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SUXESTIÓN DIRIXIDA EN DATA 8 DE XANEIRO DE 2015 Á CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA
QUE GARANTA A ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REUMATOLOXÍA INFANTIL NOS CENTROS
SANITARIOS GALEGOS

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito da
presidenta da Liga Reumatolóxica de Galicia, sobre a atención sanitaria das enfermidades
reumatolóxicas en nenos, no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito trasladábanos a problemática que están a sufrir as familias con nenos
afectados de enfermidades reumatolóxicas, especialmente na Área Sanitaria de Vigo ao por
de manifesto que esta enfermidade en menores resulta moi grave e deriva frecuentemente
en cronicidade, afectando /a órganos vitais e se non son controladas producen limitacións
físicas, orgánicas, sociais e emocionais graves, derivando en discapacidade. Os tratamentos,
terapias e diagnósticos deste tipo de doenzas requiren dunha especialización e formación do
facultativo en materia da pediatría e da reumatoloxía, o que actualmente se denomina
"Reumatoloxía pediátrica".

2. A interesada sinalaba que a área sanitaria de Vigo dispoñía dunha facultativa,
especialmente formada nesta doenza, capaz de controlar a actividade da enfermidade e
tranquilizar as familias atendéndoas coa profesionalidade e humanidade que precisan nenos
e familias. Esta profesional sanitaria é un referente en todo o territorio español e está
altamente cualificada, segundo a Sociedade Española de Reumatoloxía Pediátrica (SERPE).

3. Hai uns meses, a consellería procedeu ao cese deste profesional no seu posto do hospital,
sendo trasladada ao centro de saúde de Redondela, quedando atendido o servizo do
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo unicamente por un doutor. Os afectados
consideran totalmente insuficiente que haxa un só facultativo para atender aos nenos
enfermos de reumatoloxía, os cales requiren asistencia inmediata nos brotes e no uso das
terapias biolóxicas e outros tratamentos coma os inmunodepresores, sendo básico a
atención por un reumatólogo de atención infantil.

4. Ante iso requirimos información á Consellería de Sanidade, que xa nola remitiu. No
informe, a administración sinala que o Hospital garante a atención sanitaria das patoloxías
reumatolóxicas en idade pediátrica mediante dúas consultas específicas abertas para este fin
con dous profesionais do Servizo de Pediatría que realizan a atención das persoas afectadas,
e o disfrute de permisos ou vacacións dos profesionais sanitarios está condicionado á
cobertura adecuada da atención sanitaria.
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5. Respecto á situación da Dra., a consellería indica que estaba ocupando unha praza que
non lle correspondía, xa que a praza que ten asignada é a de pediatra da atención primaria
no centro de saúde do Concello de Redondela-Pontevedra. Con fin de regularizar esta
situación administrativa atípica, adecuouse o seu traballo ao posto que realmente lle
corresponde conforme á normativa de persoal do Servizo Galego de Saúde. A consellería
quere deixar constancia expresa que os méritos e a capacidade ou experiencia desta
profesional non están en discusión e, de ningunha maneira foron determinantes á hora de
realizar o traslado, xa que se trataba de axustar o posto de traballo co posto que lle
corresponde segundo a normativa do SERGAS.

6. Por último, o informe indica que no Real Decreto 639/2014 relativo á nova estrutura da
formación médica especializada, recóllese para a Pediatría as áreas de capacitación de
Neonatoloxía e Enfermidades Infecciosas. Non se contempla a Reumatoloxía pediátrica
como unha área de capacitación específica. O Servizo de Pediatría considera que a atención
das enfermidades reumatolóxicas mellora cando os profesionais que as atenden teñen unha
especial dedicación a esta área, motivo polo que o CHUVI mantén esta atención singular.

ANÁLISE

1. Debemos ter en conta, que neste expediente de queixa son dous os puntos de análise que
debemos afrontar, por unha parte o traslado da Dra. do centro hospitalario ao centro de
atención primaria, e, segundo lugar, a necesidade de creación da especialidade de
reumatoloxía pediátrica.

2. Con respecto ao primeiro aspecto, a regularización da situación laboral dun profesional
médico supón aquí unha actuación de oficio necesaria e obrigada, dado que o mantemento
no tempo dun acto administrativo irregular non supón a subsanación dos defectos dos que
adoece. En todo caso, a constatación dunha situación non acorde coa normativa require a
súa corrección. Neste punto, á vista da información obtida pola administración, entendemos
que esta corrección levouse a cabo polos cauces legais oportunos, que non son obxecto
específico desta queixa, e que de non ser considerados axeitados pola profesional implicada,
deberían interporse as reclamacións oportunas para o seu análise concreto.

3. No que atinxe á organización do servizo do Hospital de Vigo, no informe afírmase que no
Hospital de Vigo disponse de dúas consultas específicas abertas para a atención das
patoloxías pediátricas reumatolóxicas. Neste punto, parece quedar cuberta a atención dos
pacientes reumatolóxicos en idade pediátrica, xa que son dous (e non un só) os profesionais
asinados ao servizo.
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4. En canto á profesionalidade da Dra., o informe sinala expresamente que non cuestiona a
súa capacidade e bo facer como profesional. Neste sentido, a calidade da atención por esta
doutora non se pon en dúbida, e o seu traslado obedece unicamente a cuestións de
adecuación administrativa. En base a tal argumento, e polo mesmo motivo, tampouco
debemos cuestionar a profesionalidade dos médicos que neste momento están a prestar o
seu servizo no Hospital de Vigo, que, en principio, estarían perfectamente capacitados para
desenvolver o seu traballo.

5. Dito todo o anterior, o tema que nos atinxe ten unha dimensión clínica destacada, non só
polo tipo de enfermidade, senón polas implicacións que supoñen para un neno o seu
padecemento así como pola importancia da súa detección precoz. Así, o diagnóstico
temperá de enfermidade e o seu tratamento inmediato son claves para deter a progresión
da enfermidade e acadar a remisión, o que permite evitar danos a longo prazo e unha
posible discapacidade.

A necesidade de obter un ditame precoz da doenza e de seguir un tratamento axeitado
dende o principio permite controlar e enfermidade, evita a súa progresión, e –fundamental-
prevén o dano articular irreversible e a limitación da capacidade para realizar as actividades
da vida cotidiá e a incapacidade a longo prazo. Por todo isto, o retraso na detección da
enfermidade ten unhas consecuencias nefastas para o neno.

Evidentemente, á dificultade de diagnóstico que xa de por si ten esta enfermidade nun
adulto únese o feito de que o paciente é un menor (incluso bebés e nenos menores de 5
anos) que non poden contestar sobre a súa saúde nin teñen capacidade para ser pacientes e
cooperar co médico. O reumatólogo pediatra, ademais de experto na doenza, sabe cómo
examinar a un neno e cómo gañarse a súa confianza e colaboración ata onde as súas
habilidades de desenvolvemento o permitan.

6. Consideramos que as inquedanzas das familias sobre a problemática desta queixa teñen
un fundamento racional e derivan dunha dura realidade ante diagnósticos tardíos ou
dispensa de fármacos ante síntomas ou brotes non axeitados. Por tal motivo, tanto a
formación continua e especializada como a coordinación entre profesionais permitiría
mellorar o pronóstico e a calidade de vida dos pacientes. Por todo isto, entendemos que
unha forte aposta pola atención pediátrica no servizo de reumatoloxía contribúe á mellora
da asistencia sanitaria no ámbito da atención integral e a continuidade asistencial que
precisan este grupo de pacientes reumatolóxicos.

A coordinación da atención primaria cos especialistas desta doenza ou a existencia de
equipos multidisciplinares é fundamental para que, a partir dos signos e síntomas que os
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nenos presentan (e que van a motivar a súa consulta nos servizos de atención primaria), se
produza a rápida derivación aos especialistas para iniciar os tratamentos axeitados que
permitan a melloría na sintomatoloxía e evitar as graves secuelas que produce esta
enfermidade. O pediatra de atención primaria xoga un papel fundamental na detección
precoz, polo que o traballo en equipo permite garantir o apoio e vixilancia que precisan
estes enfermos crónicos.

8. Neste sentido, ademais da necesaria colaboración/coordinación entre pediatras e
reumatólogos, tamén parece interesante abogar pola implicación da administración na
busca de profesionais reumatólogos formados en pediatría, sabendo que actualmente
existen médicos reumatólogos que acoden a centros como os de Madrid ou Valencia para
formarse en reumatoloxía pediátrica, polo que dende o SERGAS sería interesante que nas
contratacións de tales especialistas se valorase este curriculum co fin de dispor de persoal
especialmente preparado neste campo, sen deixar de cubrir o ámbito propio da
reumatoloxía.

9. Expostas as liñas esenciais da problemática que sustancia esta queixa, non cabe dúbida
que ante unha situación de modificación da profesional que atende ás familias afectadas
debido as irregularidades existentes, e que motiva tan alto número de reclamacións, é
importante que a administración responda razoadamente ás peticións de explicación
interpostas polos familiares dos nenos enfermos.

No escrito da interesada facíase referencia á xuntanza mantida co xerente do hospital, sen
obter despois ningún tipo de información sobre o caso e as razóns da nova situación. Nun
problema deste calado social, escoitar ás partes implicadas e telas debidamente informadas
sobre as decisións organizativas tomadas nos servizos que lles afectan parece a vía máis
axeitada para aunar esforzos na busca da mellor atención dos pacientes.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Consellería de Sandiade a
seguinte Suxestión:

“Que se adopten as medidas necesarias pola Consellería de Sanidade para garantir no
Servizo Galego de Saúde a atención especializada en reumatoloxía infantil así como procurar
unha comunicación axeitada cos pacientes e familias ante reclamacións como as que
orixinan esta queixa.”
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Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


