Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

Expediente: I.5.Q/1301/21

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2021
Sr.conselleiro:
Nesta institución iniciouse un expediente de queixa como consecuencia dun escrito relativo á
situación laboral dos facultativos de atención primaria na área sanitaria de Vigo.
ANTECEDENTES
Neste escrito, comunícase a especial situación dos servizos de atención primaria de xeito que
os facultativos promotores deste expediente de queixa, expoñen:
A- Unha sobrecarga asistencial que imposibilita o correcto desenrolo da súa actividade
profesional.
B- Falta da cobertura das vacantes e ausencias.
C- Falta dunha axeitada avaliación dos riscos laborais e psicosociais do seu posto de
traballo.
D- Inadecuados recursos materiais nos centros de saúde.
E- Necesidade de xestionar a demanda urxente dos doentes.
F- Falta de comunicación entre atención primaria e atención especializada en canto a
programación de citas e realización de probas complementarias.
Ante iso requirimos informe á Consellería de Sanidade. No devandito informe indícase o
seguinte:
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RESUMO DA INFORMACIÓN
A- Cuestión relativa á posible sobrecarga asistencial dos facultativos de atención primaria.
Para proceder á avaliación desta cuestión, a administración sanitaria analiza diferentes
parámetros:
1- Media do número de tarxetas sanitarias individuais por servizo de atención primaria para a
categoría de médico de familia:
Nos centros de saúde da área sanitaria referenciada hai unha media de 1318 tarxetas
sanitarias cun máximo de 1497,83 no centro de saúde de Porriño e un mínimo de 916,35 no
centro de saúde de A Cañiza.
2- Media de consultas/día na axenda da xornada ordinaria dos médicos de familia.
A administración diferencia dous períodos:
-

Período de marzo a decembro de 2020:

As cifras oscilan entre un máximo de 37,80 consultas ao día no centro de saúde de Lavadores
e un mínimo de 25,76 no centro de saúde de Teis.
-

Período de xaneiro a marzo de 2021:

Máximo de 46,53 consultas no centro de saúde de Coruxo e un mínimo de 27,08 consultas no
centro de saúde de Teis.
3- Porcentaxe de citas que non admiten demora nas axendas ordinarias dos facultativos de
atención primaria respecto do total de citacións:
-

Período de marzo a decembro de 2020:

Máximo de 26,59% no centro de Cangas e mínimo de 5,28 no centro de Vigo casco vello
-

Período de xaneiro a marzo de 2021:
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Máximo de 29,58% no centro de San Paio de Navia e mínimo de 7,88% no centro de Vigo casco
vello.
4- Modelo xenérico da axenda dun facultativo en xornada ordinaria:
A axenda está distribuída en 34 actos que inclúen citas telefónicas e presenciais, diferenciando
citas destinadas a receitas, citas programadas por parte do profesional, citas a demanda do
doente e actos de sobredemanda que inclúen eventualidades e urxencias que poden xurdir.
Estos 34 actos de acordo coa programación habitual das axendas ocupan, segundo o informe
trasladado pola administración sanitaria, un total de 4 horas e 7 minutos, polo que conclúe a
administración que, tendo en conta que a xornada ordinaria dun traballador sanitario é de 7
horas, habería marxe de tempo para que o profesional puidese adicar un maior tempo que o
estipulado na programación da axenda para aqueles casos que o requirisen.
5- Clasificación dos actos dentro da consulta ordinaria dos profesionais de familia, porcentaxe
dos actos a demanda do doente:
-

Período de marzo a decembro de 2020:

Media de 77,31% de actos de consulta a demanda do doente
-

Período de xaneiro a marzo de 2021:

Media de 74,77% de actos de consulta a demanda do doente
B- Cuestión relativa aos recursos humanos
A administración traslada no seu informe que desde hai uns anos existe un déficit tanto na
comunidade autónoma coma a nivel estatal de facultativos de atención primaria que dificulta
tanto a cobertura das vacantes coma a cobertura das ausencias, con todo nos anos 2018 e
2019 contratouse a tódolos profesionais con titulación esixible, estiveran inscritos ou non, nas
listas de vinculación temporal e incluso se fixo unha captacion de profesionais de fóra da
comunidade autónoma e do territorio nacional. Tamén se fixeron 11 nomeamentos de
continuidade destinados á cobertura de permisos, ausencias e reforzos dos profesionais desta
área sanitaria no ano 2019. Polo que atinxe á cobertura das vacantes por xubilación estase a
fomentar a prolongación do servizo activo dos profesionais, nomeamentos de continuidade e
interinidades. Tamén sinalan, no informe remitido, o aumento de prazas de médico de familia
contemplado no Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 que permitiu aumentar a
dotación de facultativos en diferentes puntos da área sanitaria sinalada.
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C- Cuestión relativa á seguridade no traballo.
A administración trasládanos que as avaliacións dos riscos laborais e dos riscos psicosociais
foron realizadas cumprindo a normativa e o procedemento establecido no Plan Xeral de
Prevención de Riscos Laborais do Servizo Galego de Saúde publicado na propia intranet do
SERGAS.
D- Cuestión relativa aos recursos materiais.
A administración trasládanos no seu informe a inversión en aparataxe realizada nos centros
de saúde da zona e tamén as reformas acometidas nos centros de saúde máis avellentados e
os proxectos de novos centros de saúde para desconxestionar aquelas áreas con máis
demanda asistencial.
E- Cuestión relativa a xestionar a demanda sen cita nos centros de saúde.
A atención sanitaria dos doentes que acuden sen cita ao centro de saúde está contemplada
nas axendas dos profesionais,non obstante, un grupo de traballo multidisciplinar está a
traballar na elaboración, implantación e actualización dun protocolo co obxecto de xestionar
mellor este tipo de demanda nos centros de saúde que así o requiran, según traslada a
administración no seu informe.
F- Cuestión relativa á relación entre atención primaria e especializada.
A administración sanitaria trasládanos que se estableceron canles de colaboración entre os
diferentes niveis asistenciais co obxecto de mellorar a comunicación entre os mesmos,
destacando o proxecto CANLES baseado no Plan Estratéxico 2017-2021 da área sanitaria de
Vigo, que ten como obxectivo mellorar a comunicación entre os diferentes especialistas dos
distintos niveis asistenciais.
ANÁLISE
Á vista do contido do seu escrito de queixa, e do que se manifesta no informe da
Administración, cómpre facer as seguintes consideracións:
Cuestión relativa á posible sobrecarga asistencial.
Cada centro de saúde en función do número de tarxetas sanitarias asignadas por médico, en
función das características da poboación atendida, e incluso dependendo da estacionalidade,
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ten unha presión asistencial diferente de xeito que, non resulta doado avaliar as diferentes
variables relacionadas coa sobrecarga asistencial para todo o conxunto de centros de saúde
da área sanitaria de Vigo. Estas particulares circunstancias de cada centro poden variar
dependendo de multitude de factores, motivo polo que o convinte sería establecer un sistema
de monitorización e seguimento daqueles centros de saúde sobre os que os profesionais
sanitarios centran as súas queixas. Esta monitorización pode ser o punto de partida para
buscar alternativas que satisfagan os intereses de tódalas partes implicadas.
Sería convinte incluír parámetros que afectan á calidade da prestación sanitaria dispensada
nos centros de saúde como é a demora nas citacións a demanda dos doentes, diferenciando
as citas citas telefónicas das presenciais.
Ao respecto da non cobertura das ausencias e as vacantes, a administración trasládanos o
dato da escaseza de profesionais coa cualificación requirida para cubrir estos posto de traballo
e tamén datos que reflicten o seu esforzo por solventar a cuestión. Con todo, podería
valorarse a implantación de incentivos ao colectivo, co obxecto de paliar esta circunstancia e
abrir unha liña de diálogo cos propios profesionais que sufren nas súas axendas de traballo a
reprogramación dos doentes doutros facultativos por mor das ausencias e vacantes non
cubertas, co obxecto de acadar unha solución viable que satisfaga os intereses das partes
implicadas namentres non se solventa a cuestión estrutural do déficit de persoal cualificado.
Ao respecto da cuestión relativa á seguridade no traballo a administración sanitaria traslada
que as avaliacións de riscos laborais e as avaliacións de riscos psicosociais na área sanitaria en
cuestión se realizaron cumprindo a normativa e o procedemento establecido polo SERGAS.
Ao respecto da cuestión relativa ao déficit de material nos centros de saúde, cómpre sinalar
que é unha cuestión que afecta ao funcionamento interno de cada centro, trasladando a
administración información respecto da inversión realizada neste campo, sería preciso, de ser
o caso, especificar de que material se está a falar en cada suposto para poder realizar unha
avaliación das posibles consecuencias na asistencia sanitaria dos pacientes de cada centro de
saúde.
Ao respecto da xestión da demanda de atención sanitaria sen cita por parte dos doentes,
temos que sinalar que se trata dunha cuestión que afecta á organización interna da
administración sanitaria e polo tanto excede das competencias atribuidas a esta institución a
excepción das cuestións que puideran afectar ao dereito á protección da saúde dos pacientes,
caso no que procederíamos á pertinente investigación.
Ao respecto da cuestión relativa ao acceso ás probas hospitalarias e a lista de espera para as
diferentes especialidades médicas, trasládasenos no informe da administración que existe un
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sistema de comunicación entre os diferentes niveis asistenciais, polo que se deduce que se
poden identificar os problemas máis graves e se pode buscar unha solución axeitada a cada
caso.
CONCLUSIÓN
Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1
da Lei 6/1984, do 5 de xuño, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa consellería a seguinte
suxestión:
“Que se valore establecer un sistema de monitorización dos diferentes parámetros que
poden influír na prestación da asistencia sanitaria dos centros de saúde sobre os que os
profesionais sanitarios centran as súas queixas, que inclúan a demora nas citacións a
demanda do doente e a porcentaxe de citacións presenciais respecto do total de citacións
realizadas, como punto de partida para obxectivar a situación laboral dos profesionais e a
calidade asistencial nos devanditos centros ”.
Suxestión:
“Que se valore establecer unha liña de diálogo cos facultativos de atención primaria, co
obxecto de establecer incentivos, de carácter económico ou doutra índole, que permitan
cubrir as ausencias e vacantes namentres non se solventa o problema estrutural da escaseza
de persoal cualificado para o posto ”.
Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o 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.
Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta Valedoría, o seu artigo 33 prevé
que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable,
non se producise unha medida adecuada ao suxerido, a Valedora do Pobo poderá poñer os
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración pública galega.
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Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela
actitude, especialmente nos casos en que, considerando a Valedora do Pobo que era posible
unha solución positiva, esta non se conseguise.
O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia,
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación
das suxestións ou recomendacións admitidas pola Administración pública galega.
Saúdoo atentamente.
María Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo
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