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SERVIZO DE ATENCIÓN O
PACIENTE E HUMANIZACIÓN

A COVID-19 é unha enfermidade altamente contaxiosa, por elo, na liña do resto
de medidas de corentena e limitación dos contactos, os pacientes ingresados
con diagnóstico positivo permanecen illados e non poden recibir visitas, nin da
súa propia familia nin dos amigos, o que supón un sufrimento emocional
engadido, para tentar darlles apoio nestes duros momentos ponse en marcha
Operación Esperanza, que consta dunha serie de actuación que describiremos a
continuación.

Operación Esperanza xurde como resposta a procura do servizo de Atención ao
Paciente e Humanización de aliviar a soidade dos pacientes e de facerlles
chegar o calor humán que a cidadanía,  seus familiares, o persoal do hospital e 
de todo o mundo queren darlles. 

A continuación se describirán as ectividades realizadas
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CARTAS OPERACIÓN ESPERANZA foi a primeira das iniciativas levadas a cabo,
xurdindo da necesidade de achegar o apoio e cariño que toda a cidadanía  que
estaba a expresar con centos de cartas, correos e mensaxes, que estaban a
chegar aos hospitais por diferentes vías. 

Para elo, habilitaouse un correo electrónico ao que toda a cidadanía pode enviar
as súas mensaxes de alento: voluntariado.ourense@sergas.es que se recollen
nun apartado accesible nas pantallas individuais de cada cama e habitación dos
hospitais de Ourense, Verín e Valdeorras. As cartas tamén poden dirixirse para
dar ánimos aos profesionais

Con elo preténdeuse poñer en contacto virtual a todos os pacientes coa
cidadanía, que tamén estes días afronta un período excepcional, a maioría de
corentena na casa para axudar a limitar os contaxios e vencer a pandemia, e uns
poucos loitando directamente desde os seus postos de traballo esenciais para a
sociedade. 

CARTAS OPERACIÓN ESPERANZA1.
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CARTAS OPERACIÓN ESPERANZA1.



P Á X I N A  4

CARTAS OPERACIÓN ESPERANZA1.
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Este centro facilitou os pacientes en situación de illamento, e por extensión o
resto dos doentes hospitalizados, a posibilidade de establecer unha
videochamada co terminal multimedia instalado na súa cama.

Os pacientes autónomos e que non precisaban de apoio do persoal da planta de
hospitalización debían facer chegar ao seu familiar o enlace que digura na
pantalla ao conectarse a este servizo (https://videocall-joyclinic.es/#00000)

No caso dos pacientes que presentaban maior dificultades co uso das
tecnoloxías podían solicitar ao persoal de planta de hospitalización a sús axuda
que contactaba co Servizo de Atención o Paciente para que fixara cos seus
familiares a hora exacta da videochamada. Neste caso era o persoal da planta
quen pulsaba o botón á hora indicada para que o paciente poidese conectarse
co seu familiar.

2. VIDEOCHAMADAS 
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De existir problemas de conexión debían poñerse en contacto co teléfono de
atención técnica dos terminais multimedia. Este teléfono esta indicado na
pantalla principal do terminal multimedia.

2. VIDEOCHAMADAS 

Se o familiar non dispoñía de ordenador, tableta ou teléfono móbil con datos o
Hospital puña a súa disposición o ESPAZO ASOCIATIVO  ubicado na planta baixa
do Edificio Cristal ao lado de información. Para utilizalo era necesario avisar con
antelación ao persoal da planta
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Toda esta información se atopaba a disposición de todos os pacientes e
familiares, a través do persoal de hospitalización como mediante cartelería
situada nas paredes das plantas e pasillos do hospital e colgada nas redes
sociais. 

2. VIDEOCHAMADAS 
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Repartironse un total de 9 tabletas a diferentes   Servizos do Hospital
universitario de Ourense UCI, Medicina Interna plantas covid, Hospital Piñor
casa de exercicios e no Hospital de Verín e   Barco de valdeorras, así como con
posterioridade na unidade residencial de Piñor, así como todos aqueles que o
precisaran   coa finalidade de   favorecer o contacto e interacción humana dos
pacientes cos seus famiilares, ainda que fora de xeito virtual.

3. XUNTANDO FAMILIAS DE XEITO VIRTUAL .
REPARO DE TABLETAS NOS SERVIZOS 

As tablets foron donadas por diferentes entidades, as primeiras en chegar erán
do despacho de abogados oruñés APS abogados que iniciaron la campaña
uniendo familias, con posterioridad se recibieron tres más donadas por la
Asociación española de loita contra o cáncro. 



Para non esquecerse de ningún aniversario o Servizo de Atención o Paciente e
Humanización xenerou unha base de datos con todos os aniversarios dos
pacientes ingresados, revisando cada día esta.

A celebración era personalizada para cada paciente exemplo dalgunhas
intervencións foi coa colaboración con Galiclown, mediante unha
videochamarda realizada polos pallasos. A música dun gaiteiro. Un ramo de
flores. Soprar as velas dunha pequena torta levada a habitación polo persoal
sanitario
En todos os casos recibían unha tarxeta no almorza, felicitándoos.

A incapacidade de poder celebrar conxuntamente o aniversario cos teus seres
queridos e achegados. Nunha situación onde o illamente fai que paseses os dís
só nunha habitación a espera da túa recuperación na cal a maioría dos días
pasan da mesma maneira, era preciso poder sacar un sonriso e unha mirada de
ilusión o día do aniversario dos pacientes ingresados.
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4. CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS
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Grazas da axuda do persoal de cociña do Hospital de Ourense, os almorzos dos
pacientes eran transmisores de cartas, fotos mensaxes que as familias  querian
facer chegar os seus a primeira hora da maña e que facián chegar o correo de
voluntariado da operación esperanza.Un pequeno xesto que significaba empezar
o día cun sonriso e emoción  que fan máis levadero o illamento.

5. CORREO DENDE COCIÑA
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O  Servizo de Atención o Paciente e Humanización en   colaboración coa
consellelraid e sanidade e o colexio de médcios do Consello Galego de Colexios
Médicos puxeron en marcha unha iniciativa de médicos voluntarios jubilados.

A súa tarea de apoio nesta   pandemia do COVID-19 foi a de desconxestionar
elevado volumen de chamadas se recibían por parte da cidadanía con dudas e
cuestións varias.

A súa colaboración se  realizaba dende a casa, por ser moitos deles ser
poboación de risco. Os voluntarios podían conectarse e desconectarse
desconectarse da línea del Sergas sempre que o precisaran. Para unha maior
control e organización realizaban sistemas de quendas e horarios para os
diferentes grupos de voluntarios.

6. MÉDICOS VOLUNTARIOS
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Para celebrar o día  23 de abril, día do libro, O servizo de Atención o Paciente e
Humanización en colaboración coa asociación   APeTéCeMe ser amigo da Área
sanitaria repartiu libros donados pola Conselleria de Cultura co " carriño das
letras".
Este carriño era levado, debida a situación do COVID19. por persoal da planta de
hospitalización ofrecendo gran variedade de lecturas aos pacientes ingresados,  
para facerlle un pouco máis levadero a súa estancia no hospital.

7. CELEBRACION DO DÍA DAS LETRAS
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Destacar que dentro desta iniciativa tamén grazas a doación  de editorias coma
Hola e RBa editores, poidose facer chegar aos pacientes hospitalizados
periódicos e revistas de diferentes temática.

7. O CARRIÑO DAS LETRAS



 O   domingo 3 de maio,o día da nai, tivo que ser dunha maneira diferente:en
moitos casos telemática; video chamadas ou por medio de cartas que se  fixeron
chegar a primeira hora da maña co almorzo.

A Consellería de Medio Ambiente, en colaboración coa Asociación de Floristas
de Ourense , repartiron un toral de 7000 rosas brancas na entrada do Hospital
Universitario de Ourense,   como símbolo de gratitude.Nesta iniciativa non se
olvidou das numerosas nais que conta o sistema sanitario e en especial as
pertenecentes ao CHOU. Estas increíbles peroas que durante estra pandemia
dedicaron en repetidas ocasión ese cariño e forza de nai aos numerosos
pacientes e tirando de vocación.
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8. DÍA DA NAI



Dentro dos protocos xenerados debido a situación do COVID19, raalizouse para as
familias que perdían un ser querido unha carta de condolencias.

A carta que se lle daba a familia ademáis das condolencias por parte do Servizo en
concreto e de todo o persoal sanitario do CHOU, ofrecíalle a posibilidade de
contacto telefónico coa  psicóloga clínica de referencia. A psicóloga tiña a función
de axudar e  recomendar accións que favoreceran a reconstruír e soportar as
perdas. Acción promovida polo Servizo de Atención o Paciente e Humanización
debida a crise sanitaria que ademais do illamento da sociedade e dos pacientes
impide os rituais compartidos habituais (velorios e funerais), polo que faise
necesario lembrar que, nas nosas intervencións coas familias e co resto da
comunidade, debemos pensar en adaptarnos a este presente de doenza e
confinamento.
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9. CARTA DESPEDIDA



Sendo conscientes que nesta crise sanitaria, tamén a sido una dura proba para
outros moitos sectores e persoas. E aproveitando o día internacional da enfermería
dimos as GRAZAS a todos os corpos de seguridade que colaboraton en todo
momento para solventar a situación.

Con isto non é que nos esquezamos de todas as persoas que tamén traballaron nos
servicios mínimos, persoal de supermercado, persoal de limpeza, transportista atc.
e toda e cada unha das persoas que pertencen a nosa sociedade a todos eles tamén
lle quisemos dar as GRAZAS.
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10. AGRADECEMENTOS


