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A Lei Xeral de Sanidade 14/1986 establece que o Sistema Nacional

médicas...), provoca recelos, tensións e malestar nos profesionais sa-

de Saúde se estrutura en dous niveis asistenciais: a atención primaria

nitarios e descontento por parte da poboación que vai como os seus

e a especializada, pero delimitando unha demarcación territorial, as

problemas de Saúde tardan en ser correctamente xestionado, coa

Áreas de Saúde, que se definen como as estruturas fundamentais

gran tensión, intranquilidade e desasosego que isto xera. Esta falta de

responsables da xestión unitaria dos centros e establecementos do

coordinación, vai ter significados diferentes en función dos distintos

Servizo de Saúde da Comunidade Autónoma.

actores do sistema sanitario aos que nos refiramos.

Este sistema converte os profesionais de Atención Primaria en porta

Por parte do paciente, a falta de coordinación verase reflectida en pro-

de entrada ao sistema sanitario e principais responsables do paciente,

blemas de accesibilidade e de seguimento dos procesos entre ambos

e ao facultativo hospitalario outórgalle o papel de “consultor” e a rea-

os dous niveis asistenciais, así como demoras excesivas na atención

lización de procedementos diagnósticos e terapéuticos que requiren

e problemas na resolución e continuidade asistencial das patoloxías

un alto grao de especialización.

que presentan.

En función deste esquema básico, as distintas Administracións Sani-

Se nos centramos na Atención Primaria, referirase aos problemas exis-

tarias autonómicas foron establecendo distintos sistemas de Xestión

tentes para integrar e dar continuidade aos coidados e procesos dos

con puntos comúns a todos eles e específicos en función das súas

pacientes e en canto á Atención Hospitalaria verase reflectido nun

particularidades e prioridades.

exceso de demanda e unha dificultade para o seguimento dos pacientes unha vez se lles deu a alta.

Ata a data o modelo máis estendido foi o da xestión separada por
niveis, Atención Primaria e Atención especializada, cos seus propios

Non se debe esquecer que traballamos nun Sistema de Saúde públi-

modos de xestión e equipos directivos individualizados.

co, os clientes fundamentais do cal son os nosos pacientes, cos que
temos unha obriga moral e profesional indiscutible.

Este modelo conduciu ao establecemento de culturas de xestión propias, permitindo o desenvolvemento de instrumentos de información

Non podemos obviar tampouco que o noso sistema sanitario, a pesar

e organizativos avanzados. Así mesmo permitiu o desenvolvemento

de contar cunha elevada valoración por parte dos cidadáns expresada

da Atención Primaria, a súa reforma e organización.

reiteradamente a través de enquisas de satisfacción, se atopa nun
momento complicado pois non é alleo á situación global de crise eco-

Estes evidentes avances vense, non obstante, ensombrecidos por dis-

nómica que nos afecta, existindo cada vez máis expertos e informes

tintas disfuncións que se detectaron e que repercuten nunha perda

que poñen de manifesto a ameaza que esta crise económica supón

de efectividade e eficiencia dentro do Sistema.

para a sostenibilidade do sistema.

Unha fundamental é a falta de Coordinación entre os distintos niveis asistenciais. Existe un claro desaxuste entre estes que motiva
por un lado evidentes ineficiencias na xestión de recursos (como as
perdas de información, incremento nas esperas por parte dos pacientes, innecesarias duplicidades en probas diagnósticas e consultas
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É por iso que dende o ámbito da xestión debemos buscar novas for-

Dende o inicio estas novas estruturas organizativas e de xestión, moi-

mas que traten de preservar o sistema e os seus valores de, calidade,

tas veces puxo en dúbida a viabilidade, a efectividade e eficiencia des-

equidade e gratuidade asegurando un financiamento axeitado que

tas e do propio modelo. Non é raro oír críticas a preto da escasa ava-

garanta a súa sostenibilidade.

liación de resultados e estudios de impacto real da xestión integrada
con respecto a outras formas de xestión. Moitas destas críticas veñen

Todos estes problemas anteriormente referidos, motivaron que se fo-

motivadas polas habituais inercias que orixina a natural resistencia ao

ran buscando novos modelos de xestión que xa non só axudasen

cambio así como de persoas e/ou sectores que non comparten o

a corrixir estas disfuncionalidades se non que achegasen unha maior

proxecto ou que ven perigar os seus intereses.

calidade na asistencia, eficiencia no uso dos recursos e coordinación
entre os distintos niveis asistenciais. Dentro destes novos modelos

Fronte a estas reticencias, a nosa intención é facer unha análise da

ocupa un lugar central a Xestión integrada de Saúde.

experiencia de Xestión integrada de Ferrol tratando de avaliar e poñer en valor o traballo realizado durante os últimos anos. Cremos

Podemos definir a Xestión Sanitaria Integrada como un modelo

que achegando a nosa experiencia, os nosos proxectos e resultados

organizativo baseado no desenvolvemento de estruturas de xestión,

podemos servir de guía a todas aquelas áreas que neste momento

que permite a organización e xestión dos recursos sanitarios nun terri-

comezan a súa andaina. A experiencia destes anos dinos que non é

torio determinado de forma integrada, responsabilizándose tanto clíni-

nin un camiño doado, nin nada conséguese sen enormes esforzos.

ca como economicamente dos resultados de saúde desta poboación.

Pero os resultados están aí, son medibles, comparables e, o que é de
suma importancia, replicables noutras áreas similares á nosa.

Cando se encomenda a unha organización a xestión unitaria dos recursos sanitarios no seu ámbito de actuación, así como das presta-

Para iso analizaremos a nosa estrutura de xestión integrada dende

cións e programas sanitarios que se desenvolven, estamos a realizar

diversos prismas:

unha asignación de responsabilidades que transcenden o papel cura-

1. Integración de estruturas directivas

tivo que tradicionalmente asígnase aos dispositivos sanitarios facendo

2. Integración e resultados asistenciais.

fincapé no coidado da poboación e en aspectos preventivos e de

3. Integración e resultados en Calidade, Docencia, Investigación e For-

promoción da saúde tratando de dar unha asistencia integral ás nece-

mación Continuada.

sidades dos pacientes.

4. Integración e resultados en Recursos Humanos
5. Integración e resultados en Recursos Económicos

A Área Sanitaria de Ferrol representa o primeiro intento de crear
unha Xerencia Integrada no sistema Sanitario Público de Galicia. Den-

1. Integración de estruturas directivas.

de a súa constitución no ano 2005 é unha referencia única para po-

Dende a instauración da Área Sanitaria no 2005 produciuse unha

der avaliar e constatar tanto a efectividade como a eficiencia deste

unificación das estruturas directivas. Realizouse a integración de dúas

novo modelo de xestión.

estruturas directivas diferenciadas, Xerencia de Atención Primaria e
Xerencia Hospitalaria, nunha única Dirección de Área. O ideal nas es-

Mediante o decreto 15/2005 do 3 de Febreiro constitúese a Área

truturas directivas dunha Área de Xestión integrada é que a diferen-

Sanitaria de Ferrol como estrutura organizativa sen personalidade xurí-

ciación de primaria e hospitalaria non se plasme, de ser necesario, ata

dica, que se encargará da xestión da rede galega de atención sanitaria

os niveis de xefatura de servizo e/ou unidade. O organigrama a día

de utilización pública e de todos os centros de atención primaria e es-

de hoxe é o da figura 1.

pecializada do SERGAS no ámbito que circunscribe o decreto. Dende
ese momento desenvolveuse normativamente a Xestión Integrada en

Desaparecendo a separación entre niveis asistenciais a nivel de equi-

Galicia co fin de crear as novas estruturas de xestión integrada na nosa

po directivo, facilítase a toma de decisións, mellórase a capacidade

Comunidade Autónoma. Os desenvolvementos normativos foron fun-

de xestión, redúcese o número de postos directivos e dótase de co-

damentalmente: Decreto 168/2010 polo que se regula a estrutura

herencia á organización, permitindo así unha xestión por procesos e

organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, Decre-

non por niveis, que diminúe os custos e mellora os resultados como

to 193/2010 polo que se regula a estrutura organizativa de xestión

a continuación pasaremos a expoñer.

integrada de Ferrol, Orde do 28 de setembro de 2011 polo que se
desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se

2. Integración e resultados asistenciais

delegan competencias nos seus órganos directivos.

A configuración dunha estrutura de xestión integrada ha de levar á
incorporación de novas sistemáticas de traballo que repercutan de

A Área sanitaria de Ferrol está formada por 20 municipios, cunha po-

forma clara nos procesos asistenciais e nos seus resultados.

boación aproximada de 200.000 persoas.

Unha estrutura integrada debe mellorar a coordinación entre niveis
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FIGURA 1. Estrutura organizativa da Xestión Integrada de Ferrol
Equipo Directivo da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol no momento de elaboración deste documento: Luis Verde Remeseiro (xerente). Antonio Acevedo Prado(director de procesos de soporte). José Rey Aneiros(director de procesos asistenciais). Javier Fernández Nistal(director de RRHH). Ángela Calderón
de Arriba(directora de RREE). Enrique González Rodríguez(Director de enfermaría). Ana Souto Alonso(Directora de procesos con ingreso). Jacobo Chao
Vieites(coordinador cirúrxico). Susana Santos Couce(directora de procesos sen ingreso e urxencias). Rosalía Rodríguez Pintor(subdirectora de sistemas de información). Margarita Quintián Méndez.(subdirectora de enfermaría) Esther Vidal Maroño. (subdirectora de enfermaría) Ángeles Martínez Rey(subdirectora de RREE)
Carmen Serantes González(subdirectora de RRHH).

asistenciais, permitir unha mellor relación entre os profesionais e a
implementación de sistemáticas de traballo que superen a clásica di-

• Implantación do proceso asistencial-camiño clínico-de DepresiónAnsiedade-Somatización.

cotomía entre Atención Primaria e Hospitalaria cara a unha verdadeira

• Protocolo de atención aos pacientes oncolóxicos en urxencias.

xestión por procesos asistenciais que poña o paciente no centro do

• Protocolo da Gastrostomía Percutánea Endoscópica (PEG).

sistema.

• Proceso de atención integral-camiño clínico- aos pacientes con dor

Un dos puntos de partida será o establecemento de grupos de traba-

crónica

llo, comités, comisións,... onde deben estar presentes representantes

• Proceso asistencial integrado- camiño clínico- de atención á expo-

de ambos os dous niveis asistenciais e de todos os estamentos im-

sición ao asbesto en ámbito ocupacional: incorporáronse ao se-

plicados nos procesos a desenvolver. Dende a dirección, ben directa-

guimento a unhas 5.000 persoas nun proxecto piloto na CCAA,

mente, ben en resposta a demandas dos profesionais, débense mar-

en colaboración coas organizacións sindicais, empresas, grupos de

car as liñas estratéxicas e prioritarias a desenvolver así como aqueles

pacientes...

procedementos de traballo que xeren valor e melloren a calidade

• Cirurxía menor en Centros de Saúde: dotación, formación e implan-

asistencial, diminúan a variabilidade clínica e melloren os resultados

tación da cirurxía menor nos centros de saúde. A través da presenza

asistenciais.

de formadores-interconsultores conseguíronse incrementos superiores ao 20% nas cifras de actividade.

Dende o 2005 puxéronse en marcha diversas iniciativas entre os ni-

• Descentralización de espirometrías e retinografías aos centros de

veis asistenciais encamiñadas a este fin entre as que podemos des-

saúde. Formouse todo o persoal na materia coa conseguinte dimi-

tacar:

nución de derivacións á atención hospitalaria e comodidade para os
pacientes. No proxecto de formación en espirometrías da Conselle-

• Desenvolvemento de liñas de traballo en telemedicina: teledermatoloxía, teleoftalmoloxía e telepsiquiatría.

ría fomos a Área que alcanzou unha maior cobertura poboacional
da CCAA.

• Procedemento asistencial de derivación-camiño clínico de pacientes

• Descentralización de analíticas. En paralelo implantouse de forma

con enfermidade renal crónica á consulta de nefroloxía. Coa im-

piloto nun centro de saúde a petición electrónica, con incorporación

plantación deste procedemento conseguiuse unha demora de “0”

ao IANUS, que mellorará a súa xestión, evitando erros, duplicidades

días na asistencia destes pacientes.

e diminuíndo a carga burocrática do proceso.
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• Implantación de vías rápidas para patoloxías graves e de elevada
prevalencia: cancro mama, pulmón, colon e próstata.

No relativo á demora de consultas, no cuarto trimestre do 2005 si-

• Posta en marcha a primeira experiencia piloto de Área de Xestión

tuábase en 72 días fronte aos 57 do mesmo trimestre do ano 2011

Clínica, a área de xestión clínica de saúde mental. Supón incorporar

o que supón unha diminución do 21% no mesmo período. Se com-

os profesionais ao ámbito da xestión facéndoos corresponsables

paramos o segundo trimestre, pásase de 70 días a 53.2, o que supón

dos resultados, tratando de conseguir unha maior eficiencia no uso

unha diminución do 24% (táboa 2).

e xestión dos recursos, mellorando a calidade asistencial.

TÁBOA 2. Tempo de espea media para consultas
Nesta mesma liña a Área Sanitaria de Ferrol conta cunha “Guía para a

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

70

76

72

Ano 2006

64

63

95

90

Ano 2010

57,8

59,4

73,4

64,57

Ano 2011

55,7

53,2

64,9

57

elaboración, comunicación, implantación e seguimento dos procesos na Xerencia Integrada de Ferrol”, así como un Catálogo de
procesos dá Xerencia Integrada de Ferrol. Esta ferramenta innovadora
permítenos por un lado estandarizar toda a sistemática de traballo en
torno aos procesos clínicos e administrativos cos que estamos a traballar e proxectando así como contar co seu catálogo pormenorizado

Ano 2005

que nos facilitará a realización do seguimento constante sobre a súa
implantación, difusión e sobre todo resultados, manténdose permanentemente actualizado.

Se nos fixamos no número de pacientes en lista de espera de cirurxía
e consultas observamos tamén unha diminución. No cuarto trimestre
do 2005 había 2.809 pacientes en lista de espera cirúrxica fronte

Dende a implantación da xestión integrada en febreiro do 2005 ob-

a 1.442 no ano 2011 o que supón unha diminución do 51% no

sérvase unha tendencia clara á diminución dos tempos de espera

número de pacientes en espera de ser intervidos. Se comparamos o

media tanto a nivel da espera cirúrxica coma da espera de consultas

segundo trimestre, pasamos de 2054 a 1541 (diminución do 39%)

e unha consolidación destes. Así no cuarto trimestre do ano 2005 a

(táboa 3).

espera media para cirurxía estaba en 99 días fronte aos 43 do mesmo
trimestre no ano 2011, o que supón unha diminución do 47% nestes

TÁBOA 3. Variación de número de pacientes en espera cirúrxica

6 anos. Se comparamos o segundo trimestre, dada a variabilidade
que o período estival implica, vemos que se pasa dunha espera de
59 días a 38,3, o que supón unha diminución do 35% nesta (táboa
1, figura 2).

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Ano 2005
Ano 2011

1.309

2.504

2.809

1.541

1.535

2.886
1442

TÁBOA 1. Variación do tempo medio de espera cirúrxica
En relación aos pacientes en espera de consulta, pasamos de 15.797
Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

59

94

99

cientes en espera. Se nos cinguimos aos datos do segundo trimestre

Ano 2005

no terceiro trimestre de 2005 fronte á 15.214 no mesmo período
de 2011, o que supón unha diminución do 4% no número de pa-

Ano 2010

51,5

44,4

59,3

41

pasamos de 15.962 a 14.111, o que representa unha diminución

Ano 2011

30,7

38,3

49,9

43

do 12%.
En canto a datos de actividade, no ano 2005 realizáronse na Área Sanitaria de Ferrol 7.388 intervencións cirúrxicas fronte a 8.647 no 2011
o que supón un incremento da actividade dun 17%. No mesmo período o número de consultas externas realizadas no hospital pasou
de 258.100 a 282.031 o que supón un aumento do 9,2% nestas.
O rendemento de quirófano pasou do 65,26% no 2005 ao 74,03%

FIGURA 2: Variación anual do tempo medio de espera cirúrxica

no 2011, cun incremento do 13,4%.
Outros datos asistenciais a ter en conta son o número de ingresos
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hospitalarios que pasou de 13.583 no 2005 a 13.740 no 2010. O
peso medio dos GRDs neste período pasou de 1,28 en 2055 a 1,49
en 2010 o que representa un incremento do peso dun 16,5%. Vemos pois como non só se incrementa a actividade de forma notable
senón tamén a complexidade dos procesos que atendemos, o que
reflicte que a nivel hospitalario cada vez chegan os casos máis complicados manténdose o resto a nivel da asistencia nos centros de saúde.
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de atención primaria

ingreso programado do noso grupo: 0,95.
13. Segundos en estanza media postoperatoria de intervencións con
ingreso programado do noso grupo: 4,97.
14. Menor taxa de indicación de prótese de cadeira do noso grupo:
26,79.
15. Menor taxa de indicación de prótese de xeonllo do noso grupo:
27,76.

En canto á actividade nos centros de saúde, no ano 2005 realizáronse

16. Relación de entradas/saídas de rexistro de espera de primeiras

1.209.012 consultas de medicina de familia fronte a 1.003.895 no

consultas de enfermidade por realización de actividade menor do

2010, o que representa unha diminución do 17%. Cabe destacar que

grupo: 1,22

mentres no 2005 o 66% das consultas eran de enfermidade fronte
a un 30% burocráticas, no 2011 pasan a ser o 76,5% e o 15% respectivamente. Estes cambios viñeron motivados fundamentalmente

3. Integración e resultados en Docencia, Investigación e Formación Continuada.

pola informatización e a implantación ao 100% da receita electrónica,
o que diminuíu a carga burocrática incrementándose o tempo para

Un dos aspectos nos que máis traballamos nos últimos anos foi en

outras actividades, como cirurxía menor, espirometrías, retinografías,

tratar de realizar unha integración da docencia, a investigación e a

docencia, investigación...

formación continuada na Área Sanitaria de Ferrol; ao mesmo tempo
que se potenciaba a mesma.

En canto ás probas, pasouse de realizar 87.800 analíticas nos centros
de saúde a 94.686, cun incremento do 8%. As probas radiolóxicas

Ata o ano 2005 existían dúas unidades de formación continuada,

incrementáronse nun 35% (19.822 vs 26.864).

unha para atención primaria e a outra para atención hospitalaria, cada
unha co seu persoal e o seu presuposto diferenciado. Existían ade-

Outros resultados asistenciais que podemos destacar son:

mais dúas comisións de formación continuada, unha por nivel asistencial.

1. Porcentaxe de autocitación -primeiras- para consultas especializadas menor do noso grupo (a meirande parte das primeiras consul-

Nestes anos tomáronse unha serie de medidas de cara á integración

tas proceden de primaria e non de derivacións entre servizos do

efectiva da Formación continuada na Área Sanitaria de Ferrol:

propio centro) (sendo o noso grupo de comparación a Xerencia
de Xestión Integrada de Ferrol, Xerencia de Xestión Integrada de

• Unificación da Unidade de Formación, cun membro da dirección

Ourense-Verín-O Barco, Complexo Hospitalario Lucus Augusti, Xe-

responsable e unha supervisora de formación con categoría de Su-

rencia de Xestión Integrada de Pontevedra-Salnés): 23%.

pervisora de Área. Isto permitiu unificar e optimizar o persoal ads-

2. Porcentaxe de derivación dende os Centros de Saúde a consulta
especializadas menor do noso grupo: 7,8%.

crito á unidade diminuíndo o persoal administrativo sen mingua na
cantidade e calidade das actividades asistenciais.

3. Porcentaxe de reingresos en menos de 8 días menor do noso
grupo: 3,32%.
4. Intervencións de cirurxía menor en Centros de Saúde por 1.000
habitantes maior da CCAA: 10,13/1.000.
5. Porcentaxe de primeiras consultas recibidas dende Centros de Saúde maior do sistema: 77,20%.
6. Menor porcentaxe de cesáreas do noso grupo: 20,67%.

• Unificación dos Comités de Formación de AP e AE nun só comité
con presenza das distintas categorías implicadas (sanitario facultativo, sanitario non facultativo e non sanitario) e profesionais de
ambos os dous niveis asistenciais e do comité de baremación de
FEGAS nun só comité de Área, con representantes da unidade de
formación, dirección da área e organizacións sindicais.

7. Menor porcentaxe de urxencias ingresadas do noso grupo: 14,28%.
8. Menor porcentaxe de urxencias recibidas no Servizo de Urxencias
triadas como verde do sistema, o que indica a boa adecuación e

• Obrigatoriedade de acreditación das actividades formativas naquelas categorías en que é legalmente posible (sanitarias).

derivación cara ao Servizo de Urxencias das patoloxías máis graves.

• Unificación presupostaria, que dota dunha maior flexibilidade á hora

9. Maior porcentaxe de prescrición electrónica en consultas especiali-

de organizar as actividades e de facer fronte a demandas e obxec-

zadas do grupo: 65,69%.
10. Maior porcentaxe de informes da alta de consulta en IANUS do
sistema: 11,26%

tivos estratéxicos.
• As actividades formativas (salvo aquelas moi específicas) ofrécense
a profesionais de distintos niveis. Conséguese con isto que se incre-

11. Segundos en estanza media dos 7 grandes hospitais: 8,35.

mente a relación e o coñecemento entre os profesionais de ambos

12. Segundos en estanza media preoperatoria de intervencións con

os dous niveis asistenciais.
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• Sistema de detección de necesidades formativas común.

enfermaría familiar e comunitaria obtendo, xunto á área sanitaria de

• Unificación da información, difusión das actividades e da memoria

Coruña, a acreditación para a primeira unidade docente multiprofe-

da Unidade.

sional en atención familiar e comunitaria da nosa Comunidade Autónoma.

Os resultados dende o inicio da Xestión Integrada ata o momento
foron notables. Así no ano 2006 impartíronse un total de 520 horas,
con 1.234 participantes fronte a 720 horas e 2.100 participantes o
que representa un incremento nun 38% das horas e un incremento
dun 70% no número de participantes, cunha consolidación da partida
presupostaria. Para conseguir estes resultados tomáronse unha serie
de medidas nestes anos:
• Axuste do pagamento a docentes e persoal de apoio.
• Diminución dos custos estruturais mellorando a xestión de medios
audiovisuais.
• Incremento no número de prazas nos cursos.
• Incremento na participación e diminución do número de baixas nos
cursos, motivada pola maior calidade, interese (dado que boa parte
das actividades proveñen dos resultados da enquisa de detección
de necesidades formativas) e acreditación das actividades.
• Captación de recursos externos, con actividades financiadas por empresas externas.
• Mellora na xestión de anulacións que consegue unha asistencia
próxima ao 100% das prazas ofertadas.
Puxemos en marcha o Sistema de Acreditación de profesionais no
manexo de procesos e vías clínicas a través da plataforma de telefor-

Incrementouse a capacidade docente en máis dun 30% así como
nun 20% os dispositivos habilitados para a formación de residentes
de familia. No ano 2005 había 43 residentes en formación na Área
Sanitaria fronte a 61 no ano 2011, cun incremento do 41% nestes 6
anos. Ademais están nun proceso moi avanzado de acreditación os
Servizos de Dermatoloxía e Neuroloxía.
Implantáronse dinámicas de traballo encamiñadas á xestión integrada
da docencia. Elaborouse un Programa Formativo Común para os residentes de Primaria e Hospitalaria, que optimiza recursos e mellora a
integración efectiva entre nosos residentes. Elaborouse un protocolo
de Supervisión de Residentes nas Gardas. Como avance ás novas
normas que se están a implantar fomos a primeira Área de Galicia
en elaborar un Plan de Xestión de Calidade da Docencia, preceptivo
segundo o RD 18/3/2008. Elaborouse mediante un proceso participativo, democrático e conxunto con participación de membros de
ambas as dúas unidades docentes e dos dous niveis asistenciais, o
que o converte nun plan pioneiro a nivel autonómico. O seu seguimento e avaliación realízase tamén de forma conxunta e os plans de
mellora apróbanse consensuadamente. Tamén se comezaron a realizar rotacións dos residentes de hospitalaria polos centros de saúde.
Os residentes de Medicina Interna e de Psicoloxía clínica xa realizan
rotacións no primeiro nivel asistencial, o que supón outro paso importante en conseguir a plena integración.

mación da FEGAS. Habilitouse un espazo específico onde incluír, a
xeito de actividade formativa, os distintos procedementos aprobados

4. Integración e resultados en Recursos Humanos

na Área, co obxecto de que os nosos profesionais tivesen accesible
unha forma rápida de acreditarse no manexo e uso destas, así como
asegurar á Dirección unha trazabilidade dos profesionais que se implican nas mesmas, e unha forma de avaliación e seguimento do seu
correcto uso e impacto. Un aspecto novidoso e que non repercute
ningún tipo de custo para a nosa Xerencia.
No apartado da docencia produciuse tamén unha importante evolución dende o inicio da Xestión Integrada con especial avance nos
últimos anos. Dende o ano 2009 existe unha figura no organigrama
directivo encargada directamente da potenciación, impulso e dinamización da docencia.
No 2005, antes da integración, as especialidades acreditadas na nosa
área sanitaria eran 8 no ámbito hospitalario. Ademais contábase con
acreditación docente para formar médicos especialistas en medicina
familiar e comunitaria con 3 centros acreditados. Dende o ano 2005
acreditáronse ademais as especialidades de: Psiquiatría, Oftalmoloxía,
Radiodiagnóstico, Uroloxía a nivel hospitalario. Ademais acreditáronse
o centro de saúde Fontela Maristany (o máis grande da área sanitaria)
e adquiriuse a acreditación para formar enfermeiros especialistas en
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A xestión integrada dos recursos humanos da organización é un dos
puntos máis innovadores e os resultados dos cales demostran que
outras formas de xestión son posibles. Parece innegable a necesidade
dun cambio nas estruturas habitualmente inamovibles no campo dos
Recursos Humanos das nosas institucións.
A eficiencia aumenta eliminando as rixideces da xestión de persoal
que motiven o mellor desempeño e con melloras organizativas e das
condicións de traballo. Auméntase tamén evitando a burocratización
innecesaria.
En base estas premisas, procedeuse ao deseño, implantación, dirección e control dos procesos de xestión únicos para a Área Sanitaria,
baseándose nos seguintes criterios:
• Creación dun Servizo de Xestión de Persoas, orientando a xestión
do servizo ao profesional. Creación do Punto de Atención ao traballador.
• Integración das funcións de persoal para os dous niveis asistenciais.
• Negociación sindical de ámbito de Xerencia de Área.
• Implantación dun sistema de información. Cadro de Mandos.
• Creación dun servizo técnico-xurídico da área de RR.HH.
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• Elaboración de protocolos de actuación-camiños administrativos,bases de mobilidade interna, cambios temporais, permisos e licenzas, guías de acollida ao traballador, regulamento de réxime interno
da unidade de prevención.
As actividades que caracterizan á xestión de RR.HH. pódense agrupar
en 4 grandes grupos ou funcións:
1. Planificación, recrutamento e selección dos recursos humanos
1.1. Circulación dos profesionais entre os dous niveis asistenciais:
• Acordo de mobilidade interna na Área Sanitaria.
• Programas de substitución de vacacións. Profesionais do hospital
con preferencia para cubrir os programas de substitución de vacacións nos centros de atención primaria.
• Adaptacións de posto de traballo, con posibilidade de cambio de
ámbito de prestación.
• Xestión de listas de contratación de Área.
• Facultativos de Atención Primaria que cobren quendas no servizo de
urxencias hospitalarias, Pediatras de atención primaria que cobren
gardas no servizo de pediatría do hospital e matronas de atención
primaria que cobren quendas nos paritorios do Hospital.
1.2. Impacto sobre días vinculados e sobre días de ausencia por
Incapacidade transitoria:
Importante diminución no total dos días vinculados (días de contrato
de plantilla activa) (9.214 entre 2010 e 2011, cunha media diaria de
34) e dos días de ausencia en IT (5.864 ) cunha media diaria de 22.
2. Remuneración e prestacións
Mediante a creación dunha unidade de control de xestión-auditoría
interna-para verificar os procesos de pagamento de retribucións e
control de gasto do capítulo I da Área e a negociación dun presuposto
total de gasto, sen unha segmentación fixa entre os dous ámbitos de
prestación.
3. Prevención de riscos
Desenvolvemento da unidade de prevención de riscos laborais e actuacións en materia de adaptación dos postos de traballo.
4. Relacións cos traballadores e relacións laborais
• Negociación sindical de ámbito de Área Sanitaria.
• Deseño de canles de comunicación de acceso para as suxestións
dos profesionais. Intranet, FIDES, Punto de Atención ao Traballador.

de atención primaria

seguimento da súa resolución e rematando o procedemento a través
desta mesma unidade. As principais vantaxes do PAT, son:
• Aumenta a accesibilidade e favorece o trato persoal e individualizado.
• Resolver as cuestións xerais e normalizadas achegando unha maior
axilidade na atención das demandas.
• Filtrar as peticións e as consultas do traballador.
• Mellora a imaxe fronte ao traballador.
• Racionaliza os recursos.
• Mellora permanente do funcionamento para achegarse ao traballador.
• Elimina o fluxo do persoal por diferentes servizos e minimiza o desprazamento dos traballadores das diferentes estruturas asistenciais.
O PAT encárgase de: Comunicación e información, retribucións, vinculacións de persoal, tramitación administrativa, Expediente-e... mediante 3 tipos de atención: Presencial, Telefónica e Telemática.
5. Integración e resultados económicos
A xestión integrada dunha Área Sanitaria non se pode entender sen a
integración na Xestión económica. No 2005 partíase de dous presupostos xestionados de forma diferenciada, con persoal pertencente a
ambos os dous niveis asistenciais, separación na xestión de compras
e almacenaxe de subministracións, diferentes metodoloxías e procedementos de traballo, disparidade de provedores.
Dentro dos logros que se poden destacar do traballo realizado neste
ámbito nos últimos anos atópanse:
• Homoxeneización de métodos e protocolos de traballo
• Integración de recursos humanos e materiais, achegando maior eficiencia aos recursos.
• Unificación da almacenaxe e da distribución de artigos.
• Redución nas duplicidades de procedementos
• Alcánzase un maior volume de negocio favorecendo a negociación
de prezos.
Algúns datos a destacar da evolución nestes anos pódense ver na
táboa 4.

TÁBOA 4. Resultados da integración de subministros
C.SAÚDE

Dentro do proceso de integración da xestión dos RRHH destaca a
creación do Punto de atención ao traballador (PAT). O obxectivo deste dispositivo é ofrecer un servizo de calidade, eficaz e accesible en
temas de xestión de persoal, a todos os profesionais da Área Sanitaria
de Ferrol.

Nº artículos almacenables

HOSPITAL

ÁREA SANITARIA

1361

1883

1217

Nº artículos de tránsito

972

13261

10710

Unidades de consumo

72

177

279
(hai que ter en conta
que dispoñemos dun

O modelo organizativo que se implanta co PAT é dunha unidade centralizada, que evitan que o traballador teña que desprazarse para facer
as súas xestións. Atendendo así a maioría das demandas, facendo un
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hospital más, o Naval)
Pactos de Consumo
Pactos de existencias

28

10
23

71
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CADERNOS
de atención primaria

Vemos como tamén no ámbito da xestión económica a integración

14. Barcia Albacar L, Ortiz García M, Vila Roig B, Martínez Gutiérrez A. Sistema integrado

supuxo unha clara mellora organizativa, unha optimización dos recur-

de información como ferramenta de eficiencia. Premio Profesor Barea. 7. ª Edición

sos, unha diminución da burocratización, unha sistematización do tra-

2009

ballo e un incremento na eficiencia.

15. José M. Corcuera e Mercedes Carreiras. Unidade para a xestión integrada da calidade,

Ao longo deste artigo fomos vendo as medidas organizativas e al-

16. Rev Calidade Asistencial 2004; 19 (3): 200-4

gúns dos resultados que se obtiveron na Xerencia Integrada de Ferrol

17. María Victoria de la Torre Prados. FERRAMENTAS PARA A IMPLANTACIÓN DE PAI. 10º

avaliación e mellora da eficiencia da atención sanitaria de La Rioja

dende a súa creación en febreiro de 2005 ata hoxe. Queda moito

Encontro de procesos asistenciais integrados. Sevilla, 2011.

camiño por percorrer, e moitas cousas por mellorar e perfeccionar.

18. Equipo de Control de Xestión e Análise de Información. Indicadores clave nunha OSI

Pero botando a vista atrás cremos que a experiencia e os resultados

(Organización Sanitaria Integral). Consorci Sanitari de Terrasa. Madrid, 28 de outubro

avalan unha forma de xestión que centra a súa atención no paciente,

de 2009

que garante a equidade, accesibilidade, continuidade, calidade e seguridade na atención, que minimiza a variabilidade clínica e elimina
duplicidades en procedementos diagnósticos e terapéuticos, potencia
a autonomía de decisión de profesionais e pacientes, orienta a planificación dos procesos en torno a problemas de saúde, aumenta a
eficiencia facendo promoción de o traballo en equipo e a implicación
dos profesionais e simplifica as estruturas directivas e de decisión.
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