CONSELLERÍA DE SANIDADE

SECCIÓN 12

Memoria II

I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS
I.1.

ESTRUTURA ORGÁNICA

O Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, establece no seu artigo 8 a estrutura orgánica
da Consellería de Sanidade. Para dar cumprimento ás súas funcións, a Consellería de Sanidade
estrutúrase nos seguintes órganos de dirección:
1. Secretaría Xeral Técnica.
2. Dirección Xeral de Saúde Pública.
3. Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria.
Quedan adscritos a esta consellería:
1. O organismo autónomo Servizo Galego de Saúde.
2. A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
3. A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.
Forman parte desta consellería os seguintes órganos:
--

O Consello Galego de Saúde e o Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de
Galicia

--

O Consello de dirección da Consellería de Sanidade

--

As xefaturas territoriais

O Servizo Galego de Saúde, organismo autónomo de carácter administrativo creado pola
Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, está adscrito á Consellería de Sanidade e, para o desenvolvemento
das súas competencias, de conformidade co Decreto 137/2019, do 10 de outubro, estrutúrase
nos seguintes órganos:
1.

Órganos centrais de dirección:
a) Órganos colexiados:
■■ Consello de Dirección
■■ Comité Executivo
b) Órganos unipersoais:
■■ A Presidencia
■■ A Xerencia do Servizo Galego de Saúde
■■ A Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
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■■ A Dirección Xeral de Recursos Económicos
■■ A Dirección Xeral de Recursos Humanos
2.

Órganos de coordinación e asesoramento do Servizo Galego de Saúde:
--

3.

Consello Asesor de Pacientes

Órganos periféricos de dirección:
--

Xerencias das áreas sanitarias

--

Direccións dos distritos sanitarios

--

Estes órganos periféricos rexeranse pola súa normativa específica

O Decreto 134/2019, do 10 de outubro, regula as áreas sanitarias e os distritos sanitarios
do sistema público de Galicia como estruturas organizativas sen personalidade xurídica integradas
na estrutura periférica do Servizo Galego de Saúde que xestionan, con autonomía funcional e de
forma integrada, a xestión de centros, recursos sanitarios, prestacións e programas da atención
sanitaria, tanto do nivel de atención primaria como hospitalaria, así como a coordinación sociosanitaria e de promoción e protección da saúde, no seu respectivo ámbito territorial.
Os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas sanitarias que constitúen o marco de
referencia para a coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria.
Na actualidade, as áreas sanitarias recollidas no decreto 134/2019 son as seguintes:
--

ANEXO I. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

--

ANEXO II. Área Sanitaria de A Coruña e Cee.

--

ANEXO III. Área Sanitaria de Ferrol.

--

ANEXO IV. Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

--

ANEXO V. Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

--

ANEXO VI. Área Sanitaria de Vigo.

--

ANEXO VII. Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

As estruturas de xestión integrada están formadas por órganos unipersoais e órganos colexiados.
1.

Órganos unipersoais:
a) Xerencia da área sanitaria
b) Dirección asistencial
c) Dirección de recursos económicos
d) Dirección de recursos humanos
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e) Dirección do distrito sanitario
2.

Órganos Colexiados:
a) Consello de dirección da Área
b) Comisión de dirección
c) Consello de saúde pública
d) Consello de saúde do distrito
e) Comisión de atención primaria da área

3.

Outros órganos colexiados:
--

I.2.

O Consello asesor de pacientes da área

COMPETENCIAS

I.2.1. DA CONSELLERÍA
A Consellería de Sanidade é o órgano da administración autonómica responsable da superior dirección e control da execución da política da Xunta de Galicia en materia de saúde,
planificación e asistencia sanitaria e farmacéutica, así como o exercicio da competencia da Xunta
de Galicia para asegurar á cidadanía o dereito á protección da saúde.
Así mesmo correspóndelle o exercicio das competencias e medidas especiais que para
situacións sanitarias urxentes ou de necesidade deban adoptarse en materia de saúde pública.

COMPETENCIAS DA PERSOA TITULAR DA CONSELLERÍA
É a responsable da superior dirección e control do departamento e da execución da política
da Xunta de Galicia en materia de saúde, planificación e asistencia sanitaria e farmacéutica, así
como o exercicio das competencias da Xunta de Galicia para asegurar á cidadanía o dereito á
protección da saúde.
Tamén exerce a presidencia do Servizo Galego de Saúde, da Axencia Galega para a Xestión
do Coñecemento en Saúde e da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.
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COMPETENCIAS DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
A Secretaría Xeral Técnica exerce as funcións e competencias establecidas no artigo 29 da
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia en relación con todas as unidades e servizos dependentes
da consellería e a inspección dos servizos, centros e organismos dependentes ou adscritos á consellería, sen prexuízo das funcións que se lles atribúan a outros órganos das diferentes consellerías
da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Tamén lle corresponde:
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--

Con respecto aos sistemas e tecnoloxías da información e baixo a perspectiva de articular un proxecto único para a Consellería de Sanidade e para o Servizo Galego de Saúde,
o deseño da estrutura básica do sistema de información do sistema sanitario de Galicia,
a normalización, mantemento e explotación dos sistemas e tecnoloxías de información
e a definición, coordinación e supervisión dos plans de información e sistemas da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, sen prexuízo das funcións atribuídas
a outros órganos das consellerías da administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia ou a outras entidades instrumentais. A Secretaría Xeral Técnica da Consellería
de Sanidade poderá definir e articular as comisións técnicas necesarias para o desenvolvemento do citado sistema de información.

--

A inspección que se exercerá sobre todos os centros, servizos, establecementos e prestacións sanitarias e farmacéuticas de titularidade pública ou privada da Comunidade
Autónoma de Galicia. Os efectivos que desenvolvan esta función dependerán organicamente da xefatura territorial que corresponda e funcionalmente da Secretaría Xeral
Técnica.

--

A ordenación das actuacións preliminares ou investigacións reservadas previas, e a iniciación dos procedementos disciplinarios e o exercicio das potestades disciplinarias dos recursos humanos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde sen prexuízo
das competencias atribuídas á Consellería de Facenda e Administración Pública.

--

A ordenación das actuacións preliminares ou investigacións reservadas previas, a iniciación dos procedementos disciplinarios e o exercicio das potestades disciplinarias dos
recursos humanos da consellería, do Servizo Galego de Saúde, da Axencia Galega para
a Xestión do Coñecemento en Saúde, da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, sen prexuízo das competencias atribuídas á consellería competente en materia de
función pública.

--

A ordenación das actuacións preliminares ou investigacións reservadas previas a centros,
servizos e establecementos sanitarios e aos establecementos onde se fabriquen, distribúan ou dispensen medicamentos e produtos sanitarios.

--

A iniciación e resolución dos procedementos sancionadores aos centros, servizos e establecementos sanitarios, incluídas as entidades de distribución de medicamentos e produtos sanitarios e os laboratorios farmacéuticos dentro do seu ámbito de competencias.
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--

O exercicio das funcións e competencias que lle son atribuídas en materia de oficinas de
farmacia e a emisión das certificacións de cumprimento das normas de boas prácticas de
fabricación e de distribución de medicamentos.

--

A elaboración, redacción, seguimento e avaliación dos plans de traballo establecidos no
ámbito da sanidade galega, así como as funcións de coordinación, apoio e documentación nas relacións que, en materia sanitaria, mantén a consellería con outras administracións públicas e o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

--

A coordinación da biblioteca virtual “Bibliosaúde” do sistema público de saúde de Galicia, para o cal contará co apoio da Comisión Técnica Asesora de Bibliosaúde.

--

A coordinación das actuacións relacionadas coa planificación, ordenación, aseguramento
sanitario e o sistema de información poboacional do Sistema sanitario público de Galicia,
sendo competente para resolver as solicitudes de incorporación de técnicas, tecnoloxías
e procedementos á súa carteira de servizos, sen prexuízo das competencias atribuídas
a outras entidades.

--

A autorización, modificación, revogación e peche de biobancos.

--

Aquelas competencias que lle atribúa a normativa en vigor e o exercicio das funcións
que lle sexan singulares ou especificamente encomendadas ou delegadas pola persoa
titular da consellería, nos termos previstos na correspondente orde de delegación.

COMPETENCIAS DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA
É o órgano encargado da promoción e protección colectiva da saúde da poboación galega
e o desenvolvemento de programas sanitarios en materia de saúde pública.
A súa misión é a mellora da saúde da poboación galega dende unha perspectiva comunitaria. Para iso, identifica perigos para a saúde, os problemas de saúde e as poboacións máis
susceptibles; avalía os riscos asociados aos perigos e os problemas de saúde identificados; vixía
e monitoriza os perigos, os riscos e os problemas de saúde que afectan á poboación galega e,
de acordo coas políticas de saúde da Comunidade Autónoma de Galicia, propón, planifica e, se
procede, desenvolve programas e actuacións para controlar os riscos de enfermar ou morrer
prematuramente. Así mesmo, levará a cabo a avaliación do sistema sanitario e a abordaxe da
protección radiolóxica, así como exercer a Secretaría da Comisión Galega de Laboratorios e
exercer o control oficial naqueles que realicen análises relacionadas coa seguridade alimentaria
e a sanidade ambiental.
Corresponde a esta dirección xeral, no marco da actuación sanitaria, o desenvolvemento
das actividades como autoridade competente en materia de saúde pública e exercer a potestade
sancionadora nos termos previstos na lexislación vixente. Para tal efecto, poderá acordar o inicio
de oficio de expedientes sancionadores en materia de seguridade alimentaria, sanidade ambiental, alcohol, produtos cosméticos e de coidado persoal, tabaco ou outras comprendidas no seu
ámbito de actuación.
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Así mesmo, a Dirección Xeral de Saúde Pública emitirá o informe vinculante a que fai referencia o artigo 4 da Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de
manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia.

COMPETENCIAS DA DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E REFORMA SANITARIA
A Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria é o órgano encargado da dirección,
coordinación e avaliación da estratexia do Sistema Público de Saúde de Galicia, así como do
establecemento das bases da modernización do mesmo.
As súas funcións son:
a) Dirixir, coordinar e avaliar a Estratexia do Sistema Público de Saúde de Galicia, procurando o seu fortalecemento para afrontar os retos, presentes e futuros, xurdidos a
partires da pandemia da COVID-19.
b) Establecer os criterios do aseguramento e o desenvolvemento da carteira de servizos
no Sistema Público de Saúde de Galicia, baseada en criterios de efectividade, seguridade
e eficiencia.
c) Orientar á organización sanitaria cara a consecución de resultados, con especial atención
á complexidade, a través dun enfoque holístico e individualizado, cunha aproximación
progresivamente máis preventiva e proactiva.
d) Impulsar a sustentabilidade e modernización do Sistema Público de Saúde de Galicia,
mediante a consolidación dun modelo de atención compartida, de traballo en rede e de
cooperación multidisciplinar.
e) Artellar o despregamento das actuacións previstas polo Consello Técnico de Atención Primaria e no Plan Vertebrador do Sistema de Saúde transformador da Atención
Primaria, co obxecto de desenvolver todo o seu potencial comunitario e a atención
domiciliaria.
f)

Establecer as bases para a implantación do novo modelo sanitario público, a súa planificación, avaliación e comunicación, así como dirixir a avaliación do impacto da reforma
nos resultados en saúde e na experiencia dos/as pacientes.

g) En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Para o axeitado desenvolvemento das competencias que no ámbito sanitario lle corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia, configúrase o Servizo Galego de Saúde como
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un organismo autónomo de natureza administrativa, dotado de personalidade xurídica propia e
plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. Está adscrito á Consellería de Sanidade e
rexerase polo establecido na Lei 1/1989, do 2 de xaneiro e na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia.

COMPETENCIAS DO CONSELLO DE DIRECCIÓN
--

Definir os posicionamentos, orientacións e liñas de actuación de carácter estratéxico do
Servizo Galego de Saúde, de acordo cos criterios emanados da consellería competente
en materia de sanidade.

--

Definir as políticas de financiamento e orzamentos do Servizo Galego de Saúde de acordo cos criterios emanados da consellería competente en materia de sanidade.

--

Coñecer do informe sobre o anteproxecto de orzamentos do Servizo Galego de Saúde
e elevalo á consellería competente en materia de sanidade.

--

Definir as políticas de recursos humanos, os proxectos de carácter estratéxico e o cadro
de mando de alta dirección do organismo.

--

Elaborar todos aqueles informes, en materia da súa competencia, que lle sexan solicitados pola consellería competente en materia de sanidade.

--

Definir o acordo de xestión anual entre os servizos centrais e as áreas sanitarias.

--

Realizar o seguimento dos acordos de xestión.

--

Realizar avaliacións periódicas e o seguimento dos obxectivos, programas e procesos
pactados.

--

Cantas outras deriven da normativa vixente e lle sexan encomendadas pola persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

COMPETENCIAS DO COMITÉ EXECUTIVO
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--

Efectuar o seguimento e acordar actuacións nas políticas e estratexias do Servizo Galego
de Saúde.

--

Realizar o seguimento e acordar actuacións nas políticas de investimentos e recursos
humanos.

--

Definir actuacións nas políticas de financiamento e orzamentaria e realizar o seu seguimento.

--

Acordar as actuacións nos proxectos conforme as estratexias definidas e realizar o
control e seguimento deles.

--

Efectuar o seguimento e acordar actuacións nos programas e procesos a desenvolver.
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--

Realizar as reorientacións do cadro de mando sobre os resultados obtidos, no seu caso,
e controlar o seu seguimento.

--

A resolución de incidencias no seu ámbito.

COMPETENCIAS DA PRESIDENCIA
A persoa titular da consellería con competencias en materia de sanidade, como autoridade
superior, é a máxima responsable da consellería e ademais preside o Servizo Galego de Saúde, e
como tal correspóndenlle as seguintes funcións:
--

A representación legal do organismo.

--

Asinar os convenios en nome do organismo e actuar como órgano de contratación.

--

Aprobar os plans de obras, instalacións e equipamentos centralizados do Servizo Galego
de Saúde.

--

O exercicio da xefatura superior do persoal adscrito ao organismo.

--

A disposición dos gastos e a proposta da ordenación dos pagamentos do organismo.

COMPETENCIAS DA XERENCIA DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
A Xerencia do Servizo Galego de Saúde, que terá a consideración de alto cargo e rango de
secretaría xeral, é o órgano responsable dos servizos de asistencia sanitaria e ten, baixo a dependencia da persoa titular da consellería de adscrición, a dirección e control do Servizo Galego de
Saúde, e como tal correspóndenlle as seguintes funcións:
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--

A dirección, avaliación e control de todas as actividades do organismo autónomo relacionadas coas funcións encomendadas a este polas disposicións legais que o rexen,
sen prexuízo das facultades e competencias do Consello de Dirección e da consellería
competente en materia de sanidade.

--

Dar conta ao Consello de Dirección do anteproxecto de orzamentos do organismo.

--

A execución dos acordos do Consello de Dirección.

--

A xestión do patrimonio do organismo.

--

A xestión económica e do persoal do organismo.

--

A presentación ao Consello de Dirección da memoria anual de actividades do organismo.

--

A resolución dos conflitos de atribucións que xurdan entre as autoridades dependentes
do organismo.
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COMPETENCIAS DA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
É o órgano responsable da coordinación asistencial das áreas sanitarias e dos centros e servizos de financiamento público. Correspóndenlle as seguintes funcións:
--

A definición de programas e obxectivos asistenciais das entidades, organismos, estruturas e centros sanitarios, no marco da planificación sanitaria elaborada pola Consellería de
Sanidade e especialmente da Estratexia Sergas 2020 e do Plan de saúde da Consellería
de Sanidade.

--

A coordinación, control e avaliación da actividade asistencial e a xestión das demoras na
atención sanitaria nas áreas sanitarias.

--

A ordenación, planificación e innovación estratéxica dos recursos asistenciais; o desenvolvemento e coordinación da política autonómica en relación coa prestación farmacéutica.

--

O desenvolvemento da función de compra de servizos sanitarios e sociosanitarios, a
determinación e avaliación de obxectivos de carácter asistencial que deben cumprir os
centros a través das fórmulas que en cada momento se determinen e aqueloutras funcións relacionadas e necesarias para conseguir estes obxectivos.

--

O establecemento das directrices de carácter xeral e o seguimento das actividades asistenciais desenvolvidas polas áreas sanitarias, organismos e centros do sistema público de
saúde de Galicia mediante a subscrición dos oportunos acordos de xestión.

--

A análise das necesidades de concertación de centros e servizos, así como a proposta de
subscrición dos correspondentes concertos e o seu seguimento e control.

--

A promoción da integración e a coordinación de todos os dispositivos e recursos, fomentando as actuacións multidisciplinais dos diferentes ámbitos ou niveis, para garantir
a continuidade asistencial.

--

O impulso da efectividade e da eficiencia nos procesos asistenciais e a promoción da
seguridade, calidade e a súa mellora continua.

--

A actualización e transformación organizativa e funcional dos centros e áreas sanitarias
de cara a mellorar os niveis de efectividade, calidade, seguridade e eficiencia.

COMPETENCIAS DA DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
É o órgano encargado, con carácter xeral, da dirección económica e financeira e da planificación, execución e control dos programas de investimentos de obras, instalacións, servizos e
subministracións e da coordinación da xestión económico-administrativa, de compras, loxística e
de servizos xerais dos centros do organismo. Para iso correspóndelle o exercicio das seguintes
funcións:
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--

A elaboración e redacción do anteproxecto de orzamentos do Servizo Galego de Saúde, o establecemento das bases e directrices da súa xestión económica, así como levar
a cabo as actuacións de control e avaliación da xestión económica e orzamentaria dos
seus centros de gasto.

--

A tramitación das modificacións orzamentarias e dos expedientes de gasto que non
fosen obxecto de delegación noutros órganos.

--

Os actos de execución da xestión do patrimonio do organismo.

--

A planificación, execución e control dos programas de investimentos relativos a obras,
instalacións e equipamentos dos centros asistenciais, en coordinación coa Dirección
Xeral de Asistencia Sanitaria.

--

A xestión contractual e económico-administrativa da actividade desenvolvida polos órganos centrais do organismo e da asistencia sanitaria prestada con medios alleos.

--

A coordinación dos servizos económico-administrativos, de contratación, de aprovisionamento, hoteleiros, de mantemento técnico e loxística en xeral dos centros do
organismo.

--

A declaración de uniformidade dos bens e servizos de adquisición centralizada do organismo e a coordinación e potenciación dos sistemas de información económica.

COMPETENCIAS DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
É o órgano encargado de deseñar e executar a política de persoal do organismo. Correspóndelle a xestión de todos os colectivos que se integran no Servizo Galego de Saúde, e para iso
correspóndelle o exercicio das seguintes funcións:
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--

A convocatoria e execución dos procesos de selección e provisión de postos de traballo
do persoal estatutario, así como dos procesos de selección do persoal sanitario incluído
no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do
persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma.

--

A proposta, tramitación e ordenación de gastos e pagamentos referentes ás retribucións
do persoal de centros de gasto do organismo que non posúan esta atribución, así como
a aprobación dos expedientes de modificación do persoal dos centros sanitarios, de
conformidade co previsto para os efectos pola Lei de orzamentos xerais da comunidade
autónoma.

--

O deseño e xestión do sistema de desenvolvemento profesional, conforme ás directrices marcadas pola Consellería de Sanidade.

--

A colaboración na redacción do plan anual de formación do persoal do organismo
autónomo.

--

As funcións de impulso, participación cos órganos de representación de persoal, particularmente nas mesas sectoriais de negociación, a elaboración e tramitación de proxectos
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de pactos e acordos e a coordinación en materia de prevención de riscos laborais do
persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
--

Elaboración e modificación, no seu caso, dos plans de ordenación de recursos humanos
do Servizo Galego de Saúde e a súa elevación ao Consello de Dirección para a súa
aprobación.

--

Desenvolvemento, xestión e seguimento do expediente profesional electrónico dos/das
profesionais do Sistema público de saúde de Galicia.

--

Calquera outra que lle poida corresponder de acordo coa normativa vixente, ou que
poida serlle asignada.

CONSELLO ASESOR DE PACIENTES
Creado por Orde do 22 de agosto de 2011, é un órgano de asesoramento do Servizo Galego de Saúde, adscrito á Xerencia do Organismo autónomo, que ten como finalidade avanzar
na mellora da seguridade dos/das pacientes, familiares e persoal coidador, actuando coma unha
estrutura que sirva para incrementar a calidade dos servizos sanitarios, fomentando os niveis
de participación e facilitando aos pacientes a información necesaria para a toma de decisións e
calquera outra de interese.

COMPETENCIAS DAS ÁREAS SANITARIAS
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--

Elaborar o plan estratéxico dentro do seu ámbito e establecer os obxectivos dos servizos integrados e a súa avaliación, de acordo coas directrices emanadas da Consellería de
Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

--

Xestionar todos os recursos sanitarios da respectiva área sanitaria para garantir a prestación dos servizos definidos na carteira de servizos.

--

Propoñerlle á Xerencia do Servizo Galego de Saúde a subscrición e resolución dos contratos de servizos sanitarios necesarios para cubrir a demanda asistencial no seu ámbito.

--

Instruír e resolver os procedementos de reclamacións, suxestións e agradecementos.

--

Programar, dirixir e controlar a execución da actividade, a través dos medios persoais e
materiais dispoñibles e a coordinación das súas unidades.

--

Organizar os recursos humanos, materiais, tecnolóxicos e financeiros no seu ámbito.

--

Xestionar os plans de calidade, seguridade e atención ao/á paciente.

--

Fomentar a investigación, o desenvolvemento e a transferencia de coñecemento do
ámbito sanitario.

--

Supervisar a actividade docente que se realice nos centros da súa competencia, así
como potenciar a participación social e da cidadanía mellorando os canais de información, propoñendo accións de formación á cidadanía.
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DIRECCIÓNS DOS DISTRITOS SANITARIOS
A dirección dos distritos sanitarios será a responsable da execución das di-rectrices e
proxectos establecidos para o seu ámbito e xestionará a demanda asis-tencial tanto de atención
primaria, como hospitalaria, como socio sanitaria do distrito sanita-rio, baixo a coordinación da
dirección asistencial da xerencia da área. Tamén terá entre as súas atribucións a instrución en
tempo e forma das reclamacións e queixas e a coordinación da actividade docente que se realice
nos centros da súa competencia, incluída a formación especializada, conforme ás acreditacións,
concertos convenios establecidos ou que se esta-blezan, sen prexuízo das competencias atribuídas á Axencia Galega para a Xestión do Coñe-cemento en Saúde

I.2.3. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
Figuran adscritas á Consellería de Sanidade as seguintes axencias públicas:
--

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, creada mediante o Decreto
112/2015, do 31 de xullo, para a xestión da docencia, formación, investigación, innovación e avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios.

--

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, creada mediante o Decreto 142/2015,
do 17 de setembro. A creación da axencia responde á necesidade de acadar a coordinación, aumentar a eficacia e a eficiencia nas distintas actividades que se agrupan e que
responden aos seguintes fins xerais:

--

Garantir o abastecemento de sangue e dos seus derivados aos provedores de servizos
sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo os estándares de calidade
vixentes.

--

Coordinar a doazón, os transplantes de órganos e o implante de células e tecidos, velando polo cumprimento dos estándares de calidade vixentes.

--

Asumir a organización e garantir a dispoñibilidade de mostras de máxima calidade de
células e tecidos.

I.2.4. DAS SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
Figura adscrita á Consellería de Sanidade a seguinte sociedade mercantil:
GALARIA S.A.
Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., creada en virtude do Decreto 209/2008,
do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de
Medicina Técnica, S.A, creado polo Decreto 229/1994, do 14 de xullo, coa finalidade de adaptar
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a denominación e o obxecto social do citado instituto ás novas finalidades e necesidades públicas
detectadas.
Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., ten por obxecto o desenvolvemento,
execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultoría no
campo sanitario, así como a prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario. Coa entrada
en vigor do Decreto 88/2015, do 25 de xuño, intégranse no Servizo Galego de Saúde as unidades de cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista, que dependían de Galaria, Empresa Pública
de Servizos Sanitarios, S.A.

I.2.5. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
Figuran adscritas á Consellería de Sanidade as seguintes fundacións públicas:
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--

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

--

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

--

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN
II.1. DA CONSELLERÍA
A meta da Consellería de Sanidade é desenvolver unha política sanitaria que garanta unha
cobertura sanitaria integral que incida na mellora da saúde da poboación galega, aumentando no
posible a esperanza de vida e, particularmente, os anos de vida saudables.
Na procura desa meta, a Consellería de Sanidade ampliará e reforzará ao longo do ano 2023
as súas principais liñas de promoción e prevención da saúde, asistencia sanitaria e investigación
en saúde.
No eido da planificación, isto supón culminar a elaboración da Estratexia Galega de Saúde,
continuar o desenvolvemento do documento estratéxico ‘Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde’ e impulsar as medidas contidas nos restantes documentos de
planificación vixente: a Estratexia de humanización da asistencia sanitaria, o Plan de saúde mental
de Galicia 2020-2024, a Estratexia galega en enfermidades raras 2021-2024, o Plan galego de
hospitalización a domicilio 2019-2023, o Plan obesidade Zero en Galicia 2022-2025, a Estratexia
para a eliminación da hepatite C como problema de saúde pública en Galicia e os documentos
estratéxicos que se definirán en eidos como o da oncoloxía.
De xeito específico, o liderado no obxectivo de desenvolver na cidadanía galega a cultura da
promoción da saúde e prevención da enfermidade correspóndelle á Dirección Xeral de Saúde
Pública.
En consecuencia, este centro directivo dirixirá o seu esforzo orzamentario cara o financiamento de programas de promoción da saúde e estilos de vida saudables como o proxecto
Xanela Aberta á Familia, que será dotado de novos contidos dixitais, o mencionado Plan de
obesidade Zero para a redución deste problema de saúde na poboación co desenvolvemento
da plataforma dixital de estilos de vida saudables licitada en 2022 ou a extensión do proxecto
Adestra a túa saúde para a prescrición de exercicio físico, que botou a andar en 2022 en varios
concellos galegos.
Esta actividade será complementada co desenvolvemento lexislativo dun novo texto legal
para a prevención das adicións en menores que reforzará a prevención do consumo de alcohol
e tabaco e regulará a prevención doutras fontes de adicións como o cigarro electrónico, as bebidas enerxéticas ou as adicións sen substancia. A nova lei sumarase á ampliación de programas
de éxito como Praias sen Fume, que se reproducirá abranguendo novos espazos públicos libres
de tabaco e ao apoio aos concellos e entidades sen ánimo de lucro que realicen programas de
prevención das adicións. Xunto ao traballo nos programas autonómicos de prevención das adicións, o departamento de saúde pública participará tamén nos programas relativos á prevención
dos trastornos mentais e do suicidio en coordinación co departamento de asistencia sanitaria.
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Dous importantes programas de prevención da enfermidade recibirán en 2023 un potente
reforzo orzamentario: en primeiro lugar, o Programa galego de vacinación, que vén de aprobar
un novo calendario de vacinación ao longo de toda a vida coa incorporación de novas vacinas
como a do meningococo B, a do virus do papiloma humano en nenos varóns ou a antigripal
tetravalente na infancia, ao tempo que se reforza a vacinación contra o herpes zóster coa súa
ampliación cara novos grupos de risco desta patoloxía, e se continúa co programa de vacinación
contra a Covid-19 segundo marque a evidencia científica. En segundo lugar, os orzamentos para
2023 reforzan tamén o programa galego de cribado para afrontar os obxectivos de inclusión de
tres novas patoloxías no cribado neonatal e de extensión do cribado de cancro de cérvix a todas
as áreas sanitarias, ao tempo que se manteñen, dados os seus bos resultados, as actividades dos
programas de cribado de cancro de mama, con renovación do equipamento tecnolóxico, e de
cribado de cancro colorrectal, traballando asemade na elaboración de programas de prevención
doutro tipo de cancros. Por último, desenvolverase a recentemente aprobada Estratexia para a
eliminación da Hepatite C como problema de saúde pública en Galicia e continuarase coas estratexias de prevención do VIH e outras infeccións de transmisión sexual.
No que se refire á saúde ambiental, avanzarase na excelencia nos controis de calidade ambiental e alimentaria aprobando unha nova regulación do control de calidade das augas de baño,
buscando a acreditación de calidade das unidades de inspección alimentaria da Xunta de Galicia e
potenciando o Laboratorio Galego de Saúde Pública localizado en Lugo con novo equipamento
e sistemas de información.
O traslado á sociedade de información e formación en materia de saúde pública desenvolverase a través da recentemente creada Escola Galega de Saúde Pública, con oferta formativa
para colectivos profesionais e sociais e da creación do Observatorio Galego de Saúde Pública,
unha plataforma cuxo contrato foi licitado no ano 2022 e que suporá a creación dun espazo de
coñecemento sobre a información en saúde que garanta que esta información chegue dun xeito
comprensible á cidadanía.
No que ten a ver coa Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, non só culminará a Estratexia galega de saúde senón que continuará a ter un papel protagonista no deseño
de ferramentas e innovacións organizativas en relación coa atención primaria do noso sistema
sanitario e coa integración sociosanitaria dos sistemas de saúde e de servizos sociais, ao tempo
que mantén o traballo en materia de control e rexistro do aseguramento sanitario e da tarxeta
sanitaria.
Pola súa parte, a Secretaría Xeral Técnica da consellería continuará a desenvolver o seu
papel coordinador das iniciativas normativas e trámites xurídicos do sistema sanitario de Galicia ao tempo que supervisa o desenvolvemento da implantación dos sistemas e tecnoloxías
da información na saúde e presta soporte aos equipos de inspección médica e farmacéutica.
Correspóndelle tamén o liderado no desenvolvemento normativo da Lei 3/2019, do 2 de xullo,
de ordenación farmacéutica de Galicia xa avanzado en 2022 coa entrada en vigor do Decreto
87/2022, do 19 de maio, polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación
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e entrega de sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia da Comunidade
Autónoma de Galicia e que continuará coa tramitación dos novos decretos reguladores dos
horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia ou da entrega de medicamentos
e produtos sanitarios a domicilio.

II.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Este organismo autónomo volverá a ser no 2023 o centro directivo que manexe un maior
volume do orzamento autonómico, reflectindo unha vez máis a prioridade que a Xunta de
Galicia dá á prestación da asistencia sanitaria como un dos fins fundamentais do goberno e a
administración autonómica.
En consecuencia, ese importante volume do orzamento público será dedicado a fornecer de
recursos humanos, materiais e tecnolóxicos a un servizo público de saúde que debe atender, dun
xeito cada vez máis eficaz, os problemas de saúde dunha poboación cada vez máis envellecida e
pluripatolóxica e que debe abordar con máis eficiencia procesos sanitarios complexos que requiren dunha abordaxe multidisciplinar e dun grao elevado de integración asistencial.
Así, o programa dedicado á atención primaria consolida e reforza os cadros de persoal ampliados a través do Plan galego de atención primaria, avanzando na potenciación das categorías
profesionais diferentes do persoal médico como o persoal de enfermaría, farmacia, fisioterapia
ou servizos xerais. Ao tempo, consolídanse as prazas do persoal de medicina e enfermaría que
completou tres anos de nomeamento de continuidade e dótanse as cantidades necesarias para
financiar as melloras retributivas acordadas por unanimidade na Mesa Sectorial e que recollen un
aumento das compensacións por prolongacións de xornada, intersubstitucións ou asunción de
cota dun profesional ausente así como incentivos na prestación de servizos en centros de saúde
illados ou de difícil cobertura.
Nese senso, márcase como obxectivo abordar a cobertura de prazas longamente vacantes
neste tipo de centros, fin ao que serviu a convocatoria e adxudicación en 2022 de 106 prazas
da nova categoría de facultativo especialista en atención primaria, que permitiu achegar novo
persoal con vinculación fixa a centros de saúde con problemas prolongados de falta de cobertura
ao tempo que reforzar a cobertura das gardas dos Puntos de Atención Continuada asociados a
ditos centros.
A entrada en vigor da nova Lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión
de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en
ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde permitirá consolidar e continuar esta experiencia
e abordar novas convocatorias a través de concurso de méritos para este tipo de prazas, ao
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tempo que se seguen a executar as sucesivas ofertas públicas de emprego co correspondente
desenvolvemento dos concursos-oposición en marcha en categorías como a enfermaría.
Por outra banda, avanzarase na negociación sindical dun novo Plan de ordenación de recursos humanos na atención primaria e nos modelos de organización deste nivel asistencial a través
da extensión de programas como o XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo), o CRM100
de atención ao usuario ou as carteiras de servizos aprobadas de xeito participativo para as distintas categorías a través do Consello Técnico de Atención Primaria, que incluirán a extensión das
capacidades de dispensación por parte do persoal de enfermería e a implantación de protocolos
avanzados para o desenvolvemento de máis funcións por parte desta categoría, a consolidación
das capacidades da reforzada dotación de persoal farmacéutico adscrito aos centros de atención
primaria ou a potenciación do papel do persoal administrativo na organización da demanda.
Esta reforma dos centros de saúde de atención primaria cara un modelo de equipos de traballo colaborativos e multidisciplinares verase reforzada coa extensión dos plans locais de saúde
que potencian a autonomía dos centros para desenvolver o seu propio modelo organizativo
e a prevista renovación do decreto regulador da organización da atención primaria en Galicia
para reforzar o papel dos postos de xefatura e coordinación dos servizos na xestión integral da
actividade do centro.
Para garantir a futura dotación de persoal suficiente neste nivel asistencial, os orzamentos
da Xunta para 2023 contemplan un novo aumento dos fondos para persoal en formación, que
corresponde fundamentalmente a ampliación ata 207 das prazas formativas na especialidade de
medicina familiar e comunitaria. Durante 2023 o Servizo Galego de Saúde executará a formación
da maior promoción de residentes en medicina familiar e comunitaria da súa historia ao tempo
que o goberno galego continúa demandando ao Goberno de España as reformas na normativa
estatal que permitan incrementar aínda máis as prazas formativas desta especialidade e responder
así á situación e perspectiva de déficit de especialistas en medicina de familia diagnosticada polo
propio Ministerio de Sanidade no conxunto de España.
No que respecta á atención hospitalaria, o principal obxectivo cara o ano 2023 é a diminución dos tempos medios de espera para intervencións cirúrxicas, primeiras consultas hospitalarias
e probas diagnósticas para o que se prevé un esforzo orzamentario destinado a maximizar os
recursos asistenciais e reducir estes tempos medios, cando menos, ao nivel prepandemia acadado a finais do ano 2019, récord histórico de mínimo nestes indicadores.
Este esforzo xeral complementarase cos esforzos particulares como os relacionados coa extensión das vías rápidas a novas tipoloxías de cancro, como vén de suceder coa implantación da
vía rápida de cancro de endometrio ou coa ampliación das patoloxías comprendidas dentro do
sistema de garantías de tempos máximos que xa beneficiou a máis de 200.000 pacientes desde
a súa posta en marcha e sempre dentro dos recursos do sistema sanitario público. Para isto, en
2023 completarase a aprobación dunha reforma do decreto regulador deste sistema que amplíe
o seu catálogo de patoloxías.
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Avanzarase tamén no modelo de unidades multidisciplinares regulado a través da Orde do
27 de outubro de 2021 pola que se regula a creación, composición, organización e funcionamento das unidades funcionais multidisciplinares de atención asistencial no Servizo Galego de Saúde.
Un modelo iniciado coas unidades posCOVID e as unidades de enfermidades raras e que se
estenderá ás unidades de mama e solo pélvico.
Esta atención específica aos problemas de saúde complexos complementarase co avance
na aprobación de novos Procesos Asistenciais Integrados para facilitar os itinerarios dos pacientes con patoloxías complexas e coa execución do novo documento estratéxico en materia de
oncohematoloxía.
A saúde mental será outra das prioridades estratéxicas, continuando co desenvolvemento
do Plan de saúde mental 2020-2024 e co Plan de Prevención do Suicidio. A aplicación ás novas
prazas creadas ao abeiro deste plan da nova Lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar
a provisión de postos de difícil cobertura facilitará a posta en marcha das unidades previstas polo
plan, entre as que destacan a xeneralización, en todas as áreas sanitarias, das unidades de prevención do suicidio e dos hospitais de día de saúde mental infanto-xuvenil, así como a efectiva
posta en marcha dunha segunda unidade de hospitalización infanto-xuvenil de agudos en Vigo
que complemente á de Santiago de Compostela.
Tamén o desenvolvemento do Plan de saúde mental implicará o reforzo das dotacións
para o concerto de prazas en dispositivos de apoio comunitario con entidades sociais e do
apoio económico aos programas destas entidades así como o seguimento do novo protocolo
de prevención do suicidio no ámbito escolar posto en marcha coa colaboración da consellería
competente en educación.
Galicia seguirá tamén traballando en incorporar terapias innovadoras e así, do mesmo xeito
que foi a primeira comunidade autónoma en incorporar ao seu servizo público de saúde o tratamento por ultrasóns do parkinson e do tremor esencial, aspira a ser a primeira en completar
o desenvolvemento dun centro de protonterapia e a poñer en marcha un centro de produción
de terapias avanzadas no que se comezarán a fabricar fármacos CAR-T de terapia celular contra
o cancro.
No que se refire á mellora da atención hospitalaria nos hospitais comarcais, a aplicación ás
prazas destes centros da nova Lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión
de postos de difícil cobertura facilitará resolver os déficits que estes hospitais padecen en eidos
como a medicina interna, a radioloxía ou a traumatoloxía.
A calidade asistencial reforzarase tamén coa entrada en funcionamento da totalidade dos
equipos de alta tecnoloxía licitados e adxudicados pola Xunta en 2022 a través dos fondos europeos Next Generation para modernizar e ampliar o equipamento de diagnóstico por imaxe,
medicina nuclear, radioterapia, radioloxía intervencionista e cardioloxía intervencionista (hemodinámica) de toda a rede de hospitais públicos de Galicia. Un investimento de fondos europeos
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que o goberno galego complementou con fondos propios tanto para mellorar as prestacións do
equipamento (optando, por exemplo, por adquirir equipos TAC de tecnoloxía espectral para as
sete áreas sanitarias) como para executar as obras necesarias para instalar os equipos.
En 2023 avanzarase tamén co reforzo doutro equipamento diagnóstico, continuando o
investimento en renovación de equipos de ecografía iniciado en 2022 coa dotación de máis
de 60 novos equipos nos hospitais públicos galegos e completarase o programa de renovación
dos bloques cirúrxicos que ata o de agora non só permitiu a instalación de sistemas de cirurxía
robótica nas sete áreas sanitarias senón que posibilitou a renovación de equipos radiocirúrxicos,
lámpadas e mesas de quirófano ou máquinas de anestesia. Finalmente, priorizarase a renovación
e ampliación do equipamento dos programas de reprodución asistida na sanidade pública galega.
No que corresponde ao investimento tecnolóxico para o conxunto dos niveis asistenciais
do Servizo Galego de Saúde, os orzamentos manteñen o financiamento para desenvolver os
acordos marco postos en marcha durante o ano 2022 e que permitirán renovar os servidores,
o almacenamento ou o equipamento de conmutación de datos en todas as infraestruturas sanitarias.
Por outra banda, o acordo marco en materia de desenvolvemento de sistemas vinculados
á historia clínica electrónica e á relación dixital coa cidadanía permitirá desenvolver novas funcionalidades nas aplicacións móbiles de relación do usuario co sistema sanitario como a carpeta
persoal de saúde para compartir información co seu persoal sanitario de referencia, tanto en primaria como en hospitalaria, a conexión dos sistemas de teleasistencia como TELEA ou sistemas
que axilicen as solicitudes de renovación da receita farmacéutica ou a recepción de resultados
de analíticas así como a emisión de certificados, avanzando na experiencia da utilidade da app
SergasMóbil no proceso de vacinación contra a Covid-19.
Ao tempo, desenvolverase tamén o acordo marco en materia de renovación do equipamento informático dos centros hospitalarios e de atención primaria. Os equipos adquiridos a
través desta contratación permitirán, en conxunto coa nova versión do sistema informático de
historia clínica electrónica, xeneralizar a posibilidade de videoconsulta, tanto nas consultas de
atención primaria como en atención hospitalaria, cando así sexa acordado por profesional e
paciente.
Avanzarase, asemade, no desenvolvemento do proxecto de posta en marcha dunha oitava área sanitaria que, cun compoñente dixital, apoie ás sete áreas físicas do Servizo Galego de
Saúde, tanto en atención primaria como en hospitalaria. O soporte centralizado que prestaron
aos centros de primaria, ao persoal técnico de saúde ou ao persoal farmacéutico instalados na
central do 061 ou o que pode prestar ao eido hospitalario a posta en marcha dunha central de
imaxe médica que permita optimizar os recursos en materia de radiodiagnóstico, son os primeiros avances desa nova estrutura que contempla tamén a posta en marcha dunha infraestrutura
big data que permita a explotación dos datos de saúde e o uso da intelixencia artificial para o
deseño de patróns preditivos.
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No referido aos recursos materiais, o Sergas continuará coa política estratéxica de centralización de contratos de material sanitario iniciada nos últimos anos, que se estendeu ao longo de
2022 a novas licitacións e na que se seguirá avanzando no 2023, así como co perfeccionamento
dos sistemas da súa plataforma loxística, a través da nova licitación deste servizo.
Finalmente, o investimento en infraestruturas continúa o desenvolvemento do Plan de infraestruturas sanitarias de atención primaria aprobado en 2021 e dos plans directores dos distintos hospitais, que se traducen nas seguintes actuacións nas distintas áreas sanitarias:
--

Na área sanitaria de Ferrol, no 2023 contémplase o dobre obxectivo de avanzar na conclusión da obra da fase I do seu Plan Director, coa posta en marcha progresiva de novas
áreas como a de radioloxía, para as que xa se dota novo equipamento, ao tempo que se
elabora o proxecto construtivo do que será a fase final deste Plan Director, definindo así
o detalle arquitectónico que permitirá licitar as obras que completen a transformación
do CHUF, incluíndo as reformas de quirófanos e zona de hospitalización dos edificios
máis antigos do complexo.
Esta actuación hospitalaria completará o profundo proceso de renovación da infraestrutura de atención primaria desta área nos últimos anos, con novos centros de saúde en
Narón, Ares, A Capela ou As Somozas e reformas en As Pontes, Ortigueira, Mugardos
ou Valdoviño. Os orzamentos para este ano non reservan crédito específico para novas
actuacións na atención primaria desta área ao non ter superado, ningunha das previstas
no Plan de infraestruturas, os trámites municipais previos necesarios. En todo caso, existe un fondo global para poder licitar os proxectos daquelas actuacións que, ao longo do
exercicio, superasen os trámites municipais dos que continúan pendentes e que, no caso
da área sanitaria de Ferrol, son urbanísticos no referido á reforma do centro de saúde de
Cedeira e de oferta de parcela concreta nos casos dos novos centros de saúde de Fene
e do barrio de San Xoán en Ferrol.

--

No que se refire á área sanitaria da Coruña e Cee existen importantes investimentos
en materia hospitalaria a comezar polo novo CHUAC, que rematará a súa fase 0 e
adentrarase nos traballos da fase 1 como os relacionados coas expropiacións, accesos e
renovación do hotel de pacientes. Tamén se consignan fondos para a obra de reforma
das urxencias do hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, cuxo proxecto foi licitado e elaborado ao longo de 2022.
En materia de atención primaria, resérvase crédito dentro da partida do Plan de atención primaria para o inicio da obra do centro de saúde de Abegondo, cuxo proxecto
arquitectónico foi rematado ao longo de 2022. Reitérase, no capítulo VII dos orzamentos, a partida de transferencia de capital prevista para aboar ao Concello da Coruña a
obra do novo centro de saúde de Santa Lucía, que non puido ser executada en 2022
dada a falta de avances por parte do concello na licitación do proxecto arquitectónico
do edificio que albergará este novo centro, tal e como estaba establecido no convenio
asinado a tal efecto.
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--

A área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza contempla a dotación necesaria
para avanzar na ampliación do CHUS licitada en 2022 así como a dedicada a completar
a renovación do servizo de farmacia hospitalaria deste complexo. No caso do hospital
comarcal da Barbanza, unha vez completada a obra e equipamento da súa nova área
de endoscopias consígnase crédito para avanzar na ampliación da súa área de hospitalización.
No referido ás infraestruturas de atención primaria destaca a dotación para completar
a obra e o equipamento do novo Centro Integral de Saúde de Lalín. Por outra banda,
consígnanse os fondos necesarios para a reforma do centro de saúde de Conxo, en
Santiago de Compostela, e para o proxecto do novo centro de saúde de Noia e Teo
unha vez que xa rematou o proceso de adquisición municipal dos terreos. Tamén se
reserva crédito para reformar a área de saúde mental en Ordes.

--

En canto á área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, a renovación de
infraestruturas afectará aos seus tres hospitais. Así, o HULA lucense será obxecto de
investimentos para as obras que permitirán instalar o equipo de neurorradioloxía e o
equipo de tomografía por emisión de positróns (PET) adquiridos grazas aos fondos europeos Next Generation e que facilitarán aos pacientes da área dispoñer de tecnoloxía
coa que non contaban ata o momento, evitándolles así desprazamentos a outras áreas
sanitarias. O mesmo ocorre co Hospital Público da Mariña, que comeza a segunda fase
do seu Plan Director coa obra que permitirá acoller a nova resonancia magnética coa
que contará en 2023. Pola súa banda, no caso do hospital de Monforte que vén de
reformar as súas áreas de farmacia, hospital de día e laboratorio, consígnanse os fondos
destinados a licitar un Plan Director que estableza as fases dunha necesaria reforma
integral das áreas de hospitalización e consultas.
A atención primaria da área sanitaria, reforzada coa entrada en funcionamento do novo
Centro Integral de Saúde de Lugo contará tamén con crédito reservado para iniciar a
obra do novo centro de saúde de Antas de Ulla, cuxo proxecto foi elaborado ao longo
de 2022, para licitar os proxectos de reforma dos centros de saúde de Meira e A Milagrosa (Lugo), logo dos respectivos convenios cos concellos, e para o proxecto de ampliación do centro de saúde de Outeiro de Rei unha vez que o concello xa rematou o
proceso de adquisición da parcela necesaria. Os restantes centros de saúde priorizados
no Plan de infraestruturas, como o de Ribadeo ou o de Sagrado Corazón (Lugo) dispoñen dun fondo global previsto para poder licitar proxectos daquelas actuacións que,
ao longo do exercicio, superasen os trámites municipais dos que continúan pendentes.

--
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A área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras prevé investimentos importantes en todos os seus hospitais. No CHUO, ademais da construción xa en marcha do
novo edificio de hospitalización e da reforma do hospital materno-infantil, está en execución a reforma da UCI e en trámite de contratación as obras para os novos servizos
de medicina nuclear e cardioloxía e radioloxía intervencionistas, que permitirán instalar
o equipo de neurorradioloxía e o equipo de tomografía por emisión de positróns (PET)
adquiridos grazas aos fondos europeos Next Generation e que facilitarán aos pacientes
da área dispoñer de tecnoloxía coa que non contaban ata o momento, evitándolles así
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desprazamentos a outras áreas sanitarias. Pola súa banda, o Hospital Público de Valdeorras verá, unha vez rematadas as reformas das súas áreas de hospital de día, cirurxía
maior ambulatoria e farmacia, a conclusión da esperada reforma das consultas externas.
Finalmente, consígnase o orzamento necesario para avanzar na obra xa iniciada de ampliación do Hospital de Verín a través dun novo edificio de urxencias.
No que respecta á atención primaria da área, o principal obxectivo é o inicio da obra do
Centro Integral de Saúde de Ourense unha vez concluído o seu proxecto arquitectónico. Por outra banda, consígnanse os fondos necesarios para iniciar as obras do centro
de saúde de A Rúa, unha vez adxudicado en 2022 o seu proxecto arquitectónico, e para
contratar os proxectos arquitectónicos de novos centros de saúde como os de Boborás
e Muíños, que xa avanzaron na cesión á Xunta das parcelas correspondentes, ou o do
Carballiño, que se edificará nunha parcela que xa é de titularidade autonómica.
--

Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés o principal investimento está na execución
do proxecto do Novo Montecelo, unha obra que non só suporá unha ampliación de
espazos senón tamén de servizos coa creación dunhas áreas de radioterapia e medicina
nuclear para as que xa se ten adquirido o correspondente equipamento (aceleradores
lineais e gammacámaras) a través dos fondos Next Generation e que evitarán desprazamentos de pacientes a Vigo. Estes orzamentos consignan tamén fondos para renovar
os equipamentos cos que se dotará ao novo hospital. Pola súa banda, o Hospital Público
do Salnés estreará a nova unidade de esterilización, logo do remate da súa obra, e equipamento por case 1,5 millóns de euros.
En referencia á atención primaria, consígnanse os fondos dentro da partida do Plan de
atención primaria para avanzar nos centros de saúde de Vilagarcía, xa licitado, e no de
Soutomaior, do que se contratará proxecto trala sinatura do convenio co concello. A
efectiva posta a disposición de parcelas con plena viabilidade urbanística por parte dos
concellos de Meis e Barro permite tamén reservar crédito para licitar os proxectos destes novos centros de saúde.

--

Por último, a área sanitaria de Vigo verá concluída a obra de climatización do hospital
de Meixoeiro, coa que remata un proceso de renovación deste edificio que supuxo un
investimento de 22 millóns de euros nos últimos anos. No que respecta ao Hospital
Público Álvaro Cunqueiro, dótanse os fondos para a execución das cinco reformas cuxos trámites se iniciaron en 2022: unidade de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil,
unidade de enfermidades raras, área de necropsias, unidade de rehabilitación cardíaca e
unidade de Hospitalización a Domicilio.
No que ten a ver coa atención primaria, os dous principais investimentos son os relacionados coa conclusión da obra de ampliación xa en marcha no centro de saúde
do Porriño e co inicio das obras, recentemente licitadas, do novo centro de saúde de
Moaña. No que respecta ao resto de actuacións previstas no Plan de infraestruturas, a
ausencia dos trámites municipais previos necesarios para poñer a disposición parcelas
viables deixa a meirande parte delas sen reserva de crédito específico, sen prexuízo
do fondo global existente para poder licitar os proxectos daquelas actuacións que, ao
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longo do exercicio, superasen os trámites municipais que continúan pendentes. A única
excepción sería a reserva de crédito para o novo centro de saúde de Mos, que se edificará nunha parcela que xa é de titularidade autonómica: a correspondente ao antigo
hospital do Rebullón.
En materia de xestión dos recursos humanos, os principais obxectivos transversais para
ambos niveis asistenciais serán a execución da oferta de emprego público extraordinaria para a
estabilización do emprego temporal do persoal do Sistema Público de Saúde de Galicia así como
a continuidade nos concursos de traslados abertos e permanentes.
Ademais, continuarase a desenvolver o I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde, que se atopa nun alto grao de execución e, en particular, as novas medidas
de mellora das condicións laborais das traballadoras embarazadas aprobadas no ano 2022 e que
afectan a diferentes ámbitos laborais, como os accesos ao emprego, as adaptacións de postos e
accións informativas, formativas e de coidado das mulleres traballadoras embarazadas.
Finalmente, procederase a desenvolver a aplicación do novo decreto regulador da formación sanitaria especializada en Galicia, coa aplicación de incentivos ao persoal que desempeña
funcións de xefatura de estudos ou titor/a de novos residentes garantindo a dispoñibilidade
dunha dedicación específica para o exercicio das súas funcións priorizando a súa participación en
actividades de formación continuada destinadas ao persoal sanitario.

II.3. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
Creada en virtude do Decreto 112/2015, do 31 de xullo, ten como fins xerais e obxectivos
básicos realizar a xestión da formación no Sistema Público de Saúde de Galicia, o fomento e a
coordinación da investigación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, a coordinación e o impulso da actividade innovadora da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de
Saúde e a avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios.
Asume as competencias e medios persoais e materiais que lle correspondían á Fundación
Escola Galega de Administración Sanitaria. Asume tamén, desde a súa posta en funcionamento,
as competencias e medios persoais e materiais que lle corresponden ao Servizo de Axencia de
Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e todas as competencias en materia de investigación, innovación e formación.
Neste exercicio axustará a súa actividade ao previsto no seu contrato plurianual de xestión,
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia en abril de 2022, e que se estrutura en seis eixos:
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a formación continua dos profesionais, a docencia, o fomento dunha investigación de calidade, o
impulso da innovación no Sergas, a avaliación e unha xestión eficiente dos recursos da axencia.
En 2023, estes eixos desenvolveranse a través das seguintes actuacións:
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--

Coordinar o sistema de formación sanitaria especializada de Galicia, adaptándoo ao
novo decreto regulador do mesmo, así como desenvolvendo as demandas de reforma
da normativa básica estatal nesta materia.

--

Proporcionar soporte á xestión de procesos de transferencia de resultados da investigación do Sistema Público de Saúde de Galicia e impulsar procesos de excelencia neste
eido, a través do programa INTRES.

--

Favorecer o desenvolvemento profesional do persoal investigador traballando no desenvolvemento da carreira investigadora.

--

Consolidar unha contorna de investigación atractiva para a retención, captación e desenvolvemento de persoal investigador altamente cualificado. Promover as boas prácticas
dentro da acreditación “Human Resources Excellence in Research” nos Institutos de
Investigación Sanitaria de Galicia.

--

Impulsar e consolidar o tecido de estruturas de apoio á investigación. Potenciar a Rede
de biobancos do Servizo Galego de Saúde.

--

Promover o acceso dos pacientes á participación en ensaios clínicos, garantindo a equidade no noso sistema e potenciando a realización de ensaios clínicos.

--

Participar nos mecanismos de goberno e vinculación con axentes de investigación autonómico e nacionais (CIBER, CNIO, CECBE, INVESTEN, Foro de Investigación Sanitaria
IISCIII, etc.)

--

Difundir a toda a sociedade a actividade investigadora desenvolvida no ámbito sanitario
e accións de difusión que permitan visibilizar a investigación feita en Galicia e desenvolver un Portal de investigación en saúde en Galicia.

--

Impulsar a investigación, a innovación e a avaliación en saúde mediante o acceso á reutilización e cruce dos datos sanitarios garantindo plenamente a confidencialidade e a ética
na utilización dos datos.

--

Participación no desenvolvemento da Estratexia de especialización intelixente de Galicia
RIS4 GALICIA 2021-2027, nos aspectos relacionadas coa saúde, e análise das capacidades do sistema galego de coñecemento en saúde.

--

Impulsar un modelo de innovación aberta, baseada no modelo de Cuádrupla Hélice,
traballando xuntos para co-crear o futuro e impulsar cambios estruturais máis aló do
alcance do que calquera organización ou persoa podería facer só. Continuar, para iso,
coa dinamización da Plataforma de innovación sanitaria e a potenciación da rede de
Nodos de Innovación.

--

Procurar a participación activa das persoas na ciencia e innovación dende as fases mais
temperás dos proxectos para aliñar os resultados a obter coas necesidades sociais.
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--

Xestionar e coordinar o proxecto de CPI INNOVATRIAL no marco do convenio entre
o Servizo Galego de Saúde e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial
(CDTI).

--

Xestionar e coordinar o proxecto de CPI INNOVAMICROLAB en nome do Servizo
Galego de Saúde. Desenvolver plataformas tecnolóxicas que permitan obter de maneira rápida e totalmente automatizada diagnósticos microbiolóxicos fiables de calquera
patoloxía a partir de calquera mostra clínica biolóxica así como identificar cambios no
microbioma humano asociados a determinadas enfermidades que permitan poñer en
valor a actividade dos biobancos.

--

Coordinación e execución dos proxecto europeos PROCURE4HEALTH, REGIONS4PERMED, CIRCE e INVEST4HEALTH e promover e colaborar na participación do
Servizo Galego de Saúde en novos proxectos.

--

Participar no proxecto TARTAGLIA, dentro do programa de Misións de Intelixencia
Artificial.

--

Promover a internacionalización e fomento da cultura innovadora no Servizo Galego de
Saúde a través da participación en novos proxectos de innovación.

--

Impulsar a participación do Sistema de Saúde Público de Galicia na rede EUROPEAN
INNOVATION PARTNERSHIP on Active and Healthy Ageing (EIPonAHA).

--

Impulsar a participación do Sistema de Saúde Público de Galicia na Rede Europea de
Living Labs (ENoLL).

--

Promover a participación do Sistema de Saúde Público de Galicia no consorcio europeo
EIT Health - European Institute of Innovation and Technology.

--

Convocar unha nova edición do premio á mellor innovación do Sistema Galego de
Saúde.

--

Coordinar o programa de Living Lab do C. Hospitalario Universitario de Ourense e da
Rede de Living Labs de Saúde de Galicia (LABSAÚDE).

--

Analizar as necesidades formativas dos profesionais do Sistema Público de Saúde de
Galicia e executar o Plan AFEDAP (Acordo de formación de emprego do persoal das
Administracións Públicas) e o plan PEF (Plan estratéxico de formación).

--

Incorporación de novas tecnoloxías de realidade virtual e realidade aumentada para a
formación e adestramento dos profesionais.

--

Execución das actividades formativas, sesións informativas e foros de consulta incluídos
na Escola Galega de Saúde para Cidadáns e na Escola Galega de Saúde Pública.

--

Facilitar sinerxías e colaboracións con outras institucións ou organismos líderes na xestión de proxectos de innovación formativa sumando puntos de vista complementarios
e aliados estratéxicos para o sector saúde.

--

Desenvolver os informes de avaliación que soliciten a Comisión Asesora para a incorporación de técnicas, tecnoloxías e procedementos; a Consellería de Sanidade e o Sergas.
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--

Participar na Rede Española de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias (RedETS) e desenvolver as actividades asignadas no plan anual de dita rede, entre elas, as que se refiran
á elaboración de Informes de avaliación do impacto no control da pandemia Covid-19.

--

Participar nas organizacións internacionais de avaliación de tecnoloxías e de Guías de
práctica clínica: INAHTA, HTAi, GIN (Guidelines International Network) e EuroSCAN.

--

Analizar a difusión e os patróns de utilización das tecnoloxías médicas de maior impacto,
en termos de saúde ou económicos, no sistema sanitario, principalmente en relación coa
súa accesibilidade, demanda potencial e utilización apropiada.

--

Elaborar e difundir guías de práctica clínica e recomendacións baseadas na evidencia, en
diferentes ámbitos de actuación: prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación.

--

Detectar as tecnoloxías sanitarias, novas ou en uso, susceptibles de avaliación, pola súa
repercusión.

--

Deseñar estudos específicos de investigación en avaliación de tecnoloxías.

--

Promover a investigación, especificamente dirixida a obter a información necesaria para
a avaliación de tecnoloxías, fomentando a colaboración entre as universidades, os centros, unidades de investigación, as empresas e outras institucións.

--

Levar a cabo unha formación práctica en materias de posgrao relacionadas coa documentación e a avaliación e tecnoloxías sanitarias.

--

Analizar e revisar a información científica relacionada coa avaliación das tecnoloxías sanitarias e a súa difusión entre os profesionais e os servizos sanitarios.

--

Asesorar na creación e desenvolvemento de programas de avaliación de tecnoloxías
sanitarias nos diferentes niveis de decisión.

--

Asesorar no desenvolvemento de sistemas de información dirixidos a obter os datos
necesarios para a avaliación de tecnoloxías.

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
De acordo co Decreto 142/2015, do 17 de setembro, a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, desenvolverá as súas liñas de actuación dirixidas á consecución dos obxectivos
fundacionais.
Neste exercicio axustará a súa actividade ao previsto no seu contrato plurianual de xestión
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia en xuño de 2022 e que se estrutura en catro eixos:
o abastecemento de sangue e os seus derivados, a coordinación de transplantes de órganos e
tecidos, o procesamento e almacenaxe de mostras de células, tecidos de máxima calidade e a
coordinación co resto das comunidades autónomas nos ámbitos da doazón, transfusión e transplante de órganos e tecidos.
En 2023, estes eixos desenvolveranse a través das seguintes actuacións:
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--

Continuarase coa promoción da doazón de sangue, órganos e tecidos poñendo en
marcha distintas iniciativas que faciliten o acto solidario da doazón, traballando na sensibilización e concienciación desde a infancia.

--

Convocaranse novas edicións do concurso de carteis para escolares relacionados coa
doazón e o transplante, do concurso de curtametraxes relacionados coa doazón e os
transplantes de órganos e tecidos e do concurso universitario de curtametraxes relacionado coa doazón e o transplante de medula ósea.

--

Continuarase co proceso de renovación das unidades móbiles de doazón de sangue,
para avanzar nas máximas condicións de seguridade e confort no proceso de doazón.

No que atinxe ao Programa Galego de doazón e transplante de órganos, durante o ano
2021 o Servizo Galego de Saúde acadou unha cifra de 112 doazóns de órganos e realizou 298
transplantes de órganos nos seus hospitais.
Os obxectivos funcionais concretos a seguir para o ano 2023 son:
--

Garantir o abastecemento de sangue e dos seus derivados aos provedores de servizos
sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo os estándares de calidade
vixentes no mercado e na lexislación de aplicación.

--

Coordinar a doazón e transplantes de órganos e o procesamento, almacenamento, distribución e implante de células e tecidos, velando polo cumprimento dos estándares de
calidade vixentes no mercado e na lexislación de aplicación.

--

Asumir a organización e garantir a dispoñibilidade de mostras de máxima calidade de
células e tecidos.

--

Coordinar as actuacións de Galicia nos ámbitos da doazón, transfusión e transplante de
órganos e tecidos, coas comunidades autónomas do Estado español, co Goberno de
España e cos organismos internacionais.

De conformidade co establecido na Lei 6/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración Xeral e do sector público de Galicia, a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos da competencia dos órganos da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das entidades de dereito público dependentes
dela, poderá ser encomendada intrasubxectivamente a outros órganos da mesma administración
ou entidade que o encomendante, por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios
idóneos para o seu desempeño. Deste xeito a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos
desenvolve para o Servizo Galego de Saúde os seguintes servizos:
--

Servizos Hemoterápicos.
Denomínanse servizos hemoterápicos a subministración dos diferentes compoñentes
sanguíneos aos hospitais. Esta denominación como servizo débese a que o sangue non
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se fabrica nin sofre alteracións na súa composición. Os elementos subministrados (hemacias, plaquetas e plasma) obtéñense por procesos de separación e realízanse sobre
eles as probas de detección precisas para ser transfundidos.
--

Servizo de probas analíticas.
Dentro deste servizo inclúense determinacións analíticas das áreas de inmunohematoloxía, seroloxía e bioloxía molecular de enfermidades transmisibles e estudos de histocompatibilidade, que sexan solicitados desde o ámbito hospitalario.

--

Servizos de Criopreservación.
Dentro deste servizo atópanse os concentrados de hemacias e plaquetas criopreservadas e os proxenitores hematopoéticos.

--

Servizo de medicamentos derivados do plasma.
A subministración aos hospitais da rede pública do Sergas, dos medicamentos procedentes do fraccionamento industrial de plasma excedentario. Así obtéñense albumina,
Factor VIII humano, Inmunoglobulina humana inespecífica e Alpha 1 Antitripsina, medicamentos todos eles de uso habitual nos hospitais.

--

Proxecto BLOOD.
Este proxecto global xorde da necesidade de coordinar e homoxeneizar de forma integrada, os sistemas de información que dan soporte ao traballo que se está a desenvolver
entre os servizos de transfusión dos centros hospitalarios e a Axencia Galega de Sangue,
Órganos e Tecidos. Este proxecto abrangue distintos obxectivos e supón o deseño,
desenvolvemento e implantación dun sistema que garante a xestión segura e de calidade
dos compoñentes sanguíneos.

--

Certificacións de Calidade.
Manter na organización a certificación de calidade segundo a norma ISO 9001/2015,
renovada unha vez máis en 2022.
Renovación da certificación, pola Fundación CAT (Comité de Acreditación en Trasnsfusión), organismo de certificación de calidade en transfusión, terapia celular e tisular, de
conformidade aos estándares en transfusión sanguínea nas áreas: Análise, Aférese, Doazón, Autodoazón, Almacenamento – Distribución e Procesamento de compoñentes.

--

Mantemento da acreditación da European Federation for Inmunogenetics (EFI) na Unidade de Bioloxía Molecular e Histocompatibilidade para a tipificación de HLA.

II.4. DAS SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.
Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., é unha sociedade pública autonómica,
adscrita ao Servizo Galego de Saúde, de capital integramente público, creada mediante Decreto
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da Presidencia da Xunta de Galicia o 14 de xullo de 1994 para levar a cabo actividade asistencial,
así como para o desenvolvemento, execución e xestión de infraestruturas sanitarias, a prestación
de servizos de consultoría no eido sanitario e para proporcionar outros servizos relacionados co
ámbito sanitario.
Trátase dunha das organizacións que se puxeron en marcha no sistema nacional de saúde,
baixo a fórmula xurídica de empresa pública autonómica, co obxectivo de mellorar os rendementos e controlar os custos da actividade asistencial e garantir a súa sustentabilidade, sen
renunciar aos principios básicos de universalidade, equidade e gratuidade da asistencia sanitaria.
De conformidade co previsto no artigo 1 dos seus estatutos, Galaria, Empresa Pública de
Servizos Sanitarios, S.A. é un medio propio personificado respecto da Administración xeral da
Comunidade autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico
para a execución das actividades que lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.
Os obxectivos para o ano 2023 son:
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--

Iniciar o funcionamento do centro de produción de terapias avanzadas no que se comezarán a fabricar fármacos CAR-T para o desenvolvemento de técnicas de inmunoterapia
celular avanzada e apoio na posta en marcha dun centro de protonterapia na comunidade autónoma.

--

Avanzar no proxecto para a prestación dun servizo de carácter transversal destinado ao
desenvolvemento dun sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos
centros hospitalarios do sistema público.

--

Satisfacer a demanda asistencial no ámbito do diagnóstico por imaxe, con equipos de
resonancia magnética móbiles, da máis avanzada tecnoloxía.

--

Satisfacer a demanda asistencial no ámbito da medicina nuclear (tanto tradicional como
PET).

--

Producir e subministrar radiofármacos aos hospitais do Servizo Galego de Saúde que
contan con equipos de diagnóstico PET a través da Unidade de radiofármacos e en
concreto Fludesoxiglicosa marcada con flúor 18 (FDG) e 18 F Colina.

--

Colaborar, en proporción a súa participación empresarial, no subministro de radiofármacos convencionais a todas as unidades de medicina nuclear de Galicia.

--

Levar a cabo o control de calidade e a medición de niveis de radiación dunha gran parte
das instalacións de radiodiagnóstico da rede hospitalaria pública de Galicia a través dos
seu Servizo de Radiofísica e da súa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR).

--

Proporcionar servizos de protección radiolóxica e física médica aos servizos do Sergas
que contan con instalacións médicas que empregan radiacións ionizantes. Posta en marcha do programa X-Dose para o control das radiacións na cidadanía.
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--

Proporcionar asistencia sanitaria a través de unidades de alta tecnoloxía e alta especialización: no ámbito da Oncoloxía Radioterápica para todo o sur de Galicia mediante a
súa unidade do Hospital do Meixoeiro de Vigo; en Diagnóstico por Imaxe, con especialización en resonancia magnética, nos Hospitais do Meixoeiro e Álvaro Cunqueiro de
Vigo e en toda a Comunidade mediante as súas unidades móbiles; no eido da Medicina
Nuclear convencional, por medio de unidades instaladas no Hospital Santa María Nai
de Ourense e no Hospital do Meixoeiro de Vigo e no PET-TC, para toda a zona sur de
Galicia mediante a súa unidade situada tamén neste último centro.

--

Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de adquisición de
equipamentos de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación integral do equipamento de centros hospitalarios e de atención primaria
a través da súa División de Consultoría e seguir a colaborar na oficina de seguimento da
central de compras do Servizo Galego de Saúde.

--

Continuar coa xestión da plataforma multiservizo “Saúde en Liña”, na que se centraliza
a cita previa telefónica dos centros de atención primaria de Galicia.

--

Realizar os cambios necesarios na organización para manter en 2023 a certificación de
calidade ISO 9001/2015.

--

Xestionar a participación do Sergas en proxectos europeos e internacionais relacionados co desenvolvemento sostible e a economía circular como a New European Bauhaus, o programa europeo Life Resystal ou o proxecto Race to Zero de redución de
emisións liderado pola Organización das Nacións Unidas. Colaborar coa Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na implantación de medidas de economía circular
na xestión do Sergas.

II.5. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA
A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) ten como obxectivo fundacional garantir a equidade no acceso as probas xenéticas de tódolos galegos, atendendo de igual
xeito a toda a poboación. Practicamente desde a súa creación é un centro de referencia a nivel
nacional e un modelo a nivel organizativo, sendo o centro público de maior capacidade e nivel
diagnóstico do país.
En base aos seus obxectivos, a FPGMX ofrece servizos de máxima calidade, investiga, innova
e participa na formación de novos profesionais, co selo da ética e a humanidade.
Neste exercicio axustará a súa actividade ao previsto no seu contrato-programa aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia en marzo de 2022.
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Os seus obxectivos estratéxicos para o ano 2023 son:
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--

Satisfacer a demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no Sergas, a
través dunha adaptación continua da carteira da fundación ás necesidades da actividade
asistencial.

--

Posta en marcha do programa de diagnose prenatal non invasiva para toda a cidadanía
galega.

--

Colaboración no desenvolvemento do programa de Medicina Xenómica, financiado na
Infraestrutura de Medicina de Precisión asociada á Ciencia e Tecnoloxía (IMPaCT) da
Acción Estratéxica en Saúde 2017-2020 do Instituto de Saúde Carlos III, que contempla
a creación dunha estrutura colaborativa para a implementación da medicina xenómica
en coordinación co Sistema Nacional de Saúde, de xeito que os pacientes de todas
as Comunidades Autónomas poidan acceder con equidade e tempos adecuados de
resposta a todas as probas xenómicas que sexan precisas para mellorar a súa saúde, ao
mesmo tempo que se obteñen datos xenómicos que poderán ser utilizados en investigación.

--

Compromiso coa calidade e mellora continua, completando os cambios necesarios na
organización e a implantación dos requirimentos de cara a acreditación baixo a “Norma
ISO 15189 Laboratorios clínicos, requisitos particulares para a calidade e competencia”.

--

Integración e coordinación cos sistemas de xestión da información do Sergas, consolidando a implantación da sistemática para satisfacer a crecente demanda de asesoramento xenético inherente a realización de probas xenéticas.

--

Desenvolver o Plan de sistemas de información e completar a implantación da petición
electrónica en tódolos hospitais, mellorando a solicitude de probas diagnósticas, a trazabilidade e comunicación cos solicitantes.

--

Realizar un programa de visibilización, para mellorar o nivel de coñecemento entre os
profesionais do Sergas así como establecer canles de comunicación mais fluídas, prover
información e coñecementos á cidadanía e continuar a difusión das actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados
pola fundación.

--

Xestión do coñecemento, investigación e innovación, colaborando na formación dos
profesionais no eido da diagnose xenética, a través de programas formativos, reforzando as relacións de colaboración con outros centros e institucións e promovendo o
desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración
nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.

--

Xestión eficiente de persoas e recursos a través da implantación do contrato programa
aprobado en 2022 e do desenvolvemento do plan estratéxico de recursos humanos
que fomente o traballo en equipos multidisciplinais, integrados por profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica.
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--

Continuar a colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras
(RERGA).

--

Elaborar guías, procedementos e recomendacións dirixidos aos profesionais, sobre a
aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e as súas familias.

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo de
lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde
do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego. Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 pola Xunta Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de
resposta ás urxencias sanitarias.
A principal actividade da fundación consiste na atención e coordinación das urxencias e
emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Presta servizos sanitarios sen e con mobilización de
recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención
primaria, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario
urxente, apoio a transplantes, dispositivos de risco previsible e coordinación da visita domiciliaria.
A súa misión é ofrecer á cidadanía a solución inmediata máis adecuada ao seu problema de
saúde e a súa visión é liderar a atención á urxencia e á emerxencia sanitaria extrahospitalaria en
Galicia.
Na actualidade a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está integrada por
unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061 (CCUSG-061), situada na Estrada,
12 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas: dous na
cidade de A Coruña e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, comarca do Salnés, Mos e Foz e dúas bases de helicópteros
medicalizados en Ourense e Santiago.
A FPUSG-061 xestiona un conxunto de recursos, que constitúen a Rede de Transporte
Sanitario Urxente de Galicia:
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2 helicópteros sanitarios nas cidades de Santiago e Ourense, dotados de persoal facultativo e de enfermería, e co equipamento necesario para a realización de soporte vital
avanzado.

--

16 ambulancias de soporte vital avanzado (AA-SVA), todas eles co material necesario
para prestar soporte vital avanzado, co seguinte detalle:

--

2 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, persoal médico e
de enfermería.

--

4 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias e persoal de enfermería.
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--

107 ambulancias asistencias de soporte vital básico (AA-SVB), dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, e o equipamento necesario para prestar soporte vital
básico.

--

2 ambulancias convencionais (AC), localizadas en Folgoso do Caurel e Pedrafita do
Cebreiro, dotadas de persoal técnico en emerxencias sanitarias, desfibrilador semiautomático ( DESA) e material de inmobilización.

As principais liñas de actuación desta fundación para 2023 son:
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--

Implantación do Plan estratéxico da FPUSG-061 para o período 2022-2028.

--

Desenvolvemento de procedementos asistenciais en novos recursos (SVAE).

--

Desenvolvemento de novos procedementos asistenciais en recursos de SVB.

--

Coordinación de operacións aéreas entre as helisuperficies e os operadores RPAS.

--

Completar a licitación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre, coa avaliación da necesidade de novos recursos.

--

Análise do dimensionamento óptimo da Central de Coordinación da FPUSG-061.

--

Implementación de melloras tecnolóxicas no tratamento das chamadas telefónicas.

--

Coordinación médica da demanda urxente na CCUS-061 para médicos residentes de
Medicina Familiar e Comunitaria: consultoría médica en tempo real.

--

Executar o novo contrato do servizo de operación telefónica, o cal deberá recoller os
cambios que sexan precisos para mellorar na atención telefónica e xestión mais eficiente
dos recursos sanitarios.

--

Incrementar a colaboración cos hospitais. Códigos asistenciais en patoloxías tempodependentes (código trauma).

--

Desenvolvemento do transporte crítico interhospitalario.

--

Implementación de nova patoloxía no programa Alerta Escolar: Asma “non controlada”.

--

Optimización do programa de alerta “Acude e axuda” (mais recursos tecnolóxicos,
apertura e captación de novos grupos de voluntarios).

--

Optimización do rexistro autonómico de desfibriladores semiautomáticos (DESA) externos.

--

Proceso de xestión de ASVA na morte súbita: RCP guiada desde a CCUS-061 para
testemuñas.

--

Plan de formación en urxencias e emerxencias extrahospitalarias (interno e externo).

--

Difusión do proceso asistencial en incidentes de múltiples vítimas e do Plan de emerxencias da FPUSG-061.

--

Melloras de desenvolvemento da historia clínica electrónica do paciente a través do
proxecto SIGUR.

--

Avanzar na tramitación electrónica dos expedientes e nas comunicacións con terceiros,
en cumprimento da Lei 39/2015.
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FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA
Esta fundación ten como obxectivo xeral a prestación de servizos especializados de oftalmoloxía cunha carteira de servizos onde se inclúen programas de apoio aos servizos do Sergas
tanto no que se refire ás exploracións diagnósticas, coma a tratamentos específicos que completan a asistencia hospitalaria.
Leva a cabo, tanto actividades asistenciais asignadas a través dun contrato programa co
Servizo Galego de Saúde, como actividades de prezo público ou apoio clínico aos programas de
investigación.
Os seus obxectivos prioritarios para 2023 son:
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--

Manter a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas cos servizos
hospitalarios da rede publica de Galicia a través da súa carteira de servizos.

--

Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención á
demanda asistencial actual en Galicia promovendo programas onde xa exista experiencia e infraestrutura que respondan a unha demanda crecente da poboación asistencial.

--

Contribuír, a través de programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía, á diminución da
lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela.

--

Manter e elevar a calidade dos recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da atención sanitaria en oftalmoloxía.

--

Realizar unha oferta formativa continua para os seus equipos humanos manténdoos
actualizados e integrados.

--

Garantir o acceso da cidadanía á súa carteira de servizos, en condicións de equidade,
cumprindo os criterios de seguridade, eficiencia e efectividade.

--

Continuar co compromiso de excelencia na xestión mellorando a xestión eficiente de
recursos públicos.

--

Continuar coa adaptación ao sistema de administración electrónica de Galicia.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA
III.1. PROGRAMAS DE GASTO
III.1.1. PROGRAMA 411A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE:
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
É o programa de soporte xeral dos servizos xerais da Consellería de Sanidade e do Servizo
Galego de Saúde.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Profesionais que desenvolven o seu labor profesional nos servizos centrais e periféricos da
Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, así coma nas Áreas Sanitarias do Servizo
Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. Este programa
ten carácter universal.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Profesionais que desenvolven o seu labor profesional nos servizos centrais e periféricos da
Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde. A poboación protexida que se beneficia
dos avances das novas tecnoloxías aplicadas ao ámbito da saúde.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
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--

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

--

Lei 14/1986, do 25 do abril, xeral de sanidade.

--

Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.

--

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia.

--

Decreto 136/2019, do 10 de outubro polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Sanidade.

--

Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do
Servizo Galego de Saúde.
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--

Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión
do Coñecemento en Saúde

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Facer real e efectiva o achegamento dos servizos e prestacións sanitarias aos pacientes, a
continuidade asistencial, a humanización dos servizos sanitarios e a confianza dos doentes no
servizo público de saúde.
Aumentar a eficiencia na utilización de todos os recursos sanitarios.
Incorporar liñas innovadoras na xestión e na provisión da asistencia sanitaria pública.
Mellorar os sistemas de información como potente ferramenta para a continua avaliación de
resultados na organización e autoxestión.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

X

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
É un programa transversal dende o punto de vista da perspectiva de xénero.
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IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social

X

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS
(TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Está dirixido a toda a sociedade.
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C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Consellería de Sanidade:
--

1201 Secretaría Xeral Técnica

--

1203 Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria.

Servizo Galego de Saúde
--

5001 Servizos Centrais

III.1.2. PROGRAMA 412A E 412B - ATENCIÓN HOSPITALARIA E ATENCIÓN
PRIMARIA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
Ambos programas comprenden aquelas actividades asistenciais e de xestión de servizos
xerais nos centros hospitalarios e de atención primaria do Servizo Galego de Saúde, así como
nos centros concertados para dar resposta efectiva ás necesidades da cidadanía con calidade e
garantías.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Nas sete áreas sanitarias postas xa en funcionamento en toda Galicia, ambos programas
xestiónanse de xeito conxunto e a súa finalidade é prestar asistencia sanitaria de xeito integral a
toda a poboación protexida.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Estes programas teñen carácter universal; as actividades que se financian a través deles van
dirixidas á consecución de obxectivos asistenciais que xiran arredor da mellor atención ao paciente, de calidade e seguridade, que redundan na mellora da saúde da poboación.

Memoria II

48

CONSELLERÍA DE SANIDADE

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
A Estratexia Sergas 2020 realiza unha análise da situación da asistencia sanitaria, identifica
retos e oportunidades de mellora e constituíu a folla de ruta do Servizo Galego de Saúde para
os anos 2016 a 2020. Os retos do futuro están centrados en potenciar as novas tecnoloxías e en
perfeccionar a proximidade e a accesibilidade dos servizos e prestacións ao usuario, co obxectivo
estratéxico de realizar un proceso de transformación e modernización cara aos retos do século
XXI para seguir avanzando en novos fluxos de atención adaptados ás necesidades por patoloxías
(procesos asistenciais integrados), vías para potenciar proximidade e accesibilidade, reforzo do
investimento en innovación tecnolóxica e no ámbito dos profesionais a reordenación de categorías, mobilidade voluntaria e protección de riscos laborais).
As oportunidades que se identifican son:
--

Achegar os servizos e prestacións aos pacientes, mellorando a accesibilidade e potenciando as tecnoloxías da información.

--

Incorporar a humanización dos servizos nos centros do Servizo Galego de Saúde.

--

Incorporar liñas novas e innovadoras.

--

Aumentar a eficiencia na utilización dos recursos.

--

Coidar aos profesionais do sistema sanitario público.

--

Mellorar a continuidade asistencial garantindo unha asistencia integral.

--

Potenciar a credibilidade das organizacións ante a cidadanía.

--

Potenciar servizos sanitarios personalizados, achegándoos o máis posible ao paciente
(domicilio).

--

Mellorar a estandarización da práctica clínica; mellorar os sistemas de información.

--

A vixilancia, prevención e control da infección.

Esta estratexia recolle catro eixos estratéxicos e máis de 123 liñas de actuación. Os obxectivos estratéxicos son:
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--

EIXO 1: Atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e coidadores.

--

EIXO 2: Profesionais comprometidos e coidados pola organización.

--

EIXO 3: Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.

--

EIXO 4: Infraestruturas, equipamentos sanitarios e sistemas de información adaptados
ás necesidades de pacientes e profesionais.
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DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
--

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

--

Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do
Servizo Galego de Saúde.

--

Estratexia Sergas 2020: Mellorar a saúde da cidadanía.

--

Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se establece a estrutura organizativa de
xestión integrada do Sergas e se crean as estruturas organizativas de xestión integrada
da Coruña e Santiago de Compostela.

--

Decreto 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés.

--

Decreto 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

--

Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de
xestión integrada de Ferrol.

--

Decreto 46/2013, do 7 de marzo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión
integrada de Vigo.

--

Decreto 55/2013, do 21 de marzo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada das áreas de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

--

Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión
do Coñecemento en Saúde.

--

Decreto 142/2015, do 17 de setembro, polo que se crea a Axencia de Órganos, Sangue
e Tecidos.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Dentro dos obxectivos e liñas de actuación destes programas hai que destacar:
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--

Continuar coa adopción de medidas que permitan garantir os obxectivos de tempos
de espera xa acadados en enfermos con sospeita de cancro ou patoloxías graves, tanto
para o seu diagnóstico (vías rápidas) como para o seu tratamento (prioridade 1). Desenvolver e actualizar procesos asistenciais integrados.

--

Impulsar o modelo de xestión de enfermidades crónicas: a definición do Plan Galego de
Atención á Cronicidade e o Proceso Asistencial Integrado do Paciente Crónico Complexo, como paso seguinte.

--

Seguir consolidando as vías rápidas de atención, e seguir coa implantación das garantías
de atención sanitaria (intervencións cirúrxicas, probas e consulta).
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--

A vixilancia, prevención e control da infección: Comisión galega de enfermidades infecciosas e política antibiótica, código sepsis, programas PROA (programas de optimización
de uso de antibióticos)...

--

Potenciar a telemedicina, a atención domiciliaria e a atención non presencial co fin de
achegar todos os recursos, tanto materiais como de recursos humanos, aos pacientes.

--

Potenciar o traballo en rede, aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías, para
unha maior eficiencia.

--

Prestar programas sanitarios específicos con necesidades diferenciadas como son os
pacientes anciáns, nenos, a muller e a saúde mental.

--

Mellorar a información e o acceso da cidadanía ao sistema sanitario de forma interactiva,
potenciando os servizos a través das novas tecnoloxías de información e a comunicación
e as diversas canles (teléfono, web, sms).

--

Seguir incorporando novos servizos no Centro de Servizos Sanitarios Multicanle e de
relación paciente-administración sanitaria como é o canal É-saúde.

--

Facilitar información sobre educación sanitaria e prevención e promoción da saúde a
través da Escola Galega de Saúde para Cidadáns, e seguir aproveitando as vantaxes
que ofrecen as redes sociais para a promoción de hábitos de vida saudables, como o
programa “xente con vida”.

--

Manter a implantación da receita electrónica en todos os centros sanitarios e a súa interoperabilidade no resto do SNS.

--

Continuar cos programas de bo uso dos medicamentos e continuar xestionando os
recursos farmacoterapéuticos dispoñibles de forma eficiente, potenciando a prescrición
de medicamentos xenéricos e biosimilares.

--

Ampliar o programa de atención ao paciente polimedicado e seguir facilitando información aos profesionais a través da unidade de apoio á prescrición con incorporación de
novos servizos.

--

Continuar co programa de atención farmacéutica ás residencias de maiores e residencias de discapacitados a través do servizo de farmacia dos hospitais da rede, co apoio
dos farmacéuticos de atención primaria.

--

Realización de concursos de compras centralizadas de produtos sanitarios, produtos
farmacéuticos, produtos non sanitarios e servizos.

--

Potenciar a xestión eficiente e o uso adecuado do transporte sanitario e prestación
ortoprotésica.

--

Continuar cos programas de seguridade do paciente.

--

Potenciar a utilización da historia clínica en todos os eidos de traballo e continuar incorporando novas funcionalidades.

--

Aposta polas novas tecnoloxías que faciliten o traballo dos nosos profesionais e ao
mesmo tempo a accesibilidade dos nosos pacientes.
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--

Renovar e modernizar as infraestruturas sanitarias, de xeito sostible e no menor tempo
posible, para mellorar a asistencia prestada á cidadanía e o contorno de traballo dos
profesionais.

--

Seguir incorporando equipamento tecnolóxico punteiro e modernizar ou renovar as
infraestruturas sanitarias (tanto centros de saúde como hospitais).

--

Continuar coa integración dos valores sociais, medioambientais e de sustentabilidade
económica de acordo cos criterios xerais internacionais, seguir mellorando a cualificación enerxética dos edificios e potenciando o uso de enerxías renovables, iluminación
máis eficiente, mellora das envolventes de edificios e aproveitar os recursos naturais
como a biomasa.

--

Asignación dos recursos necesarios para facer fronte a crise sanitaria provocada polo
coronavirus COVID-19, que orixinou unha pandemia a nivel mundial, así declarada pola
Organización Mundial da Saúde.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

X

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
En xeral, as persoas beneficiarias deste programa son a totalidade da poboación protexida
polo Servizo Galego de Saúde.

Memoria II
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IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

X

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Toda a sociedade.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Servizo Galego de Saúde:

Memoria II
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--

5001 Servizos Centrais

--

1501 Área Sanitaria de A Coruña e Cee.

--

1505 Área Sanitaria de Ferrol.

--

1571 Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

--

2701 Área Sanitaria de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

--

3201 Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

--

3601 Área Sanitaria de Vigo

--

3603 Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés

Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061
Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Axencia Galega do Sangue, Órganos e Tecidos
Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

III.1.3. PROGRAMA 413A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA:
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
O programa de Promoción e Protección da Saúde ten como obxectivo fundamental mellorar a saúde da poboación diminuíndo a incidencia e a carga das enfermidades a través da súa
detección precoz, a identificación dos factores protectores e de risco e incidindo sobre os axentes sociais para que estes actúen no sentido de favorecer ou diminuír, respectivamente, estes
factores. Para todo isto impulsaranse accións de asesoramento, información, formación, vixilancia
e control, sanción, elaboración de normativa de protección da saúde e actividades de detección
precoz poboacional. É tamén o programa soporte dos servizos administrativos das xefaturas
territoriais da Consellería de Sanidade.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Mellorar a saúde da poboación diminuíndo a incidencia e a carga das enfermidades a través
da identificación dos factores protectores e de risco, a promoción de hábitos e estilos de vida
saudables e a súa detección precoz.

Memoria II
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POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Este programa ten carácter universal, pois as actividades que se financian a través del van
dirixidas ao total da poboación galega.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
A Dirección Xeral de Saúde Pública ten como obxectivo fundamental mellorar a saúde da
poboación de Galicia, diminuíndo a incidencia e a carga das enfermidades a través da súa detección precoz, a identificación dos factores protectores e de risco e incidindo sobre os axentes sociais para que estes actúen no sentido de favorecer ou diminuír, respectivamente, estes factores.
Para isto, é preciso continuar co mantemento e actualización dos programas que se veñen
levando a cabo nos ámbitos da promoción de estilos de vida saudable, da prevención de enfermidades transmisibles, dos programas de cribado poboacional, dos programas de seguridade
alimentaria, sanidade ambiental e protección radiolóxica e dos programas de vixilancia epidemiolóxica.
Relación dos principais problemas ou carencias que se teñen que afrontar:
--

É necesario fortalecer a coordinación e os recursos asistenciais para manter e mellorar
os programa de detección precoz de cancro colorrectal e de cancro de mama e os
programas de detección precoz da hipoacusia neonatal e de enfermidades metabólicas.

--

É preciso reforzar os programas de protección e promoción da saúde, en particular con
aqueles orientados á prevención das enfermidades crónicas e os seus determinantes,
con especial fincapé nos estilos de vida saudables.

--

Actuar sobre os problemas de saúde que ocasiona o consumo de alcohol e outras
adiccións sen sustancia (uso problemático de novas tecnoloxías e práctica de xogo) en
menores.

--

Son necesarias melloras no programa de detección de metabolopatías para mellorar a
súa calidade.

--

É necesario manter o sistema de vixilancia entomolóxica para responder aos retos que
a introdución de novos vectores de enfermidades poden orixinar á poboación galega.

A situación á que se quere chegar é a seguinte:
--
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Manter e actualizar os programas de protección e promoción da saúde que se veñen
levando a cabo:

55

CONSELLERÍA DE SANIDADE

■■ Programas de vacinación, tanto infantil como de adultos, de control de tuberculose
e de prevención das infeccións de transmisión sexual, incluíndo o VIH/SIDA.
■■ Programas de promoción de estilos de vida saudable, como eixe da loita contra as
enfermidades crónicas.
--

Mantemento e mellora da eficiencia e a efectividade dos programas de seguridade alimentaria, sanidade ambiental e protección radiolóxica, cunha adaptación constante aos
cambios normativos e ás esixencias establecidas nos órganos de consenso a nivel nacional e europeo.

--

Mellora e constante actualización da carteira de servizos do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia como soporte esencial aos programas de control oficial en materia de
seguridade alimentaria, sanidade ambiental e investigación de abrochos.

--

Programa de sistema de Información de Saúde Pública.

--

Intervir sobre o consumo de alcohol en menores e sobre adiccións comportamentais a
través de actuacións intersectoriais que impliquen a todos os actores que podan influír
de xeito directo ou indirecto, con especial fincapé na prevención no ámbito familiar.

--

Realización da enquisa quinquenal de saúde bucodental, seguindo as indicacións da Organización Mundial da Saúde (OMS), para monitorizar a evolución dos índices do estado
de saúde bucodental dos escolares de 6 e 12 anos de Galicia, cara a consecución dos
obxectivos OMS 2020.

--

Manter a cobertura e a calidade dos programas poboacionais de cribado. Necesidade
de mantemento e impulso da rede de aerobioloxía de Galicia, como piar básico para
un mellor diagnóstico e tratamento da alerxia, así como unha ferramenta básica no eido
da prevención.

--

Programa de Vixilancia Entomolóxica para detección e seguimento de vectores posibles
transmisores de novas enfermidades como a Febre do Nilo, o Chikungunya, a Zica, a
Febre Hemorráxica de Crimea Congo, ...

--

Hai que reforzar o Rexistro Galego de Tumores para vixilar novos cancros como colorectal, cérvix ou os tumores infantís.

--

Hai que desenvolver unha nova enquisa de seroprevalencia para obter datos do seu estado de protección fronte a unha serie de enfermidades infecciosas coma o sarampelo,
a rubéola, a parotidite, a hepatite A, a difteria, o tétanos, ... entre outras.

--

Fomentar e impulsar estratexias encamiñadas a diminuír a exposición da poboación ao
radon.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
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--

Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de Saúde Pública.

--

Lei 33/2011, do 4 de outubro, Xeral de Saúde Pública.
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--

Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Sanidade.

--

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

--

Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia, sobre Drogas.

--

Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en
menores de idade.

--

Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Sanidade.

--

Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión
do Coñecemento en Saúde

--

Regulamento CE 882/2004, do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de
2004 sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento
da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e
benestar animal.

--

Regulamento CE 854/2004 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de
2004, polo que se establecen normas específicas para a organización de controles oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao consumo humano.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
A Dirección Xeral de Saúde Pública é o centro directivo encargado da promoción e protección da saúde da poboación galega.
As principais actividades nestes ámbitos de actuación son as seguintes:
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--

A promoción de estilos de vida saudables e a realización de actividades de prevención
e control de enfermidades non transmisibles.

--

O fomento de actividades de prevención e control de trastornos aditivos e, en xeral, o
desenvolvemento do plan neste ámbito.

--

A detección precoz de enfermidades mediante os programas de cribado poboacional
aprobados e financiados.

--

A xestión dos sistemas de información da Saúde Pública e a vixilancia e control mediante a coordinación do Sistema de Alerta Epidemiolóxica de Galicia.

--

O fomento de actividades de prevención e control das enfermidades transmisibles,
incluíndo a estratexia fronte á infección polo VIH/SIDA.

--

As actividades programadas e financiadas do programa galego de vacinacións.

--

As actividades de protección da saúde fronte aos riscos asociados ao consumo de alimentos e o seguimento da Rede de Alerta Alimentaria.

--

As actividades de protección da saúde fronte aos riscos ambientais específicos.
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--

O exercicio das funcións de protección radiolóxica.

--

A coordinación e control da rede de laboratorios de saúde pública.

--

A coordinación e apoio nos diferentes ámbitos da xestión ás unidades centrais e periféricas que conforman a área de saúde pública.

Dentro do ámbito do Servizo Galego de Saúde as finalidades deste programa son as seguintes:
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--

Actividades correspondentes ao plan de loita contra as drogodependencias, mellorando
e ampliando os recursos de incorporación social de drogodependentes, e reforzando a
rede asistencial de drogodependencias.

--

Mellorar a eficiencia dos recursos socio sanitarios para aqueles enfermos xeralmente
crónicos que polas súas características se beneficien de actuacións sinérxicas para aumentar a súa autonomía, paliar as súas limitacións e facilitar a súa reinserción social e
laboral.

--

Atención á saúde mental desenvolvendo programas de trastorno mental grave destinados á atención integral do paciente desde as fases precoces, desenvolvendo os programas de psicoxeriatría e potenciando a investigación en saúde mental.

--

Establecer unha completa coordinación e circuítos cos outros niveis asistenciais e integración funcional completa das redes de asistencia a patoloxías mentais e a trastornos
aditivos de igual forma que se presta atención dende o Sergas aos outros trastornos da
saúde.

--

Completar o mapa de recursos asistenciais e de reinserción social de acordo cos plans
estratéxicos.

--

Integrar dentro da rede do Servizo Galego de Saúde a prestación da asistencia sanitaria
e consulta aos enfermos con estas patoloxías.

--

Coordinar a través da atención pública mediante convenios, concertos ou outro tipo de
relación xurídica con outras entidades, as prestacións de atencións de media ou larga
estancia de pacientes crónicos.

--

Fomentar a formación dos profesionais sanitarios nestas patoloxías.

--

Impulsar estudos para detectar carencias e necesidades de abordaxe terapéutico e de
recursos para mellorar a atención sanitaria a estes pacientes.

--

Impulsar o desenvolvemento da atención sociosanitaria, a través do desenvolvemento
do plan estratéxico e en coordinación cos servizos sociais.

--

Establecer unha completa e axeitada coordinación entre todos os recursos sociais que
atenden a colectivos de perfil sociosanitario e os recursos sanitarios.

--

Definir e optimizar os recursos sociosanitarios actualmente dispoñibles.

--

Homoxeneizar a continuidade de coidados nos doentes de perfil sociosanitario institucionalizados e non institucionalizados.
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--

Impulsar o uso das novas tecnoloxías na coordinación asistencial e de coidados nos
doentes de perfil sociosanitario e como medio de comunicación cos pacientes e para
prestar novos servizos.

--

A avaliación das prestacións sanitarias para o seu financiamento polo SNS e a avaliación
de novos procedementos e técnicas para a súa incorporación á rede pública sanitaria.

--

A avaliación de tecnoloxías sanitarias antes da súa introdución.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

X

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
En xeral os beneficiarios deste programa son todos os galegos e galegas. Se ben é certo
que algunhas actividades poden ter un impacto diferente en homes e mulleres e nos distintos
grupos de idade. Por exemplo a vacina do virus do papiloma humano adminístrase nas nenas aos
12 anos; o cribado de cancro de mama realízase en mulleres entre 50 e 69 anos; o cribado de
cancro de colon nas persoas entre 50 e 69 anos, e; estase traballando na planificación do cribado
de cancro cervical que se realizará entre as mulleres de 25 a 65 anos.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
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APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

X

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS(TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Programa dirixido, en xeral, a toda a sociedade.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Consellería de Sanidade:
--
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--

1202 Dirección Xeral de Saúde Pública

Xefaturas Territoriais
Servizo Galego de Saúde:
--

5001 Servizos Centrais.

III.1.4. PROGRAMA 414A - FORMACIÓN DE GRADUADOS E POSTGRADUADOS:
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
Este programa comprende o conxunto de actividades dirixidas a actualizar os coñecementos
dos profesionais sanitarios, así como desenvolver os plans de formación dos futuros especialistas.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Este programa comprende o conxunto de actividades dirixidas a:
Actualizar os coñecementos e habilidades dos profesionais do sistema sanitario, no aspecto
asistencial, preventivo e de xestión.
Desenvolver un plan de excelencia na formación sanitaria especializada que articule, coordine, impulse e execute iniciativas encamiñadas a mellorar a aprendizaxe dos futuros especialistas.
Colaborar co sistema educativo tanto nos niveis preuniversitarios como universitarios e
posgraduado, na formación dos seus alumnos nos centros do Servizo Galego de Saúde.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Dende o punto de vista asistencial, este programa ten carácter universal, pois as actividades
que se financian a través del van dirixidas á consecución de obxectivos xerais que redundan no
benestar da poboación protexida polo sistema de saúde; porén, o colectivo ao que se dirixen
as actividades formativas, é o conxunto dos profesionais sanitarios que realizan o seu labor asistencial no Sergas.
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DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
--

Lei 16/2003, do 28 maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde.

--

Lei 44/2003, do 21 novembro, de ordenación das profesións sanitarias.

--

Estratexia Sergas 2020.

--

Real decreto 1142/2007, do 31 de agosto, polo que se determina a composición e
funcións da Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias e se regula o
sistema de acreditación da formación continua.

--

Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma
de Galicia.

--

Orde do 13 de novembro de 2007 pola que se establece o procedemento para tramitación e xestión das solicitudes de formación práctica de alumnas/os de universidades
non pertencentes ao sistema universitario de Galicia en centros asistenciais adscritos ao
Servizo Galego de Saúde.

--

Resolución do 5 abril 2006, da Dirección Xeral de Traballo, sobre Formación Profesional
Continua.

--

Real decreto 183/2008, do 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades en Ciencias da Saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de
formación sanitaria especializada.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Na aposta por un novo modelo produtivo baseado na economía do coñecemento e innovación, o Servizo Galego de Saúde inviste en novas plataformas que, ademais de xestionar
programas e itinerarios formativos, xestionen a transferencia do coñecemento depositado no
conxunto dos profesionais e actúen como elementos de comunicación, identificación, participación e motivación dos profesionais.
No ámbito da formación de profesionais sanitarios, realizaranse as seguintes actuacións:
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--

Desenvolver un plan de excelencia na formación sanitaria especializada que articule,
coordine, impulse e execute iniciativas encamiñadas a mellorar a aprendizaxe dos futuros especialistas.

--

Reforzar o papel das Comisión docentes en todos os centros para mellorar a formación sanitaria especializada, co fin de acadar a excelencia docente e ser cada vez máis
atractivos para a formación de especialistas. Coordinar e impulsar o traballo da Rede de
Comisións de Docencia de Galicia (REDEGA).

--

Fortalecer a figura do titor de formación sanitaria especializada. Desenvolver un modelo
de xestión da calidade docente.
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--

Analizar e avaliar as necesidades de especialistas na nosa comunidade autónoma co fin
de adecuar cada vez máis a oferta e a demanda.

--

Seguir traballando na elaboración dun Plan de Formación Continuada orientado tanto
ás necesidades estratéxicas da organización coma ás demandas dos profesionais, para
adaptar e mellorar as súas competencias.

--

Axilizar e simplificar o sistema de detección e análise de necesidades formativas.

--

Mellorar e estender o proceso de auditorías in situ das actividades docentes acreditadas.

--

Avaliar as ofertas de formación continuada co fin de que cada vez máis se adapten ás
necesidades da organización e ás expectativas dos traballadores.

--

Manter a colaboración e cooperación coas universidades para o desenvolvemento das
súas titulacións a través dos correspondentes concertos e convenios.

--

Seguir favorecendo os novos ámbitos de aprendizaxe e potenciar as novas metodoloxías
docentes, aproveitando as TICs: ámbitos virtuais, teleformación, simulación médica. O
fin último é aumentar e garantir a seguridade dos pacientes, por medio da sistematización do adestramento dos profesionais, homoxeneizando criterios de valoración, para
optimizar a transferencia do coñecemento á habilidade.

--

Seguir desenvolvendo estratexias de formación de formadores.

--

Proporcionar formación de calidade en xestión sanitaria a través da escola de directivos.

--

Facilitar a difusión a toda a organización das mellores prácticas, a través de programas
como o Divulga.

--

Impulsar a Rede de Capacitación e Entrenamento Sanitario (RED CASA).

--

Impulsar novas dinámicas de innovación educativa.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
Os programas de formación van dirixidos a acadar a excelencia nos profesionais, independentemente do xénero. Se ben é certo que se fomenta a participación igualitaria nas distintas
actividades de formación postas en marcha.

IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social

X
X

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)
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IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Toda a sociedade.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Servizo Galego de Saúde
--

5001 Servizos Centrais

--

1501 Área Sanitaria da Coruña e Cee.

--

1505 Área Sanitaria de Ferrol.

--

1571 Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

--

2701 Área Sanitaria de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

--

3201 Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

--

3601 Área Sanitaria de Vigo

--

3603 Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.

III.1.5. PROGRAMA 561C - INVESTIGACIÓN SANITARIA
A. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA
Este programa ten como finalidade xenérica facilitar a investigación e a innovación no ámbito sanitario e o desenvolvemento de criterios, procedementos e sistemas de xestión que
ordenen os recursos dedicados á I+D+i en saúde do sistema sanitario público cara a excelencia
científica para a mellora da saúde da cidadanía, cun importante foco na transferencia do coñecemento á sociedade.
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POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE
Este programa ten carácter universal, pois está dirixido á consecución de obxectivos xerais
que redundan no benestar da poboación protexida polo sistema público de saúde de Galicia. As
actividades que se realizan e financian no marco do programa desenvólvense a través do traballo
conxunto coas estruturas de xestión e apoio aos grupos e entidades de investigación.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
A Estratexia 2020 contén unha análise de situación da asistencia sanitaria, identificando fortalezas e oportunidades de mellora en distintos ámbitos. O Servizo Galego de Saúde conta con
magníficos profesionais e grupos no ámbito da investigación biomédica, con traxectoria acreditada, polo que se quere reforzar a coordinación entre as estruturas e organizacións relacionadas,
en particular os tres Institutos de Investigación Sanitaria de Galicia.
É preciso seguir a desenvolver un modelo de investigación e innovación aberto á participación dos profesionais e no que converxan catro axentes principais: as persoas usuarias, os
centros xeradores de coñecemento (institutos de investigación sanitaria, universidades e outros
organismos públicos de investigación), as empresas biosanitarias e o Servizo Galego de Saúde.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
--

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

--

Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

--

Estratexia Sergas 2020

--

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3

--

Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia.

--

Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión
do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA
Dentro dos obxectivos e liñas de actuación deste programa, cabe destacar:
--

Memoria II

Orientar as políticas e actividades de I+D+i cara á resolución dos problemas de saúde
que afectan á poboación galega.

66

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Memoria II

--

Identificar e definir liñas prioritarias de investigación, potenciando a investigación traslacional.

--

Impulsar o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, o Instituto de
Investigación Sanitaria de A Coruña, e o Instituto de investigación sanitaria Galicia Sur,
fomentando o seu traballo en rede como elemento para a captación de recursos.

--

Promover o desenvolvemento de redes de investigación e grupos colaboradores multidisciplinares e facilitar a agregación para mellorar a competitividade.

--

Potenciar as tres fundacións de xestión da investigación sanitaria, que coinciden cos tres
campus e os tres institutos de investigación.

--

Seguir potenciando a biblioteca virtual Bibliosaúde como ferramenta na xestión de coñecemento no Sistema Sanitario Público de Galicia. Colaborar na posta en marcha do
repositorio do Sistema Sanitario Público de Galicia (RUNA) e participar en repositorios
nacionais (CVN) e internacionais (ORCID).

--

Ordenar e coordinar aos distintos axentes de investigación sanitaria. Manter un marco
fluído e aberto de relacións cos axentes externos de investigación sanitaria (universidade, centros sanitarios, e empresas). Aliñar esforzos coas nosas necesidades de saúde e
do sistema sanitario, tendo presente os retos definidos na Estratexia de Especialización
Intelixente de Galicia, RIS3.

--

Potenciar a Plataforma de Innovación e a súa Rede de Nodos de Innovación como canle para recibir, avaliar e impulsar de forma estruturada dentro do sistema as iniciativas
innovadoras xurdidas dos nosos profesionais e articular un sistema integral de xestión
destas iniciativas, focalizado nos problemas de saúde da cidadanía, así como un espazo
de encontro onde converxan usuarios, centros xeradores de coñecemento, empresas e
o Servizo Galego de Saúde.

--

Colaborar coas asociacións empresariais do ámbito biosanitario, coo BIOGA e o Clúster
da Saúde, para contribuír ao incremento do tecido empresarial biosanitario galego e
aportar valor incrementando a competitividade das empresas galegas que se agrupen
neste clúster.

--

Valorizar os resultados da investigación. Promover a transferencia de resultados mediante a posta en marcha de iniciativas como o programa PRIS, dirixido a dar soporte aos
proxectos de investigación xurdidos dos nosos hospitais e que teñan potencialidade de
chegar ao mercado. Apoiar, tanto desde o punto de vista normativo como funcional, a
creación de empresas biosanitarias (spin-off), o desenvolvemento de patentes e demais
accións emprendedoras, como dinamizador económico de Galicia.

--

Fortalecer e desenvolver o traballo en rede dos catro biobancos do Servizo Galego de
Saúde autorizados con fins de investigación biomédica conforme ao RD 1716/2011, do
18 de novembro, ao resultar plataformas de apoio á investigación imprescindibles que
poden actuar como nexo de unión entre doadores/as, clínicos/as e investigadores/as.

--

Seguir desenvolvendo procedementos para axilizar e facilitar a investigación e a innovación na Comunidade Autónoma de Galicia dentro dos marcos ético-legais vixentes
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a través dunha dinámica de traballo e estrutura funcional eficiente na Xestión da Ética
da Investigación. Adaptación ás futuras normativas nacionais e europeas. Dinamizar a
xestión administrativa dos estudos de investigación a través de ferramentas telemáticas.
--

Desenvolver unha dinámica de traballo en rede entre os tres Comités Territoriais de
Ética da Investigación, Coruña-Ferrol, Santiago-Lugo e Pontevedra-Vigo-Ourense eles, e
co Comité Autonómico de Ética da Investigación (CAEI) de Galicia.

--

Impulsar a Oficina de Apoio á Investigación-IDI saúde como facilitadora e provedora de
servizos aos investigadores.

--

Facilitar a participación da organización e dos grupos de investigación en consorcios
cooperativos europeos e incrementar o financiamento dependente de convocatorias
europeas.

B. ANÁLISE E EXPLICACIÓN DO IMPACTO QUE NA IGUALDADE ENTRE
MULLERES E HOMES SE PREVÉ PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DAS
ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
CLASIFICACIÓN DO PROGRAMA
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

X

BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA DENDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO
Os programas de investigación van dirixidos a acadar a excelencia nos profesionais e mellorar a calidade dos servizos que prestan, independentemente do xénero. Ademais, perseguen
o obxectivo de contribuír ao desenvolvemento económico e social e a creación de riqueza da
nosa sociedade. Se ben é certo que se fomenta a participación igualitaria nas distintas actividades
de formación postas en marcha.
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IDENTIFICACIÓN DUN OU VARIOS OBXECTIVOS EN MATERIA DE IGUALDADE PRESENTES NA NORMATIVA E PLANS VIXENTES E QUE SON DE
APLICACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓN CONTEMPLADAS
NESTE PROGRAMA
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte,
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

X
X
X

IDENTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PREVISTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES, INDICANDO PARA CADA UNHA, AS PERSOAS ÁS QUE ESTÁ DIRIXIDA.
INDICAR, NO CASO DE DISPOR DESTES DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TERRITORIAL, ETC.) OU
PERSOAS (IDADE, NIVEL EDUCATIVO, ETC.), DESTINATARIAS DAS ACCIÓNS.
Toda a sociedade.

C. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN
Servizo Galego de Saúde:
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--

5001 Servizos Centrais

--

1501 Área Sanitaria da Coruña e Cee.

--

1505 Área Sanitaria de Ferrol.

--

1571 Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

--

2701 Área Sanitaria de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

--

3201 Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

--

3601 Área Sanitaria de Vigo

--

3603 Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
OBXECTIVOS DE PROGRAMA
Programa: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE
Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico
Prioridade de Actuación: PA01 - Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables e fomentar un mercado de traballo inclusivo
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO01 - Programas de fomento da contratación por conta allea.
Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo
asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO02 - Mellorar os coñecementos de pacientes e cidadáns con respecto á súa saúde.
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención,
diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Optimizar os sistemas de información para que faciliten a toma de decisión. Mellorar os cadros de mando dos distintos sistemas, os sistemas de avaliación e de codificación.
OO02 - Priorizar e asegurar a implantación das innovacións tecnolóxicas en desenvolvemento
e que foron avaliadas positivamente despregando no sistema as innovacións tecnolóxicas con
probado impacto na saúde da cidadanía.
Indicador

Valor Previsto

D0E019 - Poboación beneficiada por servizos dixitais de xestión de patoloxías crónicas ou outros servizos específicos na área de
P00129 - Número de e-interconsultas

5.036.374
252.382

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Aumentar a eficiencia financeira do
sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO06 - Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas
decisións, respectar as normas da organización e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E05 - Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios
enerxeticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Adecuar as instalacións e o equipamento en atención hospitalaria ás necesidades de
usuarios e traballadores, coa mellora dos centros de traballo e mantemento das súas instalacións e equipos, e coa posta en marcha de novos centros asistencias.
Indicador

Valor Previsto

P00163 - Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados

14

Programa: 412A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico
Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo
asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para
dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma.
OO04 - Accións de integración sanitaria da saúde mental e trastornos aditivos e desenvolvemento da coordinación sociosanitaria.

Memoria II

71

CONSELLERÍA DE SANIDADE

OBXECTIVOS DE PROGRAMA
Indicador

Valor Previsto

P00353 - Persoas beneficiarias de prestacións ortoprotésicas

48.004

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención,
diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Optimizar os sistemas de información para que faciliten a toma de decisión. Mellorar os cadros de mando dos distintos sistemas, os sistemas de avaliación e de codificación.
OO02 - Priorizar e asegurar a implantación das innovacións tecnolóxicas en desenvolvemento
e que foron avaliadas positivamente despregando no sistema as innovacións tecnolóxicas con
probado impacto na saúde da cidadanía.
Indicador

Valor Previsto

P00121 - Número de consultas en atención hospitalaria

4.503.902

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Aumentar a eficiencia financeira do
sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OI03 - Transferencias internas
OO06 - Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas
decisións, respectar as normas da organización e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.
Indicador

Valor Previsto

P00121 - Número de consultas en atención hospitalaria

149.439

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E05 - Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios
enerxeticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO01 - Adecuar as instalacións e o equipamento en atención hospitalaria ás necesidades de
usuarios e traballadores, coa mellora dos centros de traballo e mantemento das súas instalacións e equipos, e coa posta en marcha de novos centros asistencias.
OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico
Indicador

Valor Previsto

P00163 - Centros hospitalarios construídos e/ou mellorados
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Programa: 412B ATENCIÓN PRIMARIA
Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico
Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo
asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para
dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma.
OO02 - Mellorar os coñecementos de pacientes e cidadáns con respecto á súa saúde.
OO04 - Accións de integración sanitaria da saúde mental e trastornos aditivos e desenvolvemento da coordinación sociosanitaria.
OO05 - Orientar a estrutura de prestación de servizos cara ás necesidades dos pacientes e
á mellora da atención á cronicidade
Indicador

Valor Previsto

P00071 - Custe medio por receita

15

P00122 - Número de consultas en atención primaria

42.000

P402.H - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
1.815
e á saúde mental. Homes
P402.M - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
1.440
e á saúde mental. Mulleres
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención,
diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
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OO02 - Priorizar e asegurar a implantación das innovacións tecnolóxicas en desenvolvemento
e que foron avaliadas positivamente despregando no sistema as innovacións tecnolóxicas con
probado impacto na saúde da cidadanía.
Indicador

Valor Previsto

D0E019 - Poboación beneficiada por servizos dixitais de xestión de patoloxías crónicas ou outros servizos específicos na área de
P00122 - Número de consultas en atención primaria

100
25.924.994

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Aumentar a eficiencia financeira do
sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO06 - Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas
decisións, respectar as normas da organización e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E05 - Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía e facer os nosos centros sanitarios
enerxeticamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO02 - Adecuar as instalacións e o equipamento en atención primaria ás necesidades de
usuarios e traballadores, coa mellora dos centros de traballo e mantemento das súas instalacións e equipos, e coa posta en marcha de novos centros asistencias.
Indicador

Valor Previsto

P00162 - Centros de saúde construídos e/ou mellorados
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Programa: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico
Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo
asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para
dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma.
OO02 - Mellorar os coñecementos de pacientes e cidadáns con respecto á súa saúde.
OO04 - Accións de integración sanitaria da saúde mental e trastornos aditivos e desenvolvemento da coordinación sociosanitaria.
Indicador

Valor Previsto

P00011 - Participantes no programa de cribado de cancro de colon

30.000

P00012 - Participantes no programa de cribado de cancro de mama

82

P402.H - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
5.304
e á saúde mental. Homes
P402.M - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
4.466
e á saúde mental. Mulleres
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Fomentar a promoción da saúde e a
prevención de enfermidades e problemas de saúde
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO01 - Manter os programas de vacinación xa consolidados.
OO05 - Ampliar as medidas para evitar ou diminuír o consumo de tabaco, alcohol e outras
substancias perxudiciais na poboación galega. Programas de axuda a dependentes e adictos.
OO06 - Promover medidas para a reducir o comportamento sedentario da poboación galega.
Indicador

Valor Previsto

P00005 - Número de doses administradas en primovacinación
P00007 - Número de doses de vacinas administradas a persoas adultas

357.669
1.002.394

P402.H - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
12.000
e á saúde mental. Homes
P402.M - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
3.300
e á saúde mental. Mulleres
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información innovadores para mellorar as labores de prevención,
diagnose, tratamento, control e xestión na sanidade
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
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OO02 - Priorizar e asegurar a implantación das innovacións tecnolóxicas en desenvolvemento
e que foron avaliadas positivamente despregando no sistema as innovacións tecnolóxicas con
probado impacto na saúde da cidadanía.
Indicador

Valor Previsto

P402.H - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
900
e á saúde mental. Homes
P402.M - Persoas beneficiarias de programas de atención á drogodependencia
800
e á saúde mental. Mulleres
P408.H - Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria.
2.570
Homes
P408.M - Persoas beneficiarias de programas de atención sociosanitaria.
2.100
Mulleres
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Aumentar a eficiencia financeira do
sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico
Programa: 414A FORMACIÓN DE GRADUADOS E POSGRADUADOS
Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico
Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Aumentar a eficiencia financeira do
sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO09 - Potenciar a versatilidade-polivalencia dos profesionais do sistema acometendo un
proceso de planificación e ordenación que permita dispoñer de profesionais suficientes e
con formación axeitada para darlles unha resposta adecuada aos cambios que a organización
precisa.
Programa: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico
Prioridade de Actuación: PA01 - Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Aumentar as competencias emprendedoras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables e fomentar un mercado de traballo inclusivo
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OO01 - Programas de fomento da contratación por conta allea.
Indicador

Valor Previsto

SC01.H - Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes

2

SC01.M - Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Mulleres

2

Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E06 - Fomentar a I+D+i no Sistema Público
de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a
súa atención e a transferencia dos resultados á sociedade
Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental
OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
OO01 - Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos e
das pacientes e aos retos do sistema sanitario en xeral, co obxectivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade. Proceso de innovación aberto e internacionalización tanto das actividades de investigación como de transferencia
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V. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas
e servizos
Servizos

Programas
01
411A-Dirección e servizos xerais de sanidade

02

9.493

03

1.530

1.630

80
47.903

412A-Atención hospitalaria

3.178.055

412B-Atención primaria

1.526.606

413A-Protección e promoción da saúde pública

14.687

75.707

15.974

414A-Formación de graduados e posgraduados

68.098

561C-Investigación sanitaria

2.312

Total

24.180

77.237

1.630

4.838.948

(Miles de Euros)

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por
programas e servizos (continuación)
Servizos

Programas
A1

A2

411A-Dirección e servizos xerais de sanidade

Total

1

412A-Atención hospitalaria

60.556
26.580

412B-Atención primaria

3.204.635
1.526.606

413A-Protección e promoción da saúde pública
414A-Formación de graduados e posgraduados

106.368
923

561C-Investigación sanitaria

69.021

3.466

Total

4.390

5.778
26.580

4.972.964

(Miles de Euros)

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos
Capítulos

Programas
I
411A-Dirección e servizos xerais de
sanidade
412A-Atención hospitalaria
412B-Atención primaria
413A-Protección e promoción da saúde
pública
414A-Formación de graduados e posgraduados
561C-Investigación sanitaria
Total

II

IV

V

VI

VII

36.668

VIII

Total

19.870

3.584

43

392

1.371.328

1.389.421

121.334

22.776

298.678

839

60.556

258

3.204.635

576.317

53.604

829.571

9.141

56.673

1.300

1.526.606

45.345

1.956

15.929

42.973

165

106.368

67.623

948

3.409

184

263

1.922

2.083.892

1.449.698

967.140

450

31.917

437.364

69.021
5.778
2.304

650

4.972.964

(Miles de Euros)
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DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA
01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

2022

I - Gastos de persoal
II - Gastos en bens correntes e servizos
IV - Transferencias correntes
VI - Investimentos reais
Total

2023

% Var.

18.029
2.043
43
1.555

20.403
2.179
43
1.555

13,2
6,6
0,0
0,0

21.670

24.180

11,6

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

02 DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

2022

I - Gastos de persoal
II - Gastos en bens correntes e servizos
IV - Transferencias correntes
VI - Investimentos reais
Total

2023

% Var.

31.897
2.527
1.699
28.928

33.469
527
1.699
41.543

4,9
-79,2
0,0
43,6

65.051

77.237

18,7

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

03 D.X.DE PLANIFICACION E REFORMA SANITARIA

2022

Cap. I - Gastos de persoal
Cap. VI - Investimentos reais
Total

2023

% Var.

990
415

1.215
415

22,7
0,0

1.405

1.630

16,0

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

80 SERVIZO GALEGO DE SAUDE
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

2022

I - Gastos de persoal
II - Gastos en bens correntes e servizos
IV - Transferencias correntes
V - Fondo de continxencia
VI - Investimentos reais
VII - Transferencias de capital
VIII - Activos financeiros
Total

2023

% Var.

1.906.799
1.316.672
889.745
31.917
323.082
2.845
650

2.014.707
1.431.384
965.135
31.917
392.851
2.304
650

5,7
8,7
8,5
0,0
21,6
-19,0
0,0

4.471.711

4.838.948

8,2

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

I - Gastos de persoal
II - Gastos en bens correntes e servizos
IV - Transferencias correntes
VI - Investimentos reais
Total

2022

2023

% Var.

2.266
946
8
515

2.519
1.088
263
520

11,1
15,1
3187,5
0,9

3.735

4.390

17,5

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Memoria II

76

CONSELLERÍA DE SANIDADE

A2 AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

2022

Cap. I - Gastos de persoal
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos
Cap. VI - Investimentos reais
Total

2023

% Var.

11.112
14.194
480

11.580
14.520
480

4,2
2,3
0,0

25.786

26.580

3,1

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

SERVIZOS
01
02
03
80
A1
A2

2022

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA
D.X.DE PLANIFICACION E REFORMA SANITARIA
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
Total

2023

% Var.

21.670
65.051
1.405
4.471.711
3.735
25.786

24.180
77.237
1.630
4.838.948
4.390
26.580

11,6
18,7
16,0
8,2
17,5
3,1

4.589.358

4.972.964

8,4

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas
OO.AA , EE.CC.AA.
e Axencias

Consellería
2022
Cap. I - Gastos de persoal

2023

2022

50.917

55.086

4.570
0

Cap. IV - Transferencias correntes
OPERACIÓNS CORRENTES

Trans. Internas
2022

0

2.028.805

2.705

0

0

0

3.967.872

4.257.527

4.023.358
0

Consolidado

2023

2022

2023

0

0

0

2.083.892

1.471.018

0

24.025

0

1.449.698

0

0

0

0

0

0

965.398

0

4.255.785

0

967.140

4.315.319

0

4.465.221

0

4.279.810

0

4.500.729

0

0

31.917

0

0

0

31.917

30.898

43.513

0

393.851

0

0

0

437.364

325.362

383.358

0

2.304

0

383.358

0

2.304

0

0

0

650

0

0

0

650

356.260

426.871

0

428.722

0

383.358

0

472.235

4.379.618

4.742.190

0

4.893.943

0

4.663.168

0

4.972.964

Cap. II - Gastos en bens correntes
e servizos
Cap. III - Gastos financeiros

Cap. V - Fondo de continxencia
Cap. VI - Investimentos reais
Cap. VII - Transferencias de capital
Cap. VIII - Activos financeiros
OPERACIÓNS DE CAPITAL
Total

2023

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Medios Persoais
Consellería de Sanidade

2023

Altos Cargos
Persoal Funcionario
Subgrupo A1
Subgrupo A2
Subgrupo C1
Subgrupo C2
Agrupacións profesionais
Persoal Laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

4
1.059
667
100
102
174
16
123
23
2
45
47
6
TOTAL
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Medios Persoais
Servizo Galego de Saúde

0000

Altos cargos
P. Directivo
P. Estatutario Facultativo
P. Estatutario Sanitario non facultativo
P. de Xestión e Servizos
P. Funcionario
P. laboral
P. en formación
P. de cota
Outro persoal
TOTAL

Total

4
147
8.216
17.670
8.359
644
72
1.994
227
52

4
147
8.216
17.670
8.359
644
72
1.994
227
52

37.385

37.385

Medios Persoais
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento
en Saúde

2023

Persoal Funcionario
PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO A1
PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO C1
PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO C2
PERSOAL LABORAL
PERSOAL LABORAL GRUPO I
PERSOAL LABORAL GRUPO II
PERSOAL LABORAL GRUPO III
PERSOAL LABORAL GRUPO IV
PERSOAL LABORAL GRUPO VII
Outro persoal

9
5
2
2
10
6
1
1
1
1
21

TOTAL

40

Medios Persoais
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos
PERSOAL LABORAL
PERSOAL LABORAL GRUPO I
PERSOAL LABORAL GRUPO III
PERSOAL LABORAL GRUPO IV
Outro persoal

8
5
2
1
197
TOTAL

Memoria II

2023

205
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Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Fundacións do Sector Público Autonómico
Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

Capital

1.381

45

80.392

300

7.997

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
Total

36

Capital

18.272

2.985

108.042

3.365

(Miles de Euros)

Memoria II
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