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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 
 

O SERVIZO DE REUMATOLOXÍA DA ÁREA SANITARIA DE 
SANTIAGO LOGRA A CERTIFICACIÓN “EXCELENTE” DA SECA NA 
ATENCIÓN AO PACIENTE CON ESPONDILOARTRITE AXIAL 
 
- Convértese no primeiro de Galicia e segundo de todo o Sistema Nacional de Salud en 
acadar o máximo nivel de recoñecemento para a calidade da atención aos pacientes con 
esta patoloxía 
 
- O sistema de valoración baséase nun procedemento mixto de autoavaliación e 
avaliación externa que tivo en conta os tempos de atención e espera diagnóstica, os 
tratamentos seguros e adecuados e as recomendacións de excelencia 
 
- Na Unidade do Clínico trátanse anualmente máis de 2.000 pacientes con esta 
enfermidade 
 
 
Santiago de Compostela,  2 de febreiro de 2023.-  Os profesionais da Área Sanitaria de 
Santiago de Compostela recollen un novo recoñecemento. Esta vez trátase do servizo de 
Reumatoloxía,  que ven de ser o primeiro de Galicia  (e o segundo de España) en lograr a 
certificación SpACE con Nivel Excelente que outorga a Sociedad Española de Calidad 
Asistencial xunto a Novartis, na Atención a persoas con Espondiloartrite Axial. 
 
Segundo este método existen tres niveis de certificación: básica, avanzada e excelente, 
en función do maior ou menor grado de cumprimento convertendo ao servizo de 
reumatoloxía no único galego en ter o nivel excelente.  
 
Os hospitais e unidades asistenciais poden obter, mediante o programa SpaCE, tres 
certificados diferentes, en función do cumprimento dos 14 estándares que foron 
establecidos por profesionais que son referencia para esta patoloxía a nivel nacional.  
 
O nivel de “certificado” obtense tras superar 6 dos 14 estándares, relacionados coa 
demora na atención, valoración da dor, valoración mobilidade espinal, avaliación da 
remisión ou baixa actividade, avaliación de manifestacións extraarticulares e atención 
multidisciplinar. 
 
Para acadar unha certificación “avanzada” hai que sumar aos 6 estándares iniciais 
outros 4 específicos que avalían o nivel de consultoría con primaria, a valoración da 
capacidade funcional, o seguimento radiolóxico e os plans de educación en saúde.  
 
Por último, para obter certificación “excelente”, que é o que acado a unidade do Clínico,  
débense cumprir o total dos 14 criterios establecidos polo estándar da SECA, é dicir, os 
estándares anteriores máis os niveis de “clinimétrica”, acceso a resonancia magnética, 
satisfacción do paciente e a notificación de eventos adversos. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
GABINETE DE COMUNICACIÓN E IMAXE  
Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza  
T. 981 950 967 / 950 023 
prensa.santiago@sergas.es 
xxisantiago.sergas.es 

 
 
 
Dolores Vila Fernández, vicepresidenta da Sociedad Española de Calidad Asistencial,  foi a 
encargada de entregar a certificación que recolleu o xefe do servizo de reumatoloxía 
compostelá, Antonio Mera, xunta a membros do seu servizo  nun acto no que estivo a 
xerente da área Sanitaria de Santiago e Barbanza Eloína Núñez e a subdirectora de 
calidade, Beatriz Pais. 
  
A espondioloartrite axial é unha enfermidade inflamatoria crónica e discapacitante, que 
adoita iniciarse nas articulacións sacroilíacas e se estende posteriormente ao resto da 
columna vertebral.  Aféctalle a medio millón de persoas en España. A importancia no 
diagnóstico precoz e no tratamento fai imprescindible o desenvolvemento de unidades 
como a do Clínico, que trata máis de 2.000 pacientes anualmente con esta doenza. 
 
O xefe de servizo de reumatoloxía da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e 
Barbanza, Antonio Mera,  destaca que “este recoñecemento supón un apoio ao traballo 
desenvolvido nos últimos anos na mellora da atención a pacientes con enfermidades 
reumáticas inflamatorias“. 
 
 
Saúdos, 
 
 


