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Ourense, venres 1 de abril de 2022.- Representantes dos colexios oficiais de

enfermería de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, xunto con membros

de AGEFEC (Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria)

veñen de manter unha reunión con motivo da inminente posta en marcha do

sistema de Xestión Integrada da Demanda en Equipo (XIDE), un proxecto

que sen dúbida representa unha oportunidade única para a ordenación da

demanda na Atención Primaria, o fomento da promoción da competencia

profesional ou aumento da calidade asistencial, entre outras vantaxes. Mais,

a pesares disto, tivemos coñecemento de que se detectaron certos puntos do

XIDE que plantexan dúbidas con respecto a súa viabilidade.

Por esta razón, as presidentas das organizacións colexiais de enfermería das catro provincias

e AGEFEC solicitan unha reunión de urxencia con Don Julio García Comesaña, conselleiro

de Sanidade, e a paralización do proceso de implantación do XIDE ata que o devandito

encontro teña lugar, para tentar así atopar unha solución ás diferentes problemáticas que

percibimos e que a continuación compartimos.

Este proxecto tiña por obxectivo ordenar a demanda e derivar así aos pacientes aos

profesionais máis axeitados e nos tempos aconsellados. Deste xeito, tamén se dispoñía que o

XIDE tivera dúas fases piloto antes da súa implantación, pero finalmente só terá unha e,

como informaba a consellería de Sanidade nunha nota de prensa o pasado 22 de febreiro de

2022, “de xeito inmediato estenderase aos 14 servizos que asinaron os Plans locais de saúde”

e na que xa se falaba da proba de pilotaxe nos centros Illas Canarias e Culleredo como “a

pilotaxe”, dando por finalizada a fase de proba. A cuestión agrávase cando observamos que

estes dous centros se atopan en núcleos urbanos e non representan a heteroxeneidade da nosa



Atención Primaria; Ourense, por exemplo, conta con máis dunha trintena de centros unitarios

en entornos rurais cuxa realidade dista moito daquela que presentan os centros pilotados.

Consideramos, porén, que é básico que se leve a cabo a segunda fase de proba do XIDE, que

se efectúe nun centro de saúde por cada unha das áreas sanitarias e que, ademais, se realice o

estudo de satisfacción de pacientes e profesionais con respecto á efectividade do programa,

tal como se contemplaba orixinalmente para a seguinte pilotaxe. Non comprendemos a

presteza por implantar este sistema tratándose dun proxecto tan ambicioso e de tanta

importancia para profesionais sanitarios e pacientes, máxime cando se observou a

inexistencia de protocolos de actuación  e derivación.

Un dos obxectivos do XIDE era efectivamente optimizar as competencias de cada profesional

á hora de dar resposta ás demandas asistencias de poboación, mais moitos dos problemas de

consulta que as enfermeiras poden resolver como finalistas carecen dos citados protocolos

nos que se unifiquen os criterios de atención e derivación a outros profesional ou nivel

asistencial, ante casos de, por exemplo, golpes na cabeza, corpo estraño no ollo, mareos,

vertixes, problemas de memoria, verrugas, perda de peso, problemas coas drogas ou

alcolismo. Xérase deste xeito unha pseudotriaxe na que o paciente é citado primeiro coa

enfermeira, consulta na que non poderá ser atendido por carecer esta profesional dos criterios

de atención, que son imprescindibles para acadar unha asistencia de calidade, segura e

unificada en toda a comunidade.

Así, o paciente debe ser derivado a outro profesional sen ter un criterio claro, xerando máis

demora na atención e poñendo en risco a seguridade do paciente. As enfermeiras, de novo,

non poden ser finalistas e desenvolver o 100% das súas competencias, ademais de que esta

situación provoca unha situación de risco para profesionais e pacientes.

Estas cuestións xa foron tratadas nas diferentes reunións mantidas polo Consello Técnico de

Atención Primaria, onde as enfermeiras que forman parte deste órgano asesor manifestaron as

súas inquedanzas e deron resposta ás cuestións que se plantexaron con respecto á nosa área

de compentecia, sen ver agora reflexadas ningunha delas.

É, por todo isto, que as presidentas dos colexios de enfermería de Galicia e AGEFEC

solicitan unha reunión para que se ofreza unha explicación e toda a información por escrito



con respecto ao exposto. Aproveitando esta comunicación, as presidentas e representantes de

AGEFEC póñense de novo a súa disposición para buscar unha solución conxunta a estas

problemáticas.

Sen máis, para que así conste e aos efectos oportunos, asinan a presente as presidentas dos

colexios de enfermería de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e a presidenta de

AGEFEC,


