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A s políticas de axuste fiscal leva-

das adiante polo goberno de

Núñez Feijóo están tendo un efecto

demoledor na atención sanitaria pública

galega.  Un impacto que afecta tanto

aos recursos –redución de persoal,

camas…– como á propia atención –é

moi notable o deterioración na atención

primaria, pero tamén é visible na aten-

ción hospitalaria–, e que vén acompa-

ñado dunha intensa penetración do

capital privado –tanto na xestión de

relevantes servizos sanitarios como das

novas infraestruturas hospitalarias– e

dun abandono da investigación pública,

que se entrega ás multinacionais.

Unha estratexia que responde ao

criterio neoliberal, polo que aposta o

PP, de concibir a atención sanitaria

como un “negocio privado” que procura

o máximo beneficio económico para o

capital –un capital, por certo, con fortes

vínculos con ese partido gobernante–,

sen importar por caso os efectos que

esta estratexia ten sobre a saúde e a

vida das persoas que precisan atención

sanitaria, moi especialmente das máis

vulnerables. 

Recortes nun gasto sanitario
público xa deficitario
Dende que Alberto Núñez Feijóo (PP)

está á fronte da Xunta de Galiza, o

gasto sanitario público diminuíu un

12,3 por cento pasando de 3.767.119

millóns de euros (2009) a 3.302.150

O demoledor impacto das políticas de Feijóo

Deterioración asistencial
e privatización

Manuel Marín García Texto

DOSSIER
A AUSTERIDADE MATA
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millóns (2014). Un recorte orzamenta-

rio de 460 millóns (figura 1), equiva-

lente ao custe dun hospital de 1.400

camas, por caso o de Vigo. 

Téñase en conta que estamos a

falar de recortes continuos nun gasto

público xa de por si moi deficitario.

Galiza está entre as comunidades

autónomas que menos gasto público lle

destina á atención sanitaria nun Estado

Español que está no furgón de cola da

UE pola dimensión do gasto público

sanitario en función da riqueza (PIB).

Un axuste no gasto público que

tivo como un dos seus efectos drásti-

cas reducións nas plantillas e nas

camas. Despediuse a 2.094 traballa-

dores sanitarios (figura 2), o que

supuxo un recorte del 6 por cento -un

20 por cento superior a media das

CCAA- e pecháronse 275 camas hos-

pitalarias, ás que habería que engadir

as 1.085 pechadas no verán, pasando

así Galiza a ser unha das CCAA nas

que houbo un maior recorte no núme-

ro de camas (figura 3)

Uns recortes no gasto público que,

non obstante, non impediron que as

transferencias de fondos públicos a

mans privadas se incrementaran nota-

blemente, acadando os 1.624 millóns

de euros (48,8 por cento del total):

1.335 millóns para farmacia e material

sanitario;  289 millóns para concertos

privados (8,7 por cento). Quedando só

un 7,1 por cento do gasto público para

o funcionamento dos hospitais e os

centros de saúde públicos.

En relación ao gasto farmacéutico,

cómpre subliñar que pese á propagan-

da oficial da Xunta de Galiza, os medi-

camentos xenéricos representan só o
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Figuras 1, 2 e 3.

7-dossier:l-dossier  17/02/15  12:00  Página 19



20 02.15

T

do
ss
ie
r

11 por cento do total (a metade da

media do Estado que está no 21,5 por

cento), polo que seguimos á cabeza en

gasto farmacéutico con 257 euros ao

ano por habitante (a media do sistema

é de 212 euros).

Abandono e marxinación
da Atención primaria
Aínda que as políticas de axuste fiscal

do gasto levadas adiante pola Xunta de

Galiza afectan a toda a atención sanita-

ria pública galega, podemos dicir que a

vítima principal, tanto pola dimensión

dos recortes como pola propia relevan-

cia da mesma –especialmente nunha

comunidade como a galega cunha

grande dispersión da poboación e un

peso relevante das persoas maiores–,

está a selo a atención primaria.

Nos últimos anos, a atención pri-

maria viu reducido o seu financiamen-

to nun 6 por cento –é dicir, 33 millóns

de euros:

Este descenso orzamentario tivo

e seu complemento político na

Supresión das Xerencias de

Atención Primaria –absorbidas polas

Hospitalarias– e na paralización do

Plan de Mellora de Atención

Primaria, que fora aprobada polo

goberno bipartito.

A paralización do devandito plan

comportou que se paralizara a cons-

trución de 66 novos Centros de

Saúde e 5 Centros de Alta

Resolución. Comportou tamén a con-

xelación de 915 novas prazas de per-

soal previstas, entre as cales estaban

193 prazas de persoal médico e 385

de enfermería, colaborando así a que

se manteña a masificación das cotas

(>50 por cento).

Quedou tamén sen executar o 60

por cento do investimento previsto

para melloras nos equipamentos dos

centros de saúde, moitos dos cales

están nun estado lamentable. Ao

tempo, seguen as limitacións de acce-

so ás probas diagnósticas, que se

requiren para pechar os procesos

asistenciais sen necesidade de que

os pacientes teñan que ir ás consultas

hospitalarias para iso. 

O abandono e a deterioración da

Atención Primaria explican as satura-

cións dos servizos de urxencia dos

hospitais e tamén as longas listas de

espera.

Deterioración da Atención
pública hospitalaria
A pesar da aposta polo “hospitocen-

trismo” na atención sanitaria por parte

da Xunta de Galiza –en prexuízo da

atención primaria–, é evidente a dete-

rioración provocada pola política de

axuste fiscal e de fomento da iniciati-

va privada en importantes centros

hospitalarios públicos de Galiza.

Concretémolo caso por caso.

–Complexo Hospitalario de Lugo:

Miles de lucenses deben recorrer en

ambulancia grandes distancias para

realizar cateterismos, para radiarse ou

para ser diagnosticados dun cancro,

dado que o novo hospital carece dos

Servizos de Hemodinámica 24 horas,

Radioterapia e Medicina Nuclear,

necesarios para tratar pacientes con

cardiopatías ou cancro.  

–Complexo Hospitalario de

Ourense: O Plan Directorio para

ampliar servizos necesarios e mello-

rar as instalacións está paralizado, o

que se debe ao interese da Xunta de

facelo recorrendo ao financiamento

privado. Asemade, a nefasta xestión

do SERGAS pon en perigo os 45

millóns de euros que a Unión Europea

achegaba ao proxecto 

–Complexo Hospitalario de

Pontevedra: A presión de construtores

vencellados ao Partido Popular con-

seguiu paralizar a creación do

Ano 2008 Ano 2013 Diferenza

Gastos
Hospitais

2.050,9
millóns

2.056,2
millóns

+ 5,5
millóns

Gastos
AP sen
farmacia

557
millóns

524
millóns

-33
millóns

Figura 4.
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Hospital Único de Pontevedra base-

ándose nunha ampliación do Hospital

Montecelo, que serviría para acabar

co actual fraccionamento da atención

en dous centros separados por quiló-

metros. O custe desa ampliación con

financiamento público ascendía a 90

millóns de euros,  mentres coa cons-

trución dun Novo Hospital –agora con

financiamento privado (PFI)– pode

supor entre 700 e 1.000  millóns de

euros de fondos públicos.

Privatización da “nova”
hospitalización
A deterioración da atención hospitala-

ria pública camiña en paralelo cun for-

tísimo apoio á penetración do capital

privado neste tipo de atención públi-

ca, algo que queda reflectido en dous

casos singulares: 

–Privatización da construción e da

xestión do Novo Hospital de Vigo

(NHV). Esta fórmula financeira da que

turra a Xunta de Galiza é moito máis

cara (de 450 millóns inicias pasarase a

1.880, catro veces máis). Vexamos por

que. Por realizar o informe, a consulto-

ra privada PWC xa cobrou 220.000

euros de fondos públicos. O proxecto

fora adxudicado a unha Concesionaria

–financiada pola Caja de Ahorros del

Mediterráneo (CAM) e por Bankia–,

pero que tivo que ser paralizado –pola

crise das citadas caixas– durante tres

años. Aínda que inicialmente o contrato

estipulaba que o financiamento da obra

debería correr ao cargo da concesiona-

ria, o goberno de Feijóo solicitou dous

préstamos –débeda pública–: un de

140 millóns de euros ao Banco

Europeo de Inversiones, e outro de 30

millóns ao Instituto de Crédito Oficial

(ICO).  Outros 110 millóns serán pres-

tamos da banca privada: NGB e

Caixabank (rescatados con fondos

públicos), BBVA e Santander. Deste

xeito, o NHV será financiado case na

súa totalidade, ben directa ben indirec-

tamente, con diñeiro público. Por se iso

non fose suficiente, esta nova fórmula

de xestión hospitalaria supón ademais

que a Xunta lle teña que pagar á UTE

un canon de 73 millóns de euros

anuais, e durante 20 anos.

–Renovación (por dez anos

ampliables cada dous) do Concerto

Singular co hospital POVISA (do

Grupo Nosa Terra), todo isto a pesar

de terse pronunciado en contra tanto o

Valedor do Pobo como o Consello de

Contas. Unha renovación que só se

xustifica por causas políticas –lém-

brense os vínculos da actual consellei-

ra Sra. Rocío Mosquera con este cen-

7-dossier:l-dossier  17/02/15  12:00  Página 21



22 02.15

T

do
ss
ie
r

tro hospitalario. Porque POVISA non

atende desprazados e carece de ser-

vizos tan básicos como Cirurxía

Torácica, Psiquiatría, Obstetricia,

Tuberculoses e outras patoloxías res-

piratorias, Coidados Paliativos e a

Hospitalización a Domicilio para os

pacientes do Morrazo. Dispón de

menos recursos -16 por cento menos

de camas/habitante, 20 por cento

menos de médicos/ habitante 30 por

cento menos de médicos/ cama y 28

por cento menos de persoal/ cama–

que os centros públicos. Non resulta

por iso estraño que a lista de espera

cirúrxica de POVISA sexa de 200 días.

Este novo modelo de xestión implan-

tado polo goberno conservador de Feijóo

comportará que o custo da asistencia

hospitalaria de Vigo chegue a sumar a

astronómica cifra de 3.760 millóns de

euros a pagar –débeda pública, xa que

logo– en 20 años. Un modelo que a nivel

asistencial supón perder 400 camas, qui-

rófanos e boxes. Asemade, desapare-

cen tanto módulos de Docencia, Investi-

gación e Hotel de Pacientes, como ser-

vizos de referencia previstos no proxec-

to público: Maxilofacial,  Queimados,

Hemodinámica, Cirurxías  Torácica, Car-

díaca e Infantil. Finalmente, dáse unha

evidente perda de calidade dos mate-

riais, dos sistemas de illamento térmico,

equipamento, vías de acceso, etc.

Todo un despropósito en prol dun

máis ca seguro negocio privado

sanitario.

Privatización de servizos
estratéxicos
Mediante unha política de externaliza-

ción, o fomento da iniciativa privada

na atención sanitaria pública afecta a

numerosos e importantes servizos

públicos –sanitarios e non sanitarios–,

cuxa xestión é concedida a empresas

con fortes relacións con importantes

cargos directivos do PP, como se

pode ver a continuación:

1. Servizos centrais: a) Historia clí-

nica electrónica e receita electrónica:

adxudicada a Indra, antiga empresa

pública que fora privatizada polo

goberno de Aznar. b) Sistema de Citas

Call Center: destinado a distribuír os

pacientes polos diferentes centros e

servizos (públicos e privados) e c) o

Teléfono Informativo “012”. A privati-

zación destes servizos supón, ade-

mais da cesión de datos relevantes

sobre a poboación galega a entidades

privadas, tales como o Fondo de

Investimento Netaccede e a Consul-

tora Ernst Young, que algunha destas

empresas privadas poida dispoñer

agora dunha información que lle per-

mita identificar os puntos fortes ou os

puntos débiles do sistema, podendo

así deseñar estratexias que poste-

riormente lle sirvan para apoderarse

totalmente del. d) Telecomunicacións

do SERGAS: adxudicada a Telefóni-

ca, empresa privatizada tamén por

Aznar. e) Servizos de Protección

Radiolóxica: mantense en mans de

Galaria (empresa pública, pero con

xestión privada) e da empresa Gene-

ral Electric. e) Servizo de esteriliza-

ción do instrumental: a xestión mer-

cantilista desta actividade, necesaria

para evitar infeccións, pode carrexar

graves problemas de saúde aos

pacientes. f) Oxixenoterapia: manten-

se en mans dunha empresa privada

(Oximesa Praxair), que está acusada

de defraudar a Facenda un total de

146 millóns.

2. Servizos xerais: a) Loxística del

sistema: adxudicada a Severino

Servizo Móbil, empresa que custo-

diaba as Historias Clínicas do CHOP

cando se queimaron  –o que nos dá

unha idea da súa eficiencia. b)

Mantemento dos equipos sanitarios:

adxudicada a Ibérica de

Mantenimiento SA. c) Limpeza e

enerxía: adxudicada ao Grupo Norte,

vinculado á inmobiliaria en quebra

Martinsa-Fadesa, Ferrovial (imputa-

da no caso Palau) e Clece/ACS, vin-

culada a Indra, empresa moi ben

relacionada co goberno do PP. d)

Servizo de Cátering dos hospitais:

adxudicada a Mediterranea-Arturo,

do fondo de investimento Portobello

(Santander, BBVA, CAM/Sabadell,

Bankia) e de Arturo Fernández,

imputado no caso Bankia e acusado

de pagarlles aos seus traballadores

con diñeiro negro.
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3. Xestión económica: a) Compra de

equipamento tecnolóxico: as mesmas

empresas que fabrican os equipos

(General Electric, Siemens e Philips)

serán as que decidan que equipos

comprar, a súa cantidade e en que

hospitais deben situarse. b) Servizo

de ambulancias: adxudicada a

Ambulevante, denunciada no seu día

pola súa estreita vinculación ao PP

valenciano. Co pretexto de abaratar

gastos, suprimíronse 5 puntos de

ambulancias.

4. Servizos médicos: a) Servizos de

hemodiálise: estanse derivando os

pacientes a centros privados, malia

dispoñer de 14 centros hospitalarios

públicos con capacidade probada

para realizalos. b) Centro Oncolóxico

de Galicia (COG):  Centro de xestión

privada que ten acceso ao Rexistro do

cancro de toda a poboación galega.

Asemade, xestiona ensaios clínicos

en pacientes da pública para probar

novos medicamentos para a industria

farmacéutica, que esta última comer-

cializa posteriormente con grandes

beneficios económicos.

As evidencias son concluíntes: o

goberno de Núñez Feijóo está entre-

gando grandes parcelas da atención

sanitaria pública galega a empresas

privadas, o que supón a conversión

de servizos públicos en negocios pri-

vados de empresas con grandes vín-

culos co partido gobernante (PP), e

tamén coa banca privada e con fon-

dos especulativos.

Renuncia á investigación
pública que pasa a capital
privado
A privatización e os recortes no gasto

afectan, como non pode ser doutra

maneira, á investigación pública

(I+D+i), que está pasando progresiva-

mente a control privado: 

1. Privatización do Laboratorio

Central de Galiza, asignado ao  labo-

ratorio privado CERBA Internacional,

cuxo presidente é o propietario dos

Laboratorios Unilab do Fondo de

Investimento multinacional CVC-Capio,

asociado á súa vez á aseguradora pri-

vada norteamericana “Centene”. Esta

privatización vai supor que os hospitais

públicos pecharán os seus propios ser-

vizos de laboratorio, coa conseguinte

perda de autocapacidade diagnóstica e

tamén de persoal propio. Moitas activi-

dades que esixen a presenza do ana-

lista –por caso, os transplantes de

medula- e moitas investigacións no

poderán levarse a cabo nos hospitais

públicos quedando en mans privadas,

e máis en concreto dos Fondos de

Investimento Internacional.

2. Presenza das multinacionais

nos Institutos Biomédicos de

Investigación del SERGAS, como

por caso o Instituto Biomédico de

Vigo que pasou a ser coxestionado

pola multinacional farmacéutica

Janssen (Johnson & Johnson) e o

Instituto Biomédico de Santiago, par-

ticipante no Campus Vida, mediante

un convenio entre a Universidade, o

SERGAS, a Banca y la Industria

Sanitaria privada.

A través destes institutos, acolli-

dos á fórmula de colaboración públi-

co-privada, e por moi pouco diñeiro, a

industria privada controlará a investi-

gación e a docencia de saúde en

Galiza.

3. Compra Pública Innovadora:

mediante 23 proxectos asignados a

Innova Saúde e Hospital 2050, impúl-

sase a innovación e finánciase a

investigación empresarial, comprando

os bens e servizos resultantes. 

O sistema público non se reserva

os resultados desta I+D+I –financiada

con fondos públicos–, renunciando á

investigación en beneficio do sector

privado,  que se aproveita tanto das

infraestruturas públicas, tales como

hospitais e centros de saúde, como

dos traballadores sanitarios, e incluso

dos propios enfermos, para os seus

experimentos.

Manuel Marín García é médico de familia
no Centro de Saúde de Seixo (Marín).
Presidente da Federación de Asociacións
para a Defensa da Sanidade Pública.
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