
SUXESTIÓN Á CONSELLERÍA DE SANIDADE RELATIVA AO FUNCIONAMIENTO DO
LABORATORIO DO NOVO HOSPITAL DE VIGO

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª.
.........................., e outros profesionais especialistas dos Servizos de Análises Clínicos,
Hematoloxía, Inmunoloxía, Microbioloxía, do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo,
relativo ás posibles carencias no laboratorio do novo hospital de Vigo.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, os interesados transmitíronnos que, ao seu xuízo, o modelo programado
para o laboratorio do novo hospital vigués adoecía de importantes carencias derivadas
dunha deficiente dotación e organización de medios e localización. Dado que as
especificacións incluídas no escrito dos profesionais asinantes da queixa circunscribíanse a
aspectos técnicos, consideramos axeitado trasladarlle á Consellería de Sanidade de xeito
literal as reivindicacións e obxeccións destes profesionais.

2. No informe que nos remitiu a consellería, se especifica que o modelo de laboratorio
exposto polo Servizo Galego de Saúde, unha vez que entre en funcionamento o novo
hospital, aséntase na localización do mesmo e no seu equipamento, en función da urxencia
na obtención dos resultados. Deste xeito, na estrutura organizativa de xestión integrada de
Vigo, se estableceron dúas áreas:

a) Un laboratorio central, onde se centrarán todas aquelas necesidades procedentes
da atención primaria e da especializada, para as que non se requira unha resposta en
prazos urxentes de tempo.

b) Un laboratorio de 24 horas, onde se realizaran as probas de laboratorio que sexan
urxentes e que non admitan demora.
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3. A consellería afirma que o éxito deste modelo organizativo, existente en diferentes puntos
do Sistema Nacional de Saúde, fundaméntase nun adecuado dimensionamento dos medios
necesarios en cada nivel, así como, nunha loxística de traslado de mostras áxil e eficaz, que
permita que este traslado se realice nas condicións e tempos axeitados.

4. No informe consta que o modelo que se establece require:

- O dimensionamento adecuado do equipamento a situar nos espazos habilitados nos dous
hospitais, de forma que se respondan as necesidades que se estiman para os dous centros.

- A clasificación eficaz da carteira de servizos a realizar nos dous hospitais, de acordo cos
criterios indicados.

- Unha loxística de desprazamentos intercentros eficiente, en tempos e medidas de traslado,
que garanta, en todo momento, a calidade e a axilidade.

- Un sistema de información que permita compartir resultados de forma inmediata, con
independencia do lugar de consulta do paciente.

- Unha adecuada distribución dos recursos humanos, que responda á demanda de traballo
en función da urxencia coa que se precise a realización da proba.

5. Conforme ao indicado anteriormente, a administración sinala que o laboratorio central
ubicarase no Hospital Meixoeiro, onde se agruparan o core e todas as probas non
consideradas urxentes, mentres que no novo hospital, se situará o laboratorio de 24 horas,
que dará resposta a aquelas probas consideradas urxentes.

6. A consellería conclúe que co cumprimento eficaz dos requisitos indicados anteriormente,
o modelo que se adopta dará resposta eficaz as necesidades que podan existir na estrutura
organizativa de xestión integrada de Vigo.

ANÁLISE

1. Temos que sinalar como punto de partida que neste expediente discútense temas de
carácter estritamente técnico-científico. O feito de que o fondo do asunto substánciase en
argumentos centrados no campo técnico sanitario, dentro do cal o Valedor do Pobo carece
da capacidade técnica axeitada para discernir sobre as opcións máis axeitadas, limita a nosa
actuación. Unido ao anterior, aparecen tamén importantes discrepancias sobre a
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conveniencia de organizar o laboratorio do novo hospital en dúas ubicacións,
diferenciándose un laboratorio central e outro de 24 horas para as probas urxente (a modo
exemplo destaca as diferentes opinións sobre seguridade e garantías en certos procesos os
diferentes datos en cato a xeneralidade deste modelo no sistema nacional de saúde) o que
nos impide, por cuestións igualmente técnicas, valorar a cuestión obxecto de controversia.

2. Non obstante o anterior, dende esta institución consideramos que nesta queixa xorden
outros aspectos a ter en conta, a maiores dos puramente centrados no ámbito técnico
sanitario. Por tal motivo, agradeceriámoslle que tivera en conta os argumentos que a
continuación lle expoñemos, que son o fundamento da suxestión coa que concluímos.

3. A norma constitucional, no seu artigo 43, establece que compete aos poderes públicos
organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas e das prestacións e
servizos necesarios. Ademais, no artigo 103.1 conságrase entre outros, o principio de
eficacia en cuxa virtude debe desenvolverse a actuación da administración pública. A lei
xeral de sanidade insiste neste aspecto ao establecer que as actuacións da administración
pública estarán orientadas a garantir a asistencia sanitaria e deberán estar presididas polos
principios de eficacia e celeridade. Da normativa anterior conclúese, pois, que a eficacia na
protección da saúde dependerá, en gran medida, do bo funcionamento dos servizos
sanitarios.

4. Como xa avanzamos, non cabe dúbida que as nosas limitacións en cuestións estritamente
técnicas non permiten posicionarnos sobre a conveniencia ou non do novo modelo de
laboratorio na área integrada de Vigo do Sergas con dúas espazos diferenciados para un
laboratorio central e outro de urxencias. Pero non podemos obviar as discrepancias
existentes entre os posicionamentos da Consellería de Sanidade e do conxunto de
profesionais sanitarios. É preciso dicir que estes profesionais e especialistas aportaron un
amplo e detallado informe, con referencias bibliográficas e datos baseados na súa
experiencia laboral que contradín o manifestado pola consellería, tendo en conta ademais
que a información da administración resulta escueta e en exceso xeneralista sen concretar e
rebater coa mesma intensidade técnica o alegado polos reclamantes. Unido ao anterior,
atópase un dato relevante para esta institución, como é o feito de que os autores desta
queixa afirman non ser escoitados polos responsable da organización do servizo de
laboratorio nin ter obtido resposta ás súas consideracións. Nu recente informe
extraordinario na área de sanidade publicado polo Valedor, percibiuse como unha crítica
habitual a escasa comunicación ou unha retroalimentación deficiente entre os órganos de
decisión xerencial e os profesionais sanitarios, ou polo menos non co nivel necesario.

5. Consideramos que unha maior atención e consulta entre ambas partes contribuiría a
suplir deficiencias ou carencias na prestación do servizo de saúde.  É precisamente neste
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punto onde o Valedor do Pobo quere facer fincapé, no fomento de canles de comunicación
ou de atención das opinións profesionais e fundamentadas das partes implicadas nos
procesos sanitarios. Precisamente, percibimos que neste caso concreto estase a producir un
problema de comunicación, ou polo menos de atención, que pode dificultar a eficacia
requirida polo noso sistema sanitario.

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 Sanidade a
seguinte Suxestión:

“Que se establezan canles de comunicación axeitados para garantir a participación dos
profesionais e expertos sanitarios na materia que permitan ter en conta informes técnicos
axeitados e capacitados, contribuíndo a implantar procesos acordes a estándares de deseño
funcional a nivel nacional e internacional cun maior nivel de consenso.”

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)


