
 
 

 
Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade sobre a coordinación e avance na 
actualización de datos relativos aos usuarios do Sergas  
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2016 
 
Sr. conselleiro: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 
intervención D. .........,  relativo a falta de notificación do cambio de cita para consulta no 
Hospital do Meixoeiro. 

ANTECEDENTES 

1. Nun primeiro escrito, o interesado comunicounos a falta de actualización dos seus datos 
de contacto para comunicarlle o cambio de cita no Hospital do Meixoeiro. Tras pedir 
información á Consellería de Sanidade, recibimos un oficio da Secretaría Xeral Técnica no 
que se sinalaba que o Servizo de Admisión do centro hospitalario mencionado tratou de 
localizar ao reclamante no número de teléfono que figura nas bases de datos, 
proporcionado polo propio usuario. Ao non ter resposta, tratóuselle de localizar nun 
teléfono de contacto facilitado por el mesmo. 

2. No escrito da consellería se indicaba que a base de datos de asistencia hospitalaria é 
distinta da existente no sistema de atención primaria, polo que o reclamante puido 
modificar os datos existentes no centro de saúde, pero non realizou o cambio nos datos do 
hospital. Segundo a administración, para evitar situacións como a denunciada, aos pacientes 
se lles avisa de que se hai unha variación dos datos de identificación ou contacto deben 
comunicalo ao hospital de referencia e ao seu centro de saúde. 

3. Á vista da información anterior, e dado que o interesado tamén trasladounos a negativa 
do Sergas de poñerse en contacto a través de correo electrónico, consideramos necesario 
ampliar a información co fin de dilucidar cal é o momento e vía na que se advirte aos 
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usuarios da necesaria dobre actualización (hospital e centro de saúde) e se efectivamente o 
correo electrónico non está contemplado como posible dato de contacto.   

4. No informe complementario recibido da consellería, se pon de manifesto que a 
configuración do programa informático non contempla a posibilidade de realizar cambios de 
cita por correo electrónico. As reprogramacións de cita realízanse por correo ordinario, 
cando a programación faise con tempo suficiente e, noutro caso, mediante chamada 
telefónica. Sinálase tamén que no momento que algún paciente indica no hospital a 
modificación dos seus datos, se lle informa da necesidade de que comunique os mesmos á 
unidade de tarxeta sanitaria, na xefatura territorial da Consellería de Sanidade que 
corresponda por domicilio, xa que deste modo todos os centros sanitarios poden acceder á 
mesma información. 

ANÁLISE 

Á vista da problemática suscitada neste expediente de queixa, consideramos que son dúas 
as cuestións a dilucidar, a primeira sobre a actualización dos datos no Sistema Galego de 
Saúde, e a segunda sobre as comunicacións de cambios de citas a través de correo 
electrónico. 

1. Con respecto á primeira demanda, efectivamente, o Sergas facilita toda modificación dos 
datos rexistrados dos usuarios a través do portal da tarxeta sanitaria individual. O acceso a 
este soporte físico a todas as persoas que teñen recoñecida a condición de aseguradas ou de 
beneficiarias polo Instituto Nacional da Seguridade Social, supón unha importante canle de 
comunicación e proporciona dunha forma áxil e directa a posibilidade de modificar os datos 
persoais, cambio de médico e enfermaría.  

Este vía de comunicación encaixa perfectamente nos principios inspiradores da Lei 11/2007 
de acceso electrónico dos cidadás aos Servizos Públicos, e supón efectivamente un medio 
facilitador da comunicación entre a administración sanitaria e os usuarios do sistema. Sen 
embargo, non debe esquencerse que a eficacia i eficiencia do sistema non debe 
circunscribirse unicamente á administración electrónica. Sen dúbida, a efectiva implantación 
de medios electrónicos e telemáticos debe ser a meta actual cara a que se dirixa toda 
administración pública, pero non significa deixar ao marxe sistemas tradicionais de acceso 
para aquelas persoas que, polas súas circunstancias, prefiran a comunicación física ou en 
papel. Por tal razón, a actualización de datos unicamente a través do portal web da tarxeta 
sanitaria non debe restrinxir as restantes canles de acceso.  
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Dito o anterior, debe terse en conta que a propia consellería admite a modificación de datos 
persoais nos centros hospitalarios ou nos centros de saúde, polo que non parece ser un 
problema a actualización da información nestes espazos físicos de xeito presencial. O que xa 
non parece ser operativo e que non exista un sistema de interconexión para que, unha vez 
actualizados os datos no hospital, estes non sexan trasladados internamente ao sistema 
xeral, sen obrigar ao propio usuario a desprazarse ao centro de saúde ou xefatura territorial 
para que proceda a actualización completa. Os actuais avances tecnolóxicos permiten a 
existencia de bases de datos xerais e a intercomunicación entre as diferentes unidades 
administrativas e sanitarias para lograr a actualización de tales datos a través dunha única 
solicitude, sexa no centros hospitalario ou no centro de saúde, de xeito que o responsable 
receptor da solicitude de modificación a realice ben directamente, ou ben mediante o 
traslado oportuno ao xestor autorizado. 

A propia Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadás aos Servizos Públicos dispón na súa 
exposición de motivos que deben levantarse as barreiras coas as que se atopan os cidadáns 
nas relacións coas administración públicas relativas á distancia nos desprazamentos aos 
edificios públicos e o tempo que é preciso dedicar. As tecnoloxías da información e a 
comunicación electrónica permiten a supresión de tales barreiras, pero a súa implantación 
debe permitir a subsistencia de canles tradicionais, e que estes sexan igualmente prácticos, 
áxiles, eficaces e eficientes. Sen dúbida, a interconexión da información e comunicación 
entre centros resulta fundamental.  

2. En segundo lugar, temos que facer referencia á reivindicación do autor da queixa relativa 
á recepción de información a través de correo electrónico e non unicamente vía telefónica o 
por correo ordinario.  

Neste punto, debemos invocar novamente a exposición de motivos da mencionada Lei 
11/2007 de acceso electrónico dos cidadás aos Servizos Públicos. Nela faise referencia a que 
unha Administración adaptada aos novos tempos ten que acompañar e promover en 
beneficio dos cidadás o uso das comunicacións electrónicas. A Lei de Acceso Electrónico 
pretende superar moitas das rixideces derivadas da normativa anterior de réxime xurídico e 
procedemento administrativo, tendo en conta os novos medios dixitais dispoñibles. O 
verdadeiro salto cualitativo que pretende conseguir esta norma unha vez superadas as 
barreiras tecnolóxicas, consiste en dar o paso dende o “poderán” ata o “deberán”, en 
referencia á obrigatoriedade para as administracións públicas do ofrecemento aos cidadás 
de medios electrónicos e telemáticos para relacionarse con elas, sendo esta alternativa 
bidireccional. 
 
As aplicacións informáticas actuais permiten a introdución de apartados específicos que 
recollen direccións de correos electrónicos, e de non ter esta opción habilitada, os avances 
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tecnolóxicos facilitan a adaptación das mesmas para a inclusión dese dato de contacto. As 
opcións para a utilización destas vías poden pasar dende a escolla de medio preferente para 
a comunicación, sen que se vexa mermada ningunha garantía para o administrado, pois é 
precisamente este o que expresamente define como prioritaria a vía telemática para recibir 
notificacións.  
 
O artigo 3 da Lei 11/2007 especifica as finalidades da lei: (1) a necesidade de facilitar o 
exercicio de dereitos e o cumprimento de deberes por medios electrónicos; (2) facilitar o 
acceso por medios electrónicos dos cidadáns á información e ao procedemento 
administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dito 
acceso; (3) crear as condicións de confianza no uso dos medios electrónicos, establecendo as 
medidas necesarias para a preservación da integridade dos dereitos fundamentais, e en 
especial, os relacionados coa intimidade e a protección de datos de carácter persoal, por 
medio da garantía da seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións, e os servizos 
electrónicos; (4) promover a proximidade co cidadán e a transparencia administrativa, así 
como a mellora continuada na consecución do interese xeral; (5) contribuír á mellora do 
funcionamento interno das Administracións Públicas, incrementando a eficacia e a eficiencia 
das mesmas mediante o uso das tecnoloxías da información, coas debidas garantías legais na 
realización das súas funcións; (6) simplificar os procedementos administrativos e 
proporcionar oportunidades de participación e maior transparencia, cas debidas garantías 
legais e (7) contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información no ámbito das 
Administracións Públicas e na sociedade en xeral.  
 
Este compendio de principios xustifica que a Consellería de Sanidade traballe e avance no 
uso das novas ferramentas da comunicación en aras a mellorar a súa eficacia e eficiencia 
como indica a norma de referencia. O emprego do correo electrónico como canle para 
remitir as notificacións ou avisos dirixidos aos usuarios cidadán, debe ser fomentado e 
ofertado como canle de información.  
 

CONCLUSIÓNS 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar á Consellería de 
Sanidade as seguintes Recomendacións: 

“Que se establezan mecanismos de interconexión entre os diferentes niveis de atención 
sanitaria (hospitalaria e centros de saúde) de xeito que a modificación de datos de contacto 
en un dos niveis permita a súa actualización na base de datos xeral.” 
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“Que se introduza un novo apartado nos datos de contacto da aplicación informática do 
Sistema Galego de Saúde, de forma que se recolla o correo electrónico daqueles usuarios 
que así o queiran facilitar, podendo establecerse como medio de comunicación preferente.” 

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. 
 
Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución. 
 
Saúdaa atentamente 
 
 
 
Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 

 


