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Nota de prensa 
 

O PSdeG fai balance da “conversión en negocio” da 
sanidade e pedirá ambulancia do 061 para o sur de Lugo 

 
O senador Ricardo Varela analizou o primeiro ano do decreto sanitario de Rajoy e 
pediu un “pacto de Estado” con medidas para “recuperar o diálogo e a 
universalidade” da sanidade pública. “Agora Cospedal tamén dirá que os seus 
deixan de comer antes de deixar de pagar os medicamentos”, afirmou 
 
O deputado autonómico Carlos González Santín denunciou que o sur da provincia 
de Lugo carece do sistema Progaliam “do que a Xunta presume nas respostas 
parlamentarias ao PSdeG” e anunciou iniciativas para que o Goberno galego dote 
esta zona dunha ambulancia medicalizada do 061 
 
O secretario de Sanidade, Miguel Rodríguez Lois, lembrou que as sociedades 
científicas recomendan Hemodinámica 24 horas para Lugo e que por baremo á 
provincia lle corresponderían dúas unidades de Radioterapia. “Que llo esixan en 
castelán ao Consello Interterritorial, a ver se así entenden”, ironizou 
 
O senador Ricardo Varela, o deputado autonómico Carlos González Santín e o secretario de 
Sanidade provincial do PSdeG de Lugo, Miguel Rodríguez Lois, fixeron esta mañá balance da 
“conversión en negocio” da sanidade pública neste último ano, coincidindo co aniversario o 
20 de abril da aprobación do Real Decreto-Ley de medidas para o Sistema Nacional de Salud 
do Goberno de Rajoy. Ricardo Varela lamentou que o PP “está a tirar por terra o traballo de 
moitos cidadáns para ter unha sanidade pública envexada nos últimos anos, coa retirada de 
7.000 millóns de euros do sistema sanitario” e recomendoulles que “se teñen amigos que 
queren facer negocio, o fagan noutro sitio e non cos servizos e cartos públicos”. 
 
O senador socialista censurou que o PP “rompeu coa universalidade do sistema” coa 
exclusión de inmigrantes e o copago de medicamentos para pensionistas e enfermos 
crónicos, ao que se suman “listas de espera alarmantes, a saturación das urxencias e a 
diminución de camas nos hospitais nun 10%”, ademáis dos “pagos en transporte non 
urxente e próteses e a supresión de urxencias nocturnas en moitos puntos”, polo que 
converten “os pacientes en clientes”. Por todo isto reclamou un “pacto de Estado” con 
medidas para “a recuperación do diálogo”: a recuperación da universalización da sanidade 
incluíndo as persoas inmigrantes, a promulgación do dereito á saúde como dereito 
fundamental na Constitución, a supresión de copagos e no seu lugar subastas de 
medicamentos para xerar 1.500 millóns de euros de aforro, a incorporación doutros recursos 
a través dun incremento dos tributos de alcohol e tabaco e a eliminación de desgravacións 
fiscais a seguros privados.  
 
“Cremos na sostenibilidade do noso sistema de saúde, e a proba é que os sectores privados 
están a dar a loita para quedar con ela”, afirmou o socialista, que ironizou con que “para 
xustificar estas medidas, Cospedal tamén dirá agora que os seus deixan de comer antes de 
deixar de pagar os medicamentos”. 
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Pola súa banda, o deputado autonómico Carlos González Santín deu datos sobre a situación 
da sanidade en Galicia (adxuntamos cadro con datos) e lembrou que “Feijóo foi pioneiro 
na destrución do sistema sanitario e mandou unha profesional dos recortes como Farjas para 
facer este decreto en Madrid”. 
 
Iniciativas para Lugo e ambulancia para o sur 
González Santín recordou que “a xente de Galicia, e de Lugo, está a saír á rúa para reclamar 
os servizos sanitarios, e isto é algo novo, sen precedentes”. En concreto, referiuse á 
eliminación da autonomía das áreas da Mariña e Lemos coa xestión integrada ou a falta de 
servizos no HULA, no que queren poner Hemodinámica só de 8.00 a 15.00. “Agora 
supoñemos que sacarán tamén un decreto para que a xente non poida infartar polas tardes”, 
ironizou, e lembrou que “como non pode ser doutro xeito”, o PSdeG seguirá apoiando os 
movementos veciñais e as recollidas de sinaturas para Hemodinámica, Radioterapia e 
Medicina Nuclear. 
 
O deputado socialista referiuse tamén a unha resposta parlamentaria da Xunta na que 
xustifican a decisión sobre Hemodinámica “presumindo do sistema Progaliam para a atención 
do infarto agudo de miocardio, que din que funciona con éxito en toda Galicia” 
(adxuntamos resposta da Xunta) con ambulancias medicalizadas do 061, cando o PSdeG 
vén de comprobar que non hai ningunha en Monforte e en todo o sur de Lugo. “A todos os 
recortes no rural e a atención primaria hai que sumarlle esta carencia, que tampouco pode 
ser subsanada con helicópteros, xa que en caso de pacientes coronarios non poden aplicar 
corrente nin son válidos para o tratamento destas enfermedades”, explicou. O socialista 
anunciou que o PSdeG presentará varias iniciativas no Parlamento e nos concellos do sur 
para a dotación deste servizo. 
 
Supresión de médicos no rural e Radioterapia 
González Santín e Miguel Rodríguez Lois referíronse asimesmo a unhas declaracións en sede 
parlamentaria nas que a Xunta anunciou que suprimirá persoal médico que atenda a menos 
de 1.200 cartillas sanitarias. Rodríguez Lois lembrou que ese cupo é “insostible polo tipo de 
poboación envellecida en Lugo e a asitencia sanitaria continua que esta xente precisa” e que 
“aumentar o cupo iría en detrimento da sanidade pública, algo que xa está a suceder co 
traslado de persoas desde o rural a centros privados”. 
 
Asimesmo, Rodríguez Lois lembrou que a Sociedade Española de Cardioloxía recomenda 
Hemodinámica as 24 horas para Lugo e informou de que “os ratios da Sociedade Española 
de Oncoloxía radioterápica recomendan seis máquinas de Radioterapia por cada millón de 
habitantes, polo que a Lugo lle corresponderían ata dúas unidades, e non lle dan nin unha”. 
Por todo isto, ironizou con que “quizáis a Xunta debe transmitirlle isto en castelán ao famoso 
Consello Interterritorial que parece que todo o decide, por se non o entenden”. Ademais, 
recomendoulle ao Goberno galego “que escoite aos 1.500 profesionais do HULA que xa 
asinaron para reclamar estes servizos”. 
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