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O PSdeG alerta de que “a Xunta sigue a negarlle a Lugo 
unha unidade propia de Hemodinámica as 24 horas” 

 
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”, que recomendan unha unidade propia para a provincia, e 
afirman que “non ten ningún sentido” atender infartos só de 8.00 a 15.00 horas 
 
Desde o PSdeG lamentan que “unha vez máis a dereita de Feijóo saia cunha 
cortina de fume cando se prevén novas mobilizacións dos veciños, de novo sen 
datas concretas e sen dar resposta ao que pide a sociedade, que non é máis que 
esixir que os cidadáns de Lugo sexan tratados como os do resto de Galicia” 
 
O PSdeG de Lugo alerta de que “a Xunta sigue a negarlle a Lugo unha unidade propia de 
Hemodinámica as 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”, critica o médico secretario provincial de Educación do PSdeG, Miguel Rodríguez Lois. 
 
“En Lugo hai o número de especialistas adecuado para atender unha unidade propia, incluso 
algúns teñen que ir facer cateterismos a outras provincias para non perder a práctica, e se 
din que van ter a máquina e van acondicionar o espazo, esiximos que expliquen cales son os 
intereses e criterios que segue a Xunta para negarlle a Lugo esta unidade, porque desde 
logo os criterios non son sanitarios nin de efectividade”, afirma Rodríguez Lois. O socialista 
critica ademais que sigan a facer anuncios sen datas concretas. “Resulta que o que ía estar 
listo en primavera agora din que é para antes de final de ano, sen datas concretas e sen dar 
resposta ao que pide a sociedade, e unha vez máis a dereita de Feijóo sae cunha cortina de 
fume xusto cando se prevén novas mobilizacións dos veciños”, di. 
 
“Reiteramos unha vez máis que o tempo de atención medio para realizar un cateterismo 
en caso de infarto é de case 180 minutos para os e as lucenses, cando os expertos din 
que despois de 120 minutos os danos poden ser irreversibles e o risco de morte é ata do 
triple. Se con isto non entenden, non sabemos xa que máis se pode dicir”, destaca. 
 
Quimioterapia 
Outra “cortina de fume”, asegura o secretario provincial de Sanidade, son as recentes 
iniciativas do PP para reclamarlle á Xunta quimioterapia nos hospitais comarcais da Mariña e 
Lemos. “É un servizo que xa se está a aplicar noutras especialidades, e están a vendelo 
como se fose unha nova unidade neses hospitais cando do que falan é de que un médico 
poida ir alí desde outro sitio de cando en vez, e non de poñer unha unidade con persoal 
adscrito”, explica. “O que queremos é unha unidade propia de Oncoloxía completa e 
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eficiente para atender en condicións os enfermos de cancro na provincia, con Quimioterapia, 
Radioterapia e con posibilidade de diagnose a través da Medicina Nuclear; o resto son 
parches e titulares que tratan de solapar as carencias e incumprimentos da Xunta”, di. 
 
 
Apoio á Iniciativa Lexislativa Popular 
Desde o PSdeG provincial reiteran o seu apoio ás mobilizacións cidadás, as charlas e a 
recollida de sinaturas para presentar unha Iniciativa Lexislativa Popular que reclame os 
servixos de Hemodinámica as 24 horas, Radioterapia e Medicina Nuclear, para o que poñen a 
disposición as sedes e os recursos do partido na provincia se así o precisasen. 
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