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O PSdeG esixe á Xunta que “deixe de vender fume ós lucenses” 
e concrete de forma inmediata os prazos para a posta en 

marcha de Radioterapia no HULA 
 

Os socialistas da provincia aseguran que o anuncio de contratación da 
colaboración público-privada “é insuficiente” e tan só serve para “tapar a única 
realidade que existe: seguimos sendo a única provincia galega sen esta Unidade” 

Co obxectivo de rematar coa discriminación que padece a provincia neste eido, 
pídenlle ó Goberno de Feijóo que comprometa nos Orzamentos de 2014 a 
dotación deste servizo, así como o de Medicina Nuclear, xa que “sen prazos nin 
orzamento, non hai realidades” 

O PSdeG denuncia o “desmantelamento claro” que está a levar a cabo o PP da 
sanidade provincial, e que se demostra coa supresión de varios médicos na 
Mariña, co peche de 125 camas no verán no HULA e, agora, coa  implantación dun 
novo copago farmacéutico imposto por Rajoy e refrendado “ipso facto” por Feijóo  

O PSdeG de Lugo esixe á Consellería de Sanidade que “deixe de vender fume ós lucenses” e 
concrete de forma inmediata os prazos nos que ten previsto implantar os servizos de 
Radioterapia e Medicina Nuclear no Hospital Lucus Augusti (HULA). “Está moi ben que nos 
digan que están dando os primeiros pasos para a implantación destes servizos, pero o que 
queremos todos os lucenses é que nos expliquen, dunha vez por todas, cando os doentes de 
cancro van ter que deixar de ir a Coruña ou a Santiago para recibir o tratamento indicado 
nestes casos”, subliña o secretario provincial de Sanidade do partido, Miguel Ángel Rodríguez 
Lois. 
 
Para os socialistas, a concreción dos prazos é unha cuestión urxente e necesaria, pois 
“levamos máis de dous anos esperando por estas dotacións; o mesmo tempo que pasou 
dende que o Presidente da Xunta nolo prometeu en 2011 na inauguración do novo Hospital”. 
“Engano tras engano vaise dilatando o tempo, o que segue demostrando que os lucenses 
non son cidadáns a ter en conta polo Goberno da Xunta. Teñen outras prioridades”, asegura 
Rodríguez Lois. 
 
Tendo en conta o tempo transcorrido dende que o Executivo galego anunciou publicamente 
o equipamento destes servizos, os socialistas lucenses consideran que o anuncio de 
contratación da colaboración público-privada para dispoñer dunha solución global que cubra 
as necesidades de tecnoloxía do SERGAS durante os vindeiros oito anos, e que estará 
destinada á compra de equipos dos servizos reiteradamente prometidos, “non é suficiente”. 
Con esta iniciativa, aseguran, “o único que intenta Feijóo é tapar a única realidade que 
existe: seguimos sendo a única provincia galega sen estas Unidades. Esta é a única verdade, 
todo o demais resposta á unha estratexia burda de seguir enganando ós cidadáns desta 
provincia”. 
 
Así mesmo, e co obxectivo de rematar coa discriminación que padece a provincia neste eido, 
pídenlle ó Goberno autonómico que asuma a súa responsabilidade e comprometa nos 
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Orzamentos de 2014 a dotación deste Servizo, así como o de Medicina Nuclear, “xa que sen 
prazos nin orzamentos, non hai realidades”. 
 

“Máis retrasos” 
Este incumprimento manifesto do Goberno autonómico provoca que a provincia de Lugo “se 
sitúe nunha situación claramente desfavorable, e que resulta incomprensible, sobre todo, 
porque o HULA cumpre todos os requisitos técnicos e humanos para poder albergar  estas 
Unidades”, indica o PSdeG provincial.  
 
Por elo, os socialistas critican a decisión da Consellería de Sanidade de separar o servizo de 
Hemodinámica do citado macroconcurso. Consideran que debería de estar incluído, xa que 
“así o único que se conseguirá é un novo incumprimento de prazos. Primeiro porque 
Sanidade debe resolver o contrato do socio tecnolóxico, segundo, comprar aparatos e, 
terceiro, pasar os trámites precisos para poñer en marcha o servizo de Radioterapia que, 
xunto ó de Medicina Nuclear, é dos máis complicados de arrancar polas esixencias  de 
seguridade que debe cumprir”. 

 
Neste senso, alertan de que “a Xunta segue a negarlle a Lugo unha unidade propia de 
Hemodinámia 24 horas, e trata de implantar un sistema de atención a infartos só en horario 
de oficina, de 8.00 a 15.00, e que vai depender da Coruña”, despois da información 
trasladada polos responsables de Sanidade na provincia. Os socialistas lembran que “a 
decisión do goberno galego vai en contra das multitudinarias reclamacións veciñais e do 
criterio dos profesionais e das sociedades científicas” como a Sociedade Española de 
Cardioloxía, que recomenda unha unidade propia para a provincia. “Non ten ningún sentido 
atender infartos só de 8.00 a 15.00, como se infartar fose algo que se puidese programar, e 
isto é unha burla para os cidadáns de Lugo, que só piden ser tratados como os do resto de 
Galicia”. “Habería que preguntarlle ós xerentes do SERGAS se o proglema é que non se fían 
dos profesionais, os cales teñen que seguir indo a outros centros sanitarios, incluso fóra da 
nosa comuniadde, para manterse ó día”, afirma o secretario provincial de Sanidade. 
 

Desmantelamento da sanidade provincial 
O socialista destaca que o modo de actuar da Xunta de Galicia forma parte do “claro 
desmantelamento da sanidade luguesa que está a levar a cabo Feijóo”, e que se verá 
incrementado notablemente coas novas medidas impostas polo Goberno do Partido Popular 
en Madrid, como o novo repago de medicamentos, “refrendado en Galicia pola 
administración autonómica ipso facto, algo que non ocorre noutras comunidades autónomas 
gobernadas polo PP que non o fan con tanta rapidez e incluso dubidan da súa idoneidade, o 
que demostra o que lle importan os pacientes á dereita de Feijóo”.  
  
“Concellos como Cervo, Ribadeo ou Xove teñen un médico menos, no verán o SERGAS 
pechou 125 camas inxustificadamente, coas consecuencias sanitarias que isto leva consigo 
para os cidadáns e, agora Feijoó avala o copago para os fármacos indicados en 
enfermidades crónicas”. Claramente, “o Goberno, segue ensañándose cos lucenses dunha 
forma cada vez máis inxusta e incomprensible”, subliña. 
 
Deste xeito, referíndose ó novo copago farmacéutico, asegura que “con esta nova volta de 
tuerca, o Goberno do PP aplica un novo castigo ós enfermos, ó que hai que sumar o 
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incremento do prezo doutros fármacos tralo medicamentazo xa imposto con anterioridade 
polo Goberno”. 
 

 

 
 
 
        Setembro, 30 de setembro de 2013 
 

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

 


