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Nota de prensa 
 

O PSdeG critica que o PP “contradí o criterio das sociedades 
científicas ao negarlle a Lugo Hemodinámica as 24 horas”  

 
Os socialistas destacan o “estado de indefensión e impotencia” dos lucenses, que 
“están a ver como os converten en cidadáns de segunda sen poder facer nada”, e 
lembran que os criterios da Sociedade Española de Cardioloxía recomendan unha 
unidade propia de Hemodinámica para Lugo durante todo o día 
 
O PSdeG de Lugo, como xa anunciou no seu día, apoiará a recollida de firmas dos 
veciños e veciñas de toda a provincia para impedir que quede sen unha unidade 
independente de Hemodinámica, e incide unha vez máis na necesidade doutros 
servizos como Radioterapia e Medicina Nuclear 
 
O PSdeG de Lugo censura que o PP “contradí as recomendacións dos profesionais e das 
sociedades científicas ao negarlle a Lugo unha unidade de Hemodinámica as 24 horas”, e 
lembra que os criterios da Sociedade Española de Cardioloxía recomendan unha unidade 
propia para a provincia. “Esiximos que a Xunta explique de inmediato cales son eses criterios 
que din que segue o Ministerio e de onde os sacan, porque desde logo non dos especialistas 
sanitarios”, afirma o secretario de Sanidade do PSdeG provincial, Miguel Rodríguez Lois, “iso 
sen falar de que o Goberno galego ten capacidade e poder de decisión sobre o sistema 
sanitario, así que é hora de que deixen de confundir á xente”, engade. 
 
Os socialistas destacan o “estado de indefensión e impotencia” dos lucenses, que con esta 
decisión, sumada a outras como a xestión integrada única que veñen de aprobar, “están a 
ver como os converten en cidadáns de segunda sen poder facer nada”. Desde o PSdeG 
aseguran que “hai que loitar ata o final para que isto non suceda”, polo que seguirán 
presentando iniciativas e apoiando as protestas e accións cidadás.  
 
Así, como xa anunciaron os socialistas no seu día, apoiarán a recollida de firmas dos veciños 
e veciñas de toda a provincia para impedir que quede sen unha unidade independente de 
Hemodinámica, e inciden unha vez máis na necesidade doutros servizos como Radioterapia e 
Medicina Nuclear. Unha vez máis, o PSdeG lembra os datos reais da implantación de 
Hemodinámica en toda España (adxuntamos nota), e reclama que o PP explique “como 
xustifica ante estes datos que Lugo quede sen unha unidade propia” que atenda os 
infartados. “Agora a conselleira di que van pensar se Lugo pasa a depender da Coruña ou de 
Santiago, nunha actitude que demostra o respecto que teñen por esta provincia”, conclúen. 
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