
 

Conselleiro de Sanidade
Jesús Vázquez Almuíña

Edificio administrativo de San Lázaro
15781 Santiago de Compostela

Sr. Conselleiro de Sanidade.

Dirixímonos a vostede ao ter coñecemento da licitación que realiza a Fundación Pública de 
Urxencias Sanitarias de Galicia 061, do contrato do Servizo de transporte sanitario urxente 
terrestre na Comunidade Autónoma de Galicia, e máis en concreto do equipo humano esixido 
para a ambulancia con servizo vital avanzado medicalizado radicada en Foz, por ser a que 
máis nos afecta.

Observamos con estupor, que a diferenza da dotación ordinaria para esta tipoloxía de servizo 
no resto dos casos, que está formada por un técnico de emerxencias sanitarias como condutor  
e outro como axudante, para o caso dos vehículos de Foz, Monforte e O Salnés, a obriga 
redúcese ao técnico condutor, o que unido co persoal médico e de enfermería, supoñería 3 
persoas.

Ademais de afectar neste caso a unha zona como é a Mariña lucense, cunhas deficiencias 
endémicas  en  materia  sanitaria  que  non  fan  máis  que  medrar  cos  sucesivos  gobernos 
populares da Xunta de Galicia, advertímoslle que neste caso a incidencia é máis grave, posto 
que está a afectar a un servizo que precisamente debe atender aquelas urxencias que teñen  
unha natureza vital, polo que calquera pequena variación pode supor incluso a morte dunha 
persoa.

É posible que tecnicamente sexa factible xustificar a supresión deste persoal, evidentemente 
como se di o papel pode termar con todo, pero de ser esta a solución correcta, a composición 
dos  equipos  das  ambulancias  medicalizadas  sería  así  en  tódolos  casos,  e  non  é  esta  a 
realidade, xa que salvo nestas incomprensibles excepcións segue a estar composto por dous 
técnicos e o persoal médico e de enfermería.

Agardamos  que  a  motivación  desta  diminución  nos  servizos  non  sexa  obter  un  aforro 
económico derivado da redución de persoal, porque volvemos a lembrar que se está a xogar 
coa vida e a saúde das persoas.

Por tanto esiximos que, antes de que teñamos que constatar algunha desgraza, se proceda a 
modificar os termos da licitación agora que aínda se está a tempo, e se configuren os equipos  
de  tódalas  ambulancias  medicalizadas  coas  mesmas  esixencias,  suprimido  as  absurdas 
excepcións que figuran neste momento. 

Atentamente,

Ribadeo, a data de sinatura en 2019

O Alcalde
Fernando Suárez Barcia
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