
O  CONSELLO DA  XUNTA  AUTORIZA  A  CONTRATACIÓN  DE SERVIZOS DE
ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA AO HOSPITAL POVISA

•  A poboación de referencia terá un límite de 139.000 persoas, con libre elección
•  O concerto terá unha duración de oito anos e poderá ser prorrogado dous máis
• O orzamento será o resultado de aplicar unha cápita de 540  euros por persoa e ano 

polo número de usuarios adscritos ao Hospital Povisa

O Consello da Xunta autorizou hoxe   a contratación de servizos de asistencia sanitaria
especializada  ao   Hospital  Povisa  á  poboación   que   libremente   o  elixa,  asignada  aos
centros de  saúde dos concellos  de  Cangas do  Morrazo, Bueu, Marín,  Moaña, Baiona,
Nigrán, Gondomar e aqueloutros que  a Administración determine do Concello de Vigo.

Mantense  a   carteira  de   servizos   actual   e   a   poboación   de   referencia   terá  un
límite  máximo  de   139.000 persoas. O concerto terá unha   duración  de   oito  anos e
poderá ser prorrogado ata un máximo de dous anos máis.

O orzamento será o resultado de  aplicar  unha  cápita de  540 euros por persoa e ano  polo
número de usuarios adscritos ao Hospital Povisa.

Anualmente asinarase entre o Hospital Povisa e o Servizo Galego  de Saúde un acordo de
xestión  que   recollerá  os  obxectivos  e  indicadores  asistenciais  que   deberá  acadar  o
centro para  ese ano. O incumprimento  dos obxectivos  establecidos  penalizarase  ata o
3%  do importe anual  establecido.

En todo caso, a  avaliación  de  obxectivos  axustarase aos criterios  establecidos  para  os
centros  do   Sergas.  Neste  sentido,   o  cumprimento   de   obxectivos   do   centro  deberá
acadar  polo  menos  a  media   dos acadados  polos  dos centros  do  Servizo  Galego   de
Saúde.
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