
Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
LUGO 

 

1 

 

Nota de prensa 
 

O PSdeG denuncia que o programa Progaliam para infartos 
do que presume a Xunta “é moi insuficiente” en Lugo 

 
Os socialistas critican que “o PP pon como excusa para non dotar a provincia de 
Hemodinámica as 24 horas” este programa de ambulancias medicalizadas do 061, 
para o que “non hai nin unha soa ambulancia en todo o sur da provincia”, e só 
unha no norte e outra no centro  
 
“Ou o PP descoñece a realidade da provincia ou está a tomarnos por tontos a 
todos, porque non é ou unha cousa ou outra, é que debería haber este programa 
ben dotado e tamén Hemodinámica”, afirman 
 
O PSdeG de Lugo lamenta que “o PP poña como excusa” o programa Progaliam para a 
atención do infarto agudo de miocardio “para xustificar a suposta cobertura en caso de 
infarto e non dotar a provincia dun servizo de Hemodinámica as 24 horas”. Os socialistas 
lamentan “que xa o fixeron nunha resposta parlamentaria, e esta mesma semana repetiron o 
argumento no pleno da Deputación”. Ante esta situación, o deputado e secretario de 
organización do PSdeG en Lugo, Carlos González Santín, afirma que “ou o PP descoñece a 
realidade sanitaria da provincia ou está a tomarnos por tontos a todos, porque non é 
excluínte, non é ou unha cousa ou otra, é que debería haber este programa ben dotado e 
tamén Hemodinámica para asegurar unha atención correcta”. 
 
Nesta liña, o socialista informa de que ese programa, para o que se utilizan ambulancias 
medicalizadas do 061 que trasladan os infartados ata un hospital doutra provincia no que se 
lles poida realizar un cateterismo –algo que non é posible en Lugo-, “é moi insuficiente” na 
provincia. Así, “non hai nin unha soa ambulancia medicalizada que sirva para este fin en 
todo o sur da provincia”, mentres que hai só unha para toda a zona norte e outra no centro, 
“de xeito que se unha delas ten que trasladarse á Coruña ou Santiago, todas esas horas a 
súa zona queda sen cobertura”. Os socialista referiuse asimesmo ás explicacións do PP, que 
asegura que se non hai ambulancia, un helicóptero podería trasladarse ata algunhas zonas. 
“Tal e como nos confirman profesionais sanitarios, un helicóptero non é válido se é necesario 
aplicarlle corrente eléctrica a un paciente en caso de infarto agudo”, explica. 
 
Ademais de todo isto, os socialistas lembran que “se non se realiza un cateterismo nos 
primeiros 120 minutos, os danos son irreversibles e aumenta ata o triple o risco de 
falecemento”, e “nestes momentos o tempo medio en Lugo é de 178 minutos, case o dobre 
que un coruñés, por exemplo”. Ante estes datos “evidentes”, din, “non hai nada máis que 
engadir, polo que lle pedimos ao PP que por favor tomen con seriedade este tema e deixen 
de poñer excusas con programas que saben que non cubren a absoluta necesidade dun 
servizo de Hemodinámica as 24 horas”. Desde o PSdeG lembran tamén a prioridade de 
servizos como a Radioterapia, “con 600 persoas cada ano tendo que tratar o seu cancro 
noutra cidade”, ou a Medicina Nuclear, polo que respaldarán a manifestación veciñal do 
vindeiro xoves e promoverán iniciativas como o viñeron facendo ata agora. 
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