os obxectivos e incentivos de forma aliñada co que aporta valor ao paciente.
A súa vez, debe coidar aos profesionais e garantir a eficiencia.

2.2 Actualizar  e  formar  aos  profesionais  dos  centros  de  saúde  en  base  á  última
evidencia xurdida dos aspectos que competen a atención primaria e definir protocolos,
algoritmos e outros instrumentos accesibles para os profesionais co fin de minimizar a
variabilidade na atención.

2.3 Crear  unha  dirección  executiva  de  atención  primaria  no  máximo  nivel  da  Área
Sanitaria  cuxa  labor  se  centre,  en  exclusiva,  en  apoiar  o  cambio/transformación  do
modelo de atención primaria, apoiando aos equipos de atención primaria neste cambio e
asegurar a integración funcional entre atención primaria e hospitalaria.

2.4 Responsabilizar formalmente ás organizacións locais (Áreas Sanitarias e Centros de
Saúde) de mellorar  a saúde da súa poboación e non só de organizar  a atención aos
pacientes. Esto permitirá identificar modelos de prevención novos [12].

As  Áreas  Sanitarias  deberán emendar  as  debilidades  detectadas para  fortalecer  a  súa
función  territorial  e  a  vertebración  baseada  na  atención  primaria.  Para  iso,  precisase
revisar  a  distribución  no  seu  territorio  de  dispositivos  asistenciais,  modificar  a  súa
estrutura  organizativa,  modificar  os  circuítos  de  toma  de  decisións  sobre  recursos,
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diferenciar a xestión económica dos seus ámbitos (atención primaria e hospital) e innovar
na relación con servizos sociais e comunidade [13] [14] [15].

Os pacientes deberían estar nos órganos de gobernanza e a atención primaria debería
estar representada no máis alto nivel directivo no sistema.

Débese recordar que a integración pode ter múltiples formas e que a integración das
xerencias de atención primaria e hospital nunha, así como o seu financiamento, non son
causa  suficiente  nin  necesaria  para  alcanzar  os  resultados  en  saúde  e  a  eficiencia
buscadas. Débese chegar á integración organizativa e funcional real.

Por iso, recoméndase complementar os actuais instrumentos “Acordos de xestión,” que
teñen unha marcada orientación ao control económico e de recursos humanos anuais, con
outros  instrumentos  (“Plan  de  saúde  dun  Área  Sanitaria”)  que  permitira  explicitar  os
obxectivos  finalistas  nun  escenario  temporal  máis  longo  (3-4  anos).  Deste  modo
procuraríase  aliñar,  progresivamente,  os  resultados  finais  buscados  por  unha  Área
Sanitaria en clave de Cuádrupla Meta, cos instrumentos de autonomía de xestión anuais
existentes.

2.5 Desenvolver líderes de sistema cunha función de xestión de recursos comúns e cun
liderado moi participativo. Un liderado que,  a nivel dunha Área Sanitaria e Centro de
Saúde desenvolva unha visión común para a poboación dunha Área Sanitaria/Centro de
Saúde. Esa visión debe ser de mellora da saúde da poboación, non exclusivamente de
mellora da atención sanitaria clínica. Non é suficiente que a Área Sanitaria sexan entidades
administrativas.

3. Paciente e Poboación con máis Voz e 
máis corresponsable
3.1 Personalización crecente. 

A  Cuádrupla  Meta  ten  como  obxectivo  final  mellorar  a  vida  da  comunidade.  As
intervencións indicadas neste  documento levarán o  modelo  asistencial  nesa dirección.
Nese contexto, débese considerar máis a perspectiva dos pacientes. 

Con  ese  fin  débense  de  identificar  formas  de  personalización  dos  coidados  e  utilizar
formas de oír a voz dos pacientes e da comunidade (PREMS, PROMS). Todo iso debería ir
acompañado do correspondente desenvolvemento dixital que o faga posible.

3.2 Establecer  mecanismos  e  procesos  para  integrar  de  forma  integral  a  voz  dos
pacientes  co  fin  de  mellorar  a  calidade  da  atención .  Esto  pódese  concretar  coa
involucración de Asociacións de Pacientes en procesos de mellora concretos, mediante a
incorporación de mecanismos para analizar a experiencia de coidados do paciente, entre
outros.

3.3 Incorporar resultados en saúde e experiencia para paciente (PREM e PROM). 

Os resultados de saúde percibidos polo paciente (PRO) e/ou resultados de experiencia
percibida polo paciente (PREM) son dous instrumentos que permiten a incorporación da
voz do paciente ao longo do proceso de coidados dunha persoa e permiten orientar a
atención cara a o que realmente lle importa ao paciente, tanto en termos de resultados en
saúde como en termos da súa experiencia de coidados.

Mentres que os PRO miden aspectos relacionados coa calidade de vida, a funcionalidade e
síntomas asociados a unha patoloxía, os PREM focalízanse en como un paciente vive a súa
experiencia de coidados. 
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A implementación de ambos instrumentos precisa de sistemas de información avanzados
e  accesibles  ao  paciente  para  que  este  poida  ir  reportando,  en  base  a  ferramentas
previamente validadas, tanto os seus resultados de saúde percibidos polo paciente, como
a súa experiencia de coidados.

Ambos instrumentos evidenciaron ser instrumentos eficaces para a mellora continua e a
mellora da calidade e seguridade da atención [16] [17] [18]. 

3.4 Reforzar a idea de que o paciente é o principal provedor da súa saúde e autocoidado
[19].

Para  iso  é  necesario  fortalecer  os  programas  de  apoio  ao  autocoidado.  Galicia  foi  a
primeira Comunidade Autónoma en desenvolver unha Escola de Pacientes.

3.5 Fortalecer os programas de apoio ao autocoidado.

Os pacientes que viven cunha ou máis enfermidades crónicas unicamente teñen contacto
cos profesionais da saúde por un período moi  pequeno de tempo.  O resto  do tempo
deben de saber manexar as súas enfermidades o mellor posible. Por iso é necesario seguir
fortalecendo os programas de apoio ao autocoidado.

3.6 Implementar  programas  de  responsabilidade  compartida.  Para  iso  proponse  dar
forma á idea de responsabilidade compartida.

A responsabilidade compartida non é a responsabilidade persoal. Neste último caso se
culpabiliza  á  poboación  para  que  se  coiden  máis.  A  idea  central  da  responsabilidade
compartida é que a poboación en xeral xa se responsabiliza da súa saúde e sobre esta
base  pódeselles  apoiar  máis  para  que  non  dependan  tanto  dos  servizos  asistenciais
especialmente  para  cosas  menores.  Iso  libera  tempo para que  os  profesionais  poidan
ocuparse dos temas máis importantes.

Os  medios  de  comunicación  poden  ser  grandes  aliados  neste  sentido.  Unha  liña  de
traballo  podería  ir  dirixida  a  buscar  complicidade  cos  medios  de  comunicación  para
promover, a nivel xeral, campañas de responsabilidade cidadá coa saúde e o bo uso dos
recursos do sistema.

Suxírese aquí  empezar  a probar  con esta  idea en atención primaria con tres ou catro
enfermidades (diabetes, enfermidades respiratorias crónicas -asma-, hipertensión).

3.7 Analizar  de  forma  experimental  novas  formas  de  relación  entre  os  servizos
sanitarios e sociais.

Tratase de experimentar e sistematizar en Galicia as experiencias de valoración conxunta a
pacientes  por  parte  da área sanitaria  e  social,  desenvolvendo instrumentos comúns e
reforzando  as  capacidades  para  que  ambos  grupos  locais  (social  e  sanitario)  poidan
traballar máis e mellor xuntos.

Esta  experimentación  está  tomando  moitas  formas  en  diferentes  países.  A  modo  de
exemplo,  toma  forma  na  utilización  de  instrumentos  de  valoración  e  seguimento  de
pacientes deseñados conxuntamente entre os equipos sanitarios e sociais.

En Inglaterra, este instrumento é un presuposto acordado entre o equipo local de saúde, o
equipo social e a persoa con necesidades sociais sanitarias, para que poida organizar os
seus coidados no seu contorno máis próximo. Hai 200.000 persoas con este sistema e
resultados positivos.

3.8 Reforzar as actuacións en Prescrición Social e derivación á Comunidade.

Tratase de referir desde os servizos de atención primaria a aqueles servizos non clínicos
locais que existen na comunidade.

Esta é unha forma concreta de promover a faceta poboacional da Cuádrupla Meta.
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Enténdese que a saúde da poboación vén determinada por factores sociais, económicos e
de contorna.

A  prescrición  social  refire  aos  pacientes  aos  servizos  provistos  por  organizacións
voluntarias e comunitarias (deporte, alimentación, hábitos saudables, acompañamento…).

Recoméndase  activar  aquelas  formas  de  prescrición  social  que  apunten  á  xente  máis
vulnerable nunha comunidade.

A evidencia crece en canto que esta forma de actuar mellora os resultados de saúde, a
satisfacción dos usuarios e unha redución do uso de urxencias e ingresos hospitalarios [20]
[21] [22].

4. Planificación Colaborativa
O marco da Cuádrupla Meta permite razoar en determinantes de saúde xa que sinala a
necesidade de planificar proactivamente a unha poboación.

Traballar  os  determinantes  da  saúde  nunha  zona  territorial  non  é  unha  intervención
exclusiva de saúde pública senón de todos os prestadores nesa área. Usando ese marco de
referencia cada unidade territorial deberá:
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4.1 Desenvolver un Plan local de saúde.

Para obter a autonomía dos centros de saúde, o profesional sanitario responsable á fronte
debería presentar un proxecto específico que adapte o novo modelo aos requirimentos de
cada territorio,  os obxectivos do cal  serían a clave da súa avaliación [23].  Estes  plans
desenvolveranse para poboacións de referencia comprendidas nun rango de entre 15.000
e 30.000 persoas.

Nestes  proxectos  tratarase,  de  maneira  prioritaria,  como  reducir  a  saturación  das
axendas,  como se  abordará a xestión da demanda e como se expón a relación entre
atención primaria, hospital, servizos sociais e a comunidade.

A atención continuada, tanto en domicilio como urxente, deberá ser un dos compoñentes
do plan local.

Deberá apoiarse en instrumentos que permitan a clasificación de pacientes segundo a súa
morbilidade  e/ou  complexidade  e/ou  situación  social  e  por  motivo  de  consulta  e
progresivamente ir transformando a actividade non programada en programada.

Por outra banda, deberanse incorporar instrumentos de xestión para poder organizar e
dar resposta á sobredemanda segundo eo nivel de urxencia.

Deberase  asegurar  a  máxima  resolutividade  de  cada  axente  no  desempeño  das  súas
funcións e evitar duplicidades de probas e consultas.

Algunhas ideas para reducir a demanda son: 

Información á poboación acerca da correcta utilización dos servizos sanitarios.

Sesións conxuntas entre profesionais de atención primaria e hospitalaria co fin de
poñer  en  marcha  protocolos  de  atención  conxunta  (Insuficiencia  cardíaca,
diabetes,  etc.)  e  impedir  cos  pacientes  deambulen  erráticos  por  diferentes
servizos con múltiples consultas e polimedicados.

Sesións  de  coordinación  entre  os  servizos  de  atención  primaria  e  os  servizos
sociais da área. [24] [25]

Sesións de coordinación con equipos de saúde mental, adicións, voluntariado e
outras asociacións de ámbito local.

4.2 Focalizarse nos territorios con altas taxas de enfermidade e/ou recorrido de mellora,
en cada entorno local.

Para o desenvolvemento do Plan Local de Saúde e para que os equipos poidan concretar
as  súas  prioridades  locais,  a  Consellería  e  o  SERGAS  ofrecerán  un  marco  xeral  de
intervención,  unhas  especificacións  xerais  ou  áreas  de  contidos  que  ofrezan  unha
referencia ou guía para realizar a focalización.

A modo de exemplo, en Reino Unido o NHS establece especificacións de servizo [26] xerais
para  profundar  e  avanzar  no  ámbito  da  atención  primaria:  revisión  estruturada  de
medicación e procura de optimización; probar prácticas que ofrezan unha atención máis
proactiva  a  pacientes  de  alto  risco  ou  persoas  vulnerables;  desenvolver  avances  en
atención personalizada;  apoiar o diagnóstico temperá de cancro;  realizar  prevención e
diagnóstico de enfermidades cardiovasculares ou facer fronte ás desigualdades do barrio.
Tendo  en  consideración  esas  especificacións  xerais,  os  equipos  locais  son  os  que
concretan, adaptan o seu contorno e deseñan as súas prioridades para a intervención.

Por exemplo, o equipo local podería reducir os días de hospitalización para nenos con
altas taxas de patoloxía de certos barrios. Nenos con altas taxas de crises asmática na súa
zona.  Isto  permite  un  enfoque  equitativo  xa  que  existe  un  gap  entre  os  nenos  máis
desfavorecidos e os máis sans. As intervencións que se poden usar para lograr un impacto
positivo  poden  ser  a  identificación  dos  nenos  con  máis  risco,  mitigar  o  risco  social
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relacionado,  axudarlles  a  transitar  eficazmente  polo  sistema  de  saúde,  conectar
virtualmente proactivamente. 

Unha  experiencia  deste  tipo  en  Ohio  conseguiu  unha  redución  dun  20  %  en
hospitalizacións de nenos con asma. É perfectamente posible no modelo asistencial de
atención  primaria  en  Galicia  lograr  estes  impactos  se  os  responsables  locais  teñen  a
autorización e a flexibilidade de xestión ao seu nivel.

4.3 Redistribuír os recursos que se dispoñen co fin de asegurar a máxima equidade na
atención.

Para iso proponse analizar as cotas de toda a comunidade, consultorios periféricos, PACs
(Puntos de Atención Continuada) con baixa actividade e a súa poboación de referencia
para avaliar os cambios que se deberían expor.

4.4 Os proxectos de cada unidade territorial deberían contemplar plans a medio e longo
prazo de como se abordará a análise dos determinantes sociais da saúde e de como se
adaptará o modelo de saúde comunitaria ao territorio. Cada unidade territorial deberá
lanzar unha experiencia ao ano de atención comunitaria en determinantes de saúde. 

4.5 Dotar aos planificadores locais  de datos fiables e  robustos para áreas  pequenas .
Dispoñer de datos fiables e robustos procedentes de áreas pequenas permite asegurar a
homoxeneidade de cálculo para todos os territorios, axilizar a recompilación de datos e
facilitar ao grupo de traballo local a realización do informe de saúde. 

Leváronse a cabo experiencias con éxito para facilitar datos a pequena escala e impulsar
así a acción comunitaria nos barrios de Barcelona, no ámbito municipal de Asturias e mos
condados de Estados Unidos [27].

5. Persoal e Habilidades
5.1 Máis recursos humanos, reorganización dos actuais profesionais e correspondente
revisión das condicións laborais e económicas.

Máis  recursos  humanos  en  atención  primaria  é  positivo,  como  ten  previsto  facer  a
Consellería  e  SERGAS.  Isto  servirá  especialmente  para cubrir  a  substitución xeracional
debido á esperada xubilación de moitos médicos e enfermeiros. Este esforzo nos recursos
humanos dispoñibles debe acompañarse dun esforzo aínda maior: a transformación do
modelo asistencial razoado para lograr a Cuádrupla Meta.

Neste  sentido,  será  necesario  ir  conectando  aos  equipos  de  atención  primaria  con
algunhas funcións que, cada vez serán máis necesarias para a prestación dos coidados que
necesitan algúns pacientes. Referímonos a nutricionistas, psicólogos, ou fisioterapeutas,
entre outros.

En xeral en Galicia non faltan recursos humanos, senón que están mal organizados. Por
exemplo,  nos  PAC  hai  500  profesionais  da  saúde  “illados”  da  organización  e  da
planificación conxunta dunha zona de saúde. Para empezar a súa integración organizativa
proponse  que  estean  mellor  conectados  co  sistema  de  atención  primaria  en  termos
informáticos e deben ser incorporados á planificación xeral nunha Área Sanitaria e centro
de  saúde.  Así  mesmo,  débeselles  incorporar  á  formación  clínica  co  fin  de  asegurar  a
calidade  clínica.  Para  levar  á  práctica  estes  movementos,  será  necesario  acordar,  con
carácter  previo,  criterios  técnicos  que  permitan  realizar  o  movemento  garantindo  os
principios que foron recollidos neste documento.

Unha das tarefas fundamentais das Áreas Sanitarias e Centros de saúde e os PAC será
planificar mellor as urxencias e impulsar aqueles servizos  que se poidan facer fóra do
hospital e que hoxe seguen dentro do hospital.
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En relación á pediatría, tamén sería recomendable revisar a resposta actual ás necesidades
que se producen os sábados.

5.2 Analizar  a  conveniencia  de  aproximar  aos  servizos  de  saúde  persoal  de  saúde
pública e fortalecer as accións comunitarias aproveitando as competencias de todos os
profesionais.

A proposta é que a información e o coñecemento existente se aproxime ao lugar da toma
de decisión. Neste sentido, sería desexable que profesionais con capacidade para apoiar o
desenvolvemento de funcións comunitarias nas Áreas Sanitarias apoiasen o traballo dos
servizos  de  atención  primaria.  (A  modo  de  exemplo,  profesionais  que  desenvolven
funcións de medicina preventiva nos hospitais ou farmacéuticos de saúde pública).

5.3 Xestión do Centro de Saúde.

No modelo actual, esa xestión é imposible xa que cada disciplina profesional reporta a
unha  xerarquía  diferente.  Esto  é  unha  anomalía  inexistente  noutras  organizacións  de
calquera sector. 

O centro de saúde deberá estar xestionado por un profesional da saúde. 

O profesional da saúde responsable da xestión do centro de saúde, en función do seu
proxecto  específico,  debería  poder  promover  os  cambios  organizativos  internos,  e  os
movementos necesarios dos cadros de persoal, que se crea que poidan adaptar mellor o
novo modelo a cada circunstancia.

O profesional da saúde responsable á fronte do servizo de atención primaria deberá ter
competencias para propoñer o perfil persoal dos centros de saúde de acordo coas súas
actitudes e aptitudes, pero tamén tendo en conta a súa adaptación ao proxecto específico
aprobado.

5.4 Fortalecemento do traballo en equipo e multidisciplinariedade.

O  profesional  do servizo  de atención primaria  responsable  da función xestora  deberá
reforzar as  unidades básicas médico-enfermeira nun primeiro momento e promover a
posibilidade de que esas unidades se amplíen e convertan en equipos multidisciplinares
segundo as necesidades dos pacientes, procurando manter a lonxitudinalidade do proceso
asistencial.

No  marco  dos  novos  equipos  multidisciplinares  deben  desenvolverse  os  equipos  de
atención á  complexidade,  grupos profesionais  especialmente dotados e  adestrados na
atención ás persoas con necesidades sociais e sanitarias complexas [28] [29].

O traballo en equipo multidisciplinar, que debe ser compartido tanto a nivel de centro de
saúde,  como coas outras  redes que operan no territorio,  debe ser  o  eixo  do traballo
colaborativo  incluíndo  tamén  aos  profesionais  dos  hospitais,  servizos  sociais  e  a
comunidade local [29] [30].

Estes equipos deberán sentarse a planificar as accións descritas no plan local, así como
outras  relacionadas  co  fomento  da  actividade  docente,  investigadora  e  de  mellora
continua para mellorar a calidade da atención.

Deberanse  traballar  as  traxectorias  clínicas  de  coidados  de  forma  multidisciplinar  e
estandarizar as prestacións en base á evidencia para evitar a variabilidade.

As  Áreas  Sanitarias  deberían  promover  con  máis  afán  a  coordinación  revisando  as
traxectorias clínicas coa nova visión de que a atención primaria debe ser o eixo trazador,
debido  a  que,  grazas  ao  traballo  en  equipo  multidisciplinar,  será  máis  resolutiva.  A
consecuencia será que os especialistas de hospital non deberán abandonar nunca o seu
papel de consultores, mentres que os equipos multidisciplinares deberán ser os que se

30



Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde

farán cargo das traxectorias nun sentido lonxitudinal e coherente coa maneira de ser de
cada paciente, cunha mellora continua do proceso.

5.5 Potenciar o traballo do persoal de enfermería.

Deberase  potenciar  unha  maior  dotación  de  competencias  específicas  ao  persoal  de
enfermería en atención comunitaria para que poidan asumir máis aspectos da atención á
demanda,  da  implicación  de  pacientes/comunidade  nos  programas  de  crónicos  e
pacientes con necesidades especiais. 

Definir funcións da enfermería na atención aguda e non só na atención programada como
ata agora. 

Definir funcións que non son propias, pero que fai habitualmente o médico de familia e
ampliar as funcións da enfermería na atención aguda e non só na atención programada
como fai na actualidade.

5.6 Poñer en marcha un proceso de certificación de competencias profesionais.

Os profesionais de atención primaria deberán contar cunha formación sólida en aspectos
de  medicina  clínica  e  saúde  comunitaria.  A  súa  vez  hai  que  facer  a  especialidade  de
Medicina de Familia atractiva.

Deberíase  fomentar  o  acceso  á  atención  primaria  dos  profesionais  que  acrediten  as
competencias na materia  e asuman a carteira de servizos  de atención primaria,  tanto
asistencial como docente e posibilitar a sua participación nas redes de investigación.

5.7 Carteira de Servizos e Estandarización.

É necesario atallar a variabilidade clínica tamén en atención primaria. 

Deberase garantir que a carteira de servizos  que recibe un paciente  non depende do
profesional  e  o  centro  de  saúde,  por  tanto,  deberase  estandarizar  e  establecer  os
mecanismos necesarios para mitigar a variabilidade (render contas, transparencia, etc.).
De igual  forma, deberase estandarizar a atención domiciliaria en persoas dependentes
para garantir a equidade no acceso.

Será necesario revisar conxuntamente, as diferentes disciplinas profesionais, a carteira de
servizos  de  atención  primaria,  de  modo  que  cada  rol  desenvolve  as  funcións  que  lle
correspondan tendendo a situarse no nivel máximo das súas competencias, contemplando
un aumento de competencias en todas as categorías.

5.8 Habilidades e Formación.

Establecer  un  novo  Plan  de  Formación  Continuada  a  medio  prazo  que  especifique
obxectivos  aliñados coas necesidades incluídas  neste  plan  e  que inclúa financiamento
suficiente. 

Neste sentido, será necesario reforzar a formación MIR e EIR, fortalecendo a avaliación
das unidades docentes, adoptando melloras para a acreditación de centros, protexendo e
estimulando as funcións de titorización e desenvolvendo as competencias necesarias para
iso.

Deberanse  fomentar  as  habilidades  de  liderado,  traballo  en  equipo  multidisciplinar,
avaliación  xeriátrica  integral  e  plans  individualizados  elaborados  de maneira  conxunta
entre os propios pacientes, os profesionais sanitarios e os sociais. Deberanse promover as
habilidades  básicas  para  saber  analizar  os  determinantes  da  saúde  e  deseñar  e
implementar programas de saúde comunitaria.

A  implementación  dun  sistema  vertebrado  en  atención  primaria  require  reforzar  as
capacidades do equipo de atención primaria en xestión de proxectos de mellora, xestión
do cambio e habilidades dixitais [31].
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5.9 Xestión de axendas flexibles e no propio centro de saúde. 

Incorporar  ás  axendas  as  intervencións  comunitarias  ou de  formación  de paciente.  O
sistema  debería  favorecer  a  existencia  de  tempo  reservado  para  actividades
comunitarias, de forma flexible e segundo a programación local.

Debería tenderse cara a espazos reservados para a formación e investigación.

Igualmente debería fortalecerse a titoría a residentes.

5.10 Potenciar as áreas administrativas dos centros de saúde.

Son o primeiro punto de encontro presencial para os pacientes co servizo de atención
primaria. 

Dados  os  desenvolvementos  actuais  de  sistemas  de  información  que  permiten
automatizar  algunhas funcións,  proponse co-deseñar  a  carteira  de servizos  desta  área
adecuada ás necesidades actuais dos centros de saúde e as competencias dispoñibles,
reforzando con programas formativos, as carencias que se identifiquen hoxe. 

A  modo  de  exemplo,  poderíanse  xerar  automaticamente  procesos  que  puidesen  ser
entregados  dende  a  área  administrativa  aos  pacientes,  de  acordo  a  unha  carteira  de
servizos  previamente  acordada.  Deste  xeito,  o  desenvolvemento  desta  categoría
profesional focalizaríase en mellorar a xestión do fluxo asistencial en coordinación co resto
do  equipo,  estandarizar  actividades  asociadas  ao  desenvolvemento  das  carteiras  de
servizos acordadas, apoiar ao equipo multidisciplinar no desenvolvemento do seu plan de
saúde local, control do centro, etc.

5.11 Potenciar o desenvolvemento de actividade investigadora en atención primaria.

Co fin de apoiar o desenvolvemento dunha atención primaria vertebradora do sistema de
saúde, será necesario reforzar a súa actividade investigadora, potenciando unha axenda
de investigación con convocatorias específicas, bolsas para o desenvolvemento de teses
doutorais e tecendo ou fortalecendo as relacións necesarias con outros axentes clave en
investigación (Universidades, fundacións, etc.).

Unha  actividade  investigadora  sólida  en  atención  primaria  permitirá  acompañar,  con
garantías, os movementos que foron descritos neste documento.

6. Sistemas e Estrutura Dixital
6.1 Galicia está avanzando na área da saúde dixital. Con todo, é necesario avanzar máis
rápido nesta revolución dixital.

Os  sistemas  de  información  deben  evolucionar  a  ser  instrumentos  potentes  para  a
comunicación e coordinación, pero tamén para permitir explotar a información con fins de
mellorar a asistencia de maneira continuada. Para iso deberase capacitar a organización
con novos roles que faciliten a dixestión da devandita información.

6.2  Cada  solución  ou  servizo  deberá  ser  deseñado  en  función  das  necesidades  do
usuario; que sexa este un paciente, o cidadán, os profesionais. Cando isto é así úsanse
máis e cada usuario obtén o que busca.

6.3 O potencial da monitorización a distancia por medios dixitais debe acelerarse co fin
de reducir a demanda sobre os profesionais.

A evidencia indica que a medicina non presencial axudará moito a reducir  a demanda
sobre a  primaria  e  incluso  activa aos  pacientes  a  ser  máis  responsables  e  proactivos.
Considérase que se poden controlar  numerosas enfermidades a distancia  en conexión
constante coa atención primaria. O desenvolvemento da enfermería comunitaria deberá ir
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á vez dese desenvolvemento co fin de poder atender a domicilio a aqueles pacientes que
se descompensen.

6.4 Os pacientes que usan os servizos e os seus coidadores non deberían ter que repetir
continuamente  as  súas  historias.  Deben  ter  a  garantía  que  os  profesionais  que  lles
atenden tiveron acceso á información necesaria. 

6.5 Os profesionais de atención primaria e os PACs deberán poder acceder á información
sobre os seus pacientes no momento que a necesiten, en calquera nivel de coidados .
Con  ese  fin  a  historia  clínica  IANUS  debería  evolucionar  cara  un  desenvolvemento
completo de toda a súa capacidade de comunicación e xestión, desenvolvendo a historia
clínica por procesos ou vías clínicas, permitindo a trazabilidade da atención dos pacientes
para a asistencia sanitaria, para a mellora continua e para a xestión.

6.6  O  sistema  debería  favorecer  a  creación  de  espazos  nas  axendas  para  compartir
sesións clínicas entre colegas co fin de debater os casos máis complexos incluso asistencia
compartida en tempo real (telemedicina).

6.7 Deberíanse implantar enquisas periódicas de satisfacción/experiencia de paciente
utilizando as novas tecnoloxías.

33



Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde

E. Plan de 
implementación
De acordo co diagnóstico, os principios e a matriz estratéxica validados polo grupo de
traballo, o plan de implementación para fortalecer a atención primaria en Galicia propón
20 medidas estruturadas en tres bloques: 

a) as urxentes, para saír do atasco[33]

b) as que teñen unha perspectiva a medio prazo, para abordar reformas de certo calado

c) as que requirirán un longo prazo, para estruturar e consolidar as reformas.

Comentouse,  no  apartado  de  principios  guía,  que  esta  reconfiguración  da  atención
primaria é unha estratexia a medio prazo, pero débese poder avaliar cada ano os avances
na dirección decidida. Neste sentido é un cambio incremental. 

Da evidencia en implementación de estratexias no sector público conclúese que estes
cambios son a miúdo cambios contracorrente e requiren moito apoio [32].

Para o seguimento do plan de implementación crese oportuna a creación dunha comisión
independente que  avalíe  periodicamente  os  logros  conseguidos  (en  termos  de
implementación das medidas e liñas propostas e en termos de avance cara o novo modelo
desexado  para  a  atención  primaria)  e  propoña  axustes  e  medidas  correctoras.  Esta
proposta  inspirase  nas  comisións  científicas  de  seguimento  que  se  constituíron  nos
centros de investigación, as cales  estanse revelando como moi útiles para que directivos e
investigadores dispoñan dun contrapunto externo para as melloras continuas a incorporar
no  seus  plans  operativos.  Esta  comisión  deberá  establecer  un  marco  avaliativo que
permita medir o grao de avance do plan de implementación (medidas urxentes e liñas de
acción de medio e longo prazo) e establecer medidas correctoras para a súa adecuación
ao cumprimento dos obxectivos finais que se pretenden para a atención primaria e que
foron descritos neste documento.

Tanto a comisión independente como os grupos de traballo que puideran formarse para
traballar  as  medidas  e  liñas  de  actuación  propostas  deberán  poder  ter  acceso  á
información necesaria para o avance, nun clima de transparencia. 

A transparencia de información deberá ser bidireccional entre todos os niveis do sistema
sanitario (macro, meso e micro).

Nesta liña, proponse que a comisión de seguimento do plan por unha atención primaria
vertebradora do sistema de saúde en Galicia estea composta por expertos recoñecidos
en atención primaria externos a SERGAS, ademais de profesionais e directivos do propio
sistema sanitario galego. 

Estes cambios non se lograrán sen crear a capacidade local para avanzar. Por iso, co fin de
dotar a esta transformación do apoio necesario proponse que exista un fondo económico
para a transformación propio e un equipo de apoio e capacitación á AP cuxa función sexa
exclusivamente a de facilitar a implementación destes cambios. 

Ao fondo de transformación accederase polos equipos locais dos servizos de saúde cun
proceso de petición formal.
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1. MEDIDAS URXENTES (nos próximos seis meses) 

1.1. Dignificar  en  condiciones  de  traballo  e  acceso,  o  desempeño  que  realizan  os
profesionais dende o nivel de atención primaria:

Taxa de reposición del 100% das prazas vacantes, con convocatoria anual.

Aumentar o número de profesionais naqueles dispositivos que teñan unha
elevada carga asistencial

Ofertar contratos eventuais de calidade (con estabilidade temporal longa e
escasa variabilidade espacial)  que eviten a fuga dos médicos residentes ao
finalizar  o  seu  período  formativo,  mellorando  o  denominado  contrato  de
continuidade. 

Co  fin  de  garantir  a  docencia,  nos  concursos  de  traslados  e  nas  OPE,
reservaranse as prazas de titores acreditados.

1.2. Corrixir,  de  maneira  urxente,  o  impacto  da  actual  “demanda  bloqueante”
(sobredemanda) na organización da actividade clínica, empezando por aqueles lugares
en peor situación. Existen diferentes causas que conflúen nunha sobredemanda que está
impedindo  ofrecer  unha  atención  de  calidade  e  implementar  os  novos  retos  que  a
atención primaria ten por diante (volume de demanda non urxente, demanda xerada por
ausencias, asistencias sen cita previa e outras circunstancias que alteran a xestión natural
da demanda). Para iso, é necesario:

Implantar un procedemento de resolución da demanda non programada ou
urxente con selección dos motivos de consulta e unha resposta adecuada ás
necesidades  expresadas,  ben  con  triaxe  previo,  ou  ben  organizando  esa
actividade a través dun modelo de xestión da urxencia.

Realizarán  bloqueos  de  axenda  unicamente  en  situacións  excepcionais,
adecuando a demanda á disposición de persoal en cada momento de forma
que permitan unha adecuada asistencia e unha correcta xestión da mesma.

Poñer  en  marcha  medidas  concretas  para  tender  cara  a  un  máximo  de
consultas programadas diarias (presenciais e non presenciais) que se acorde
razoable.  O tempo total  dispoñible e as capacidades dos equipos, deberán
poder  cubrir  as  consultas  presenciais,  así  como,  un  número  de  consultas
telefónicas,  permitindo  garantir  tempo  de  axenda  para  actividades
comunitarias, domiciliarias e de formación, investigación e docencia

1.3. A Consellería e o SERGAS, deberán asumir a Cuádrupla Meta como marco estratéxico
xeral para a Sanidade en Galicia, garantindo así a promoción dos determinantes da saúde
e dos programas de saúde comunitaria, todo iso baseado nos principios de proactividade e
de potenciación da responsabilidade cidadá coa súa propia saúde. 

1.4 Configurar as funcións do profesional sanitario responsable do servizo de atención
primaria (que exercerá as funcións de dirección), con competencias amplas para dirixir
todos os profesionais e os recursos que actúen nel, ao estilo dos cargos que xa existen
noutras comunidades autónomas.  Estas  competencias  deberían  orientarse  ao prestixio
clínico, a capacidade de liderado e de elaboración dun plan local de saúde.

1.5 Convocar concursos para elixir os profesionais máis adecuados para ocupar o cargo
de profesional  sanitario responsable do servizo de atención primaria,  baseándose en
criterios  profesionais  e  transparentes  de  prestixio  clínico  conseguido,  capacidade
demostrada de liderado e traballo en equipo e contando co requirimento da presentación
dun plan local  de saúde que adapte a oferta  dos servizos existentes ás necesidades e
características específicas de cada territorio, inspirándose nos principios descritos en este
mesmo documento. Este profesional poderá xestionar as axendas coa colaboración dos
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profesionais facendo as modificacións necesarias para a mellor atención aos pacientes,
con xestión de axendas adecuadas ao profesional, as actividades que realice e a carteira
de  servizos  existente  en  cada  momento.  Será  conveniente  desenvolver  sistemas  de
incentivos  que  promovan  a  asunción  destas  novas  responsabilidades  entre  os
profesionais.

1.6 Reformular os organigramas das Áreas Sanitarias para elevar a atención primaria ao
seu máximo nivel executivo (dirección), que conte con orzamento económico específico e
que poda reordenar as competencias e liñas de mando (no marco dun plan único da Área
Sanitaria),  de  maneira  que  se  preserven  as  que  foron  concedidas  aos  profesionais
sanitarios responsables do servizo de atención primaria.

1.7 Requirir aos profesionais dos servizos de atención primaria un exercicio compartido
de explicitación do seu marco estratéxico (plan único de cada área sanitaria, en clave de
cuádrupla meta, que involucre a todos os axentes prestadores dese área sanitaria). Este
marco integrará,  en clave de Cuádrupla Meta,  as diferentes liñas de actuación que se
estean levando a cabo no servizo, e identificará as prioridades de actuación, así como, os
gaps que deberían ser traballados. A idea detrás desta acción é traballar a orientación cara
ao desenvolvemento de plans locais de saúde nos servizos de atención primaria mentres
se  desenvolven  as  novas  funcións  do  profesional  sanitario  responsable  á  fronte  dos
equipos.

1.8 Requirir ás Direccións das Áreas Sanitarias para que elaboren un programa específico
de  relevo  xeracional de  médicos  e  enfermeiras  que  contemple  a  incorporación  dos
profesionais de atención continuada (PAC) como integrantes reais dos equipos dos centros
de saúde. Tal e como foi descrito neste documento será necesario, con carácter previo,
definir criterios técnicos (como por exemplo, tempo mínimo de consulta, distribución por
idade  da  poboación  atendida,  distribución  por  complexidade,  media  da  taxa  de
mortalidade  por  todas  as  causas  nos  últimos  5  anos,  media  da  taxa  de  ingresos
hospitalarios por todas as causas, morbilidade evitable, dispersión, etc.)  que faciliten o
desenvolvemento deste proceso.

1.9. Traballar por lograr unha boa  estandarización dos procesos asistenciais, incluído o
acceso a probas complementarias, previa definición de procesos horizontais consensuados
con todos os axentes  clave involucrados na súa prestación e con base en criterios de
evidencia clínica e organizativa e de xestión dispoñibles:

Designar  profesionais  consultores  de  referencia  en  atención  hospitalaria,  con
dispoñibilidade horaria e accesos adecuados á tecnoloxía actual.

Desenvolver a capacidade de enfermería de indicar produtos sanitarios segundo
establece o RD.

Elaborar  un  catálogo  común  a  todo  o  SERGAS  de  probas  diagnósticas  para
atención  primaria  baseadas  na  evidencia,  conforme  á  práctica  clínica  e  á
equidade do sistema. 

Aplicación de protocolos  comúns para  profesionais  de hospital  e  de  atención
primaria  en  procesos  nos  que  sexa  fundamental  a  asistencia  compartida,
garantindo que a atención primaria teña o protagonismo que lle corresponde nos
devanditos protocolos.

Recuperar o modelo básico médico-enfermeira, como base do traballo en equipo
multidisciplinar.

1.10 Proponse que os servizos de atención primaria formen  voluntariamente “comités
de toma de decisións colaborativas” con outros provedores no seu territorio (servizos
hospitalarios, farmacias comunitarias, axentes sociais e outros axentes comunitarios) co
fin de identificar  oportunidades de colaboración local e actuar en consecuencia.  Estes
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comités deben ser voluntarios e iniciados de abaixo arriba. (A modo de exemplo, levar a
cabo  procesos  de  revisión  entre  pares  de  definición  de  vías  clínicas  ou  protocolos
compartidos). Esto dará forma á innovación local. Non é necesario un novo marco para
estes comités xa que existe estruturalmente a Área Sanitaria en Galicia.  Recoméndase
traballar algún instrumento de incentivación orientado ao desenvolvemento deste tipo de
comités.

1.11 Reforzar a actividade formativa e investigadora en atención primaria:

A Formación continuada realizarase, preferentemente, dentro do horario laboral,
facilitando o seu acceso a todos os profesionais.

Promover  e  facilitar  a  actividade  docente,  de  formación  continuada  e
investigadora dos profesionais dos centros de saúde, adaptando especificamente
a axenda dos titores e colaboradores docentes para favorecela. 

Dotar do recoñecemento adecuado a titores e colaboradores docentes.  Neste
sentido, é imprescindible a publicación do Decreto de recoñecemento do titor.

Maior  participación  no  deseño  dos  programas  formativos  por  parte  dos
profesionais.

1.12 Desenvolver un proxecto xeral dirixido aos cidadáns e pacientes que reforce o seu
papel no uso responsable dos recursos do sistema de saúde e fortaleza os programas de
apoio ao autocoidado.

As expectativas que poden ter os usuarios (pacientes e cidadáns) co sistema de
saúde en xeral deben clarificarse. 

É  difícil  contemplar  unha mellora  da calidade e  a  demanda sobre a  Atención
Primaria  mentres  non  se  identifique  mellor  o  papel  e  a  responsabilidade  do
paciente no uso dos servizos. Por exemplo, é clave que os pacientes manteñan as
súas citas, as cancelen cando xa non son necesarias, non acudan con problemas
banais etc. Isto permitirá aos clínicos atender mellor aos que máis o necesitan. 

1.13 Elaborar un programa de formación de líderes participativos/integradores a iniciar
en 2020 (20 líderes por ano).

2. LIÑAS A DESENVOLVER A MEDIO PRAZO (nos próximos dous anos)

2.1 Traballar o avance cara a constitución de equipos multidisciplinares nos servizos de
atención  primaria  dun  modo  progresivo,  coa  finalidade  de  consolidar  as  reformas  na
xestión da demanda realizadas con carácter urxente, ademais de avaliar a marcha das
axendas específicas para ilas axustando ás necesidades reais percibidas e ás características
profesionais dos seus membros.

2.2  No  referente  ás  prácticas  clínicas  de  valor,  pedir  aos  profesionais  sanitarios
responsables do servizo de atención primaria que elaboren proxectos right care (coidado
adecuado) axustados ás características de cada centro, coa finalidade de reducir rutinas
pouco sustentadas, revisar pautas de seguimento de certas patoloxías crónicas, combater
as prácticas clínicas documentadas como de escaso valor e promover as iniciativas da
Cuádrupla Meta.

2.3 De  acordo  coas  dispoñibilidades  orzamentarias,  os  profesionais  sanitarios
responsables do servizo de atención primaria deberían propoñer a ampliación paulatina
da  súa  carteira  de  servizos,  especialmente  nas  áreas  de  psicoloxía,  farmacia,  saúde
bucodental,  podoloxía,  rehabilitación-fisioterapia,  nutrición e outros.  É  coñecido que o
65 % do orzamento o consumen o 4 % da poboación. Unha alta proporción dese 4 % son
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persoas maiores con pluripatoloxías así que conviría sinalar aos servizos de rehabilitación
– fisioterapia como os máis prioritarios.

2.4 Xerar  dinámicas  propositivas  de  pacientes a  nivel  de  cada  centro  de  saúde  para
potenciar  proxectos  participativos  e  xerar  indicadores  para  avaliar  a  adaptación  dos
centros de saúde ás experiencias relatadas por ditos pacientes (PREM) e aos resultados en
saúde  percibidos  (PROM).  Apoiar  o  contacto  vía  e-mail  seguro  entre  os  pacientes,
especialmente os crónicos, e os seus equipos multidisciplinares.

2.5 Revisar  as traxectorias clínicas transversais á luz  de visualizar  a atención primaria
como  o  eixo  trazador  do  sistema  sanitario,  ademais  de  adoptar  máis  medidas  para
mellorar a colaboración cos servizos especializados dos hospitais de referencia en todas as
liñas. Potenciar con maior forza plataformas telemáticas que den apoio ás interconsultas
asíncronas e outros medios visuais para facer viables sesións clínicas multidisciplinares
online. Incluír nestes procesos a formación, autoavaliación e mellora continua necesarios
para un avance sólido. Os puntos 2.1 a 2.5 pódense enmarcar como primeiras áreas de
focalización para os “comités de toma de decisións colaborativas” creadas na Atención
Primaria (punto 1.7). Enténdese que as Áreas Sanitarias tamén promocionarán e apoiarán
estas liñas de traballo (2.2-2.6).

2.6 Crear un foro de servizos de atención primaria para compartir experiencias e plans de
saúde locais. Esta liña ademais de servir para obter unha foto xeral actualizada, axustar as
carencias  e  dificultades  observadas;  permitirá  desencadear  un  benchmarking  entre
servizos de atención primaria, con especial énfase na resolución da accesibilidade e nos
resultados de saúde. 

2.7 Fomentar  a  formación  dos  profesionais  clínicos  en  entrevista  motivacional e  en
decisións clínicas compartidas, e xerar plans de promoción da implicación dos pacientes
nos seus propios procesos clínicos. Favorecer unha maior implantación de é-saúde para
que  os  pacientes  incrementen  o  acceso  ás  súas  historias  clínicas  e,  cando  sexa
conveniente, poidan compartir as notas clínicas.

2.8 Incorporar novas enfermeiras comunitarias ao sistema e formar máis enfermeiras,
en actividades comunitarias, para asumir competencias máis amplas, especialmente no
referente a saúde comunitaria, xestión da demanda e atención aos pacientes crónicos,
fráxiles e vulnerables. 

2.9 Realizar, a nivel de SERGAS, un plan para apuntalar de maneira máis consistente as
unidades  docentes de  medicina  e  enfermería  familiar  e  comunitaria  e  pediatría
(reforzando  a  súa  estrutura  e  poñendo en  marcha  un plan  de calidade  das  unidades
docentes, coas actuacións de mellora que correspondan); ademais de lanzar unha política
clara de apoio á investigación en efectividade clínica no mundo real e na avaliación de
resultados en saúde, especialmente en PREM e PROM.

2.10 Realizar,  a  nivel  de  SERGAS,  procesos  de  acreditación  de  competencias
profesionais,  plans  formativos  e  de  actividade  investigadora adecuados  a  dita
acreditación e aos principios e retos que o presente plan de fortalecemento da atención
primaria expón.

2.11 Apoio á innovación local. Fomentar a innovación a través de mecanismos de proba-
erro, ou de outras metodoloxías como o proceso dos consellos ou o sistema mínimo de
innovación viable, con programas formativos e creación dos climas propicios nos centros
de saúde,  especialmente nas unidades docentes,  as cales deberían asumir o papel  de
fonte inspiradora. Favorecer, tamén, a incorporación das iniciativas machine learning e
intelixencia  artificial,  utilizando  para  iso  a  porta  de  entrada  dos  grupos  que  estean
mostrando maior anhelo na innovación.
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3. LIÑAS A DESENVOLVER A LONGO PRAZO (nos próximos 4 anos). 

3.1 Ampliar  o  campo  de  xestión  dos  centros  de  saúde  xerando  un  novo  modelo  de
gobernanza  ampla (ao  estilo  dos networkings  ingleses),  o  cal  debería  abarcar  tódalas
redes  sanitarias  que  actúan  nun  mesmo  territorio:  servizos  de  saúde,  saúde  mental,
atención ás adiccións, saúde sexual e reprodutiva e equipos territoriais de saúde pública. 

3.2 Fomentar propostas de colaboración máis intensas que a actual ou, aínda mellor, de
integración entre servizos sociais  comunitarios e atención primaria,  coa finalidade de
posibilitar  a  creación  de  equipos  multidisciplinares  de  atención  aos  pacientes  con
necesidades sociais e sanitarias complexas no ámbito familiar e comunitario. Abrir unha
liña de financiamento específica, na liña dos orzamentos personalizados  (persoal health
budget en Inglaterra), para xerar suficientes servizos no ámbito comunitario que eviten
hospitalizacións innecesarias.

A  continuación,  preséntanse  a  modo  de  síntese  e  organizadas  segundo  o  horizonte
temporal proposto e o nivel do sistema sanitario que tería que liderar, impulsar/apoiar e
desenvolver  ou  implementar  localmente,  o  conxunto  de  medidas  propostas  para  o
avance. 

Organización das medidas segundo axentes que deberían lideralo e horizonte 
temporal para o seu desenvolvemento

Axente que

lidera as 

medidas

Medidas urxentes (a 6 

meses)

Liñas a desenvolver a medio 

prazo (a 2 anos)

Liñas a desenvolver a longo 

prazo

MACRO

(Consellería 
e SERGAS)

1.1 Condicións de traballo e 
acceso.

1.2 Corrixir a sobredemanda.

1.3 Adopción da Cuádrupla Meta
como marco estratéxico 
xeral.

1.4 Configurar funcións do 
profesional sanitario 
responsable servizo de AP.

*(Conxuntamente cos outros 2 niveis).  

1.6 Reformular os organigramas 
das Áreas Sanitarias.

1.8 Requirir ás Áreas Sanitarias 
un programa específico de 
relevo xeracional.

1.11 Reforzar a actividade 
formativa e investigadora.

1.12 Incorporar liña traballo 
pacientes.

1.13 Elaborar un programa de 
formación de líderes.

2.1-2.5 Ofrecer, a modo de guía, 
especificacións xerais ou 
áreas de contidos referentes:

2.1 Constitución equipos 
multidisciplinares.

2.2 Prácticas clínicas de 
valor.

2.3 Carteira de servizos.

2.4 Dinámicas positivas 
de pacientes.

2.5 Traxectorias clínicas 
transversais.

2.6 Crear un foro de servizos de 
AP.

2.7 Despregar a formación dos 
profesionais clínicos en 
entrevista motivacional e 
decisións clínicas 
colaborativas.

2.8 Incorporar novas 
enfermeiras comunitarias e 
formar máis enfermeiras.

2.9 Plan unidades docentes e 
investigación.

3.1 Novo modelo de gobernanza
ampla.

3.2 Propostas de integración de 
servizos sociais comunitarios 
e AP.
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Axente que

lidera as 

medidas

Medidas urxentes (a 6 

meses)

Liñas a desenvolver a medio 

prazo (a 2 anos)

Liñas a desenvolver a longo 

prazo

2.10 Acreditación de 
competencias profesionais e 
plans formativos.

MESO

(Equipo 
directivo das 
Áreas 
Sanitarias)

1.2 Corrixir a sobredemanda.

1.5 Convocar concursos para 
ocupar a función de 
profesional sanitario 
responsable do servizo de 
AP.

1.7 Requirir aos profesionais 
servizo AP un exercicio de 
explicitación do seu marco 
estratéxico.

1.8 Traballar un programa 
específico de relevo 
xeracional.

1.9 Traballar a boa 
estandarización dos procesos
asistenciais.

1.10 Requirir aos servizos de AP a 
formación comités de toma 
de decisións colaborativas.

1.11 Reforzar a actividade 
formativa e investigadora.

1.12 Incorporar liña traballo 
pacientes.

2.1-2.5 Pedir/Esixir, aos servizos 
de atención primaria locais, 
avanzar no marco da 
Cuádrupla Meta e apoiarlles,
no desenvolvemento deste 
traballo:

2.1 Constitución equipos 
multidisciplinares.

2.2 Prácticas clínicas de 
valor.

2.3 Carteira de servizos.

2.4 Dinámicas positivas 
de pacientes.

2.5 Traxectorias clínicas 
transversais.

2.7 Despregar a formación dos 
profesionais clínicos en 
entrevista motivacional e 
decisións clínicas 
colaborativas.

2.8-2.9-2.10 Apoiar o 
despregamento:

2.8 Enfermería.

2.9 Unidades docentes e 
investigación.

2.10 Acreditación de 
competencias 
profesionais e plans 
formativos.

2.11 Apoiar a innovación local.

MICRO

(Servizos de 
atención 
primaria)

1.2 Corrixir a sobredemanda.

1.7 Traballar conxuntamente o 
exercicio de explicitación do 
seu marco estratéxico.

1.9 Traballar a boa 
estandarización dos procesos
asistenciais.

1.10 Traballar a formación de 
comités de toma de 
decisións colaborativas.

1.11 Reforzar a actividade 

2.1-2.5 Deciden “o como” 
localmente apoiándose no marco 
dos comités de toma de decisións
colaborativas:

2.1 Constitución equipos 
multidisciplinares.

2.2 Prácticas clínicas de 
valor.

2.3 Carteira de servizos.

2.4 Dinámicas positivas 
de pacientes.
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Axente que

lidera as 

medidas

Medidas urxentes (a 6 

meses)

Liñas a desenvolver a medio 

prazo (a 2 anos)

Liñas a desenvolver a longo 

prazo

formativa e investigadora. 2.5 Traxectorias clínicas 
transversais.

En  relación  á  natureza  do  conxunto  de  medidas  propostas,  é  necesario  subliñar  a
existencia de dúas tipoloxías diferenciadas: 

Dun lado, medidas de baixo conflito e pouca ambigüidade. Este tipo de medidas
poderanse executar mediante unha óptima xestión de proxectos, como procesos
lineais e racionais marcando, monitorizando e xestionando, obxectivos claros.

Doutro  lado,  inclúense  medidas  máis  complexas  e  innovadoras,  en  tanto  en
canto,  requiren  de  enfoques  menos  racionais  e  precisan  dunha  lóxica  de
experimentación local.

Neste sentido, tal e como foi descrito ao principio deste apartado de implementación,
recoméndase  contar  cun  Fondo  de  Transformación  ad-hoc e  Equipos  de  Apoio  e
Capacitación que incorporen maiores garantías para o éxito da transformación descrita.

Estes  equipos  de  apoio  deberían  facilitar  o  acceso  a  expertos  en  desenvolvemento
organizativo e xestión de proxectos. En termos de liderado, non deben ser un centro con
xerarquía sobre a implementación proposta, senón equipos de facilitación técnica.
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F. Como conseguir un 
maior impacto?
Este  documento  describe  áreas  de  intervención  para  lograr  unha  atención  primaria
vertebradora do sistema de saúde. 

Nas  táboas  subseguintes  descríbense  aquelas  intervencións  que,  executadas  de  xeito
conxunto, lograrán un impacto maior sobre as seguintes prioridades: xestión da demanda,
liderado dos profesionais, paciente e reforzo do poboacional e comunitario. 
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A xestión da demanda

Máis monitorización a
distancia por medios

dixitais.

Máis proactividade 
versus reactividade
=
menos xente en
urxencias.

Aumentar a carteira de
servizos de enfermería.
Consultas manexadas por
enfermería especializada. 

Integración de coidados

mellor tránsito de
pacientes entre
estruturas Atención
Primaria-Hospital.

Corrixir o impacto da actual “demanda bloqueante”:
- Procedemento para a resolución de demanda non programada ou urxente.
- Adecuar demanda e capacidade de resposta (dispoñibilidade de persoal).
- Adecuar tempo de atención e funcións clave necesarias en atención primaria.

Priorizar prácticas
clínicas de valor.

Interaccións virtuais:
reforzar hot-lines xa
existente; conexións

virtuais; e-mail, 
whatsapp...

Consellos e guías para
 a poboación

=
co-responsabilización 

dos usuarios
sobre a súa saúde.

Apuntar a grupos
vulnerables con maior
uso da estratificación

(recordar 4 % poboación
demanda o 60 %).

Aplicación estrita de
criterio de derivación.
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Os pacientes
Máis protagonismo aos

pacientes como
principais provedores da

súa saúde e autocoidado.

Incorpora novas
métricas que poñen o
foco nos resultados en
saúde e na experiencia
para o paciente (PROM 
e PREM).

Un equipo referente.

Recibir, de 
modo organizado, 
prescrición social.

Propón dar forma a
programas de

responsabilidade compartida
e ás decisións clínicas

compartidas. 

Propón plans de saúde locais, pegados ao territorio
e con recursos e financiamento propios.

Diferencia pacientes e 
poboacións por razón das
súas necesidades sanitarias, 
sociais e comunitarias.

Liderado compartido cos profesionais

O cambio que se
describe para a atención

primaria tense  que realizar
COS profesionais.

Propón cambios
profundos na forma de
traballar en atención
primaria:
- Profesional sanitario 
responsable do servizo
de atención primaria (funcións
directivas).
- Concursos para 
seleccionar a estes 
profesionais.

Propón maiores doses
de colaboración e traballo
xuntos entre os niveis
da planificación, xestión
e a clínica (macro, meso
e micro).

A Consellería e o SERGAS
como catalizadores da

innovación local.

Abre espazos para a 
innovación local,

bottom-up, como
un motor para o cambio:

Plans locais de saúde, 
Comités de Toma de

Decisións Compartidas.
Deseño dos programas

formativos por parte
dos profesionais. 
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Relevancia do poboacional e comunitario

Adopción da
Cuádrupla Meta 

como marco 
estratéxico.

Reforzo de 
actuacións de
prescrición social e 
derivación á 
comunidade.

Plan local de saúde
 que vai máis aló da
actividade 
asistencial. 

Comités de tomas
 de decisións 
compartidas, 

de ámbito local.

Propón analizar de forma experimental novas formas
de relación entre os servizos sanitarios e sociais.
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