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Nota de prensa 
 

O PSdeG ve “irresponsable” que a Xunta negue saturación nas 
urxencias do HULA cando hai pacientes que esperan ata 13 horas 

 
A carga de traballo neste servizo “aumenta a un ritmo vertixinoso”, subliña 
Concepción Burgo: “o número medio de urxencias atendidas cada día aumentou 
case un 7% no último ano, rexistrando subidas mensuais continuas, de ata un 
8% este pasado xullo, cando se chegaron a rexistrar 6.535 pacientes”  
   
“Este verán houbo moitos momentos de colapso, e non podemos aceptar que 
nunha infraestrutura nova se repitan escenas degradantes, que criamos de 
tempos xa rematados, con pacientes apiñados nos corredores, polo que esiximos 
responsabilidades e que non volva a ocorrer nada parecido”, asegura a deputada 
 
Burgo reivindicou de novo no Parlamento galego a dotación “dos servizos 
prometidos de Radioterapia, Hemodinámica e Medicina Nuclear”, e puxo en 
evidencia “unha mentira máis do PP, pois dixo que Hemodinámica ía estar 
operativo este verán, e seguimos exactamente igual” 
 
O PSdeG cualificou de “irresponsable” á Xunta por negar “a evidencia” e asegurar este 
venres no Parlamento galego que no servizo de Urxencias do HULA non hai colapsos, cando 
“os datos que eles mesmos recollen, din que hai pacientes, e non un nin dous, senón moitos, 
que esperan ata 12 e 13 horas nos boxes ou corredores”. Outras cifras que demostran a 
“temeridade” da dereita de Feijóo e que a carga de traballo deste servizo “aumenta a un 
ritmo vertixinoso” dende que goberna é que o número medio de urxencias atendidas cada 
día no hospital lucense aumentou case un 7% no último ano, rexistrando subidas mensuais 
continuas, dun 4% o pasado maio, un 5% en abril e ata un 8% en xullo, cando se chegaron 
a rexistrar 6.535 pacientes atendidos. “As urxencias increméntanse, a pesar de que a 
poboación da área sanitaria de Lugo baixa, uns 3.000 habitantes ó ano. Son os efectos dos 
recortes e a desastrosa xestión da Xunta en sanidade, que disparan as listas de espera en 
atención especializada, pero tamén en primaria”, explicou a deputada socialista na Cámara 
galega Concepción Burgo.  
 
Deste xeito, a parlamentaria reprochou que o director xeral de Asistencia Sanitaria, Félix 
Rubial, considerase na Comisión de Sanidade que tivo lugar esta mañá “puntual ou 
anecdótica” a situación das urxencias do HULA: “vostede sabe, aínda que non o recoñecerá, 
que houbo denuncias e protestas de persoal e pacientes o pasado ano, e durante a 
celebración do Arde Lucus, e que as imaxes de pacientes agolpados nos corredores que 
publicaron os medios de comunicación o pasado xullo se produciron máis veces”. 
 
Neste senso, recalcou que se deron nos pasados meses estivais “moitos momentos de 
saturación no servizos de urxencias, nos que as unidades de observación foron utilizadas 
como unidades de hospitalización, os boxes como unidades de observación e houbo moitos 
pacientes esperando moitas horas para ser ingresados”. Lembrou, só como unha mostra, 
que no Arde Lvcvs o servizo de Psiquiatría estivo pechado e houbo un paciente que tivo que 
estar entre as 2 da madrugada e as 4 da tarde nun box de urxencias custodiado por ata 5 
policías.   
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Burgo preguntou na Comisión de Sanidade, Política e Emprego que tivo lugar hoxe pola 
situación de cobertura asistencial na que deixou a Xunta o HULA durante este verán: número 
de camas e plantas pechadas, e persoal contratado para cubrir as substitucións. O Goberno  
respondeu que se pecharon 125 camas, que quedaron libres 100, que se cerraron 5 
unidades hospitalarias (en Traumatoloxía, Ortopedia, Medicina Interna, Xeriatría e 
Xinecoloxía), e que se contrataron 1.871 persoas da rama sanitaria.   
 

As cifras non coinciden 
Neste senso, a parlamentaria considerou “excesivo” o número de camas pechadas, que en 
todo caso non coincide coa cantidade oficial dada pola propia consellería o pasado mes de 
maio, cando situou en 172 o número, un 17%, a porcentaxe máis alta de Galicia xunto con 
Pontevedra. Puxo en seria dúbida así mesmo que estean dispoñibles 100 camas, “creo que 
as pechadas son as que din que están dispoñibles”, criticando ademais que esa 
dispoñibilidade “non é real”, pois “podes ter camas libres, pero se non as tes no servizo que 
che fai falta, non vale de nada”. Puxo como exemplo casos dados no HULA nos que 
pacientes de traumatoloxía tiveron que ingresar en Nefroloxía por falta de espazo. 
 
A deputada insistiu en que este verán o SERGAS pechou tres plantas e media no centro 
hospitalario lucense: as de Medicina Interna, Traumatoloxía, e Xeriatría e Coidados 
Paliativos, algo “moi grave, cando Lugo é a provincia con maior índice de envellecemento”, 
ademais de media planta de Xinecoloxía.   
 

“Situación inaceptable” 
A deputada cualificou de “inaceptable” que se produzan colapsos nas urxencias do HULA, 
“nin de forma puntual, e moito menos continuada”. “Non podemos aceptar que nunha 
infraestrutura nova e suficientemente dotada se repitan escenas degradantes, que criamos 
de tempos xa rematados, nun sistema sanitario público”, polo que, recalcou, “esiximos 
responsabilidades e que non volva a ocorrer nada parecido, o que obriga a facer unha boa 
planificación”, recalcou Concepción Burgo, ó tempo que acusou á Xunta de “escudarse na 
racionalización dos recursos, cando o que fai é deteriorar a calidade asistencial”.  
 

“Outra mentira” 
A socialista aproveitou a Comisión parlamentaria para reivindicar de novo a dotación de 
Radioterapia, Hemodinámica as 24 horas e Medicina Nuclear no HULA, “un servizos 
prometidos que seguimos sen ter”. No caso de Hemodinámica, recalcou que a Xunta se 
comprometeu a telo operativo este verán “e a situación segue exactamente igual; 
dixéronnos outra mentira, a pesar da contestación cidadá xeneralizada que se está a 
producir na provincia de Lugo”. 
 
 
 

         
 

Lugo, 13 de setembro de 2013 
 

Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


