
Copia literal do escrito dos traballadores do Centro de Saúde e Pac de Chantada. 

EXPOSICIÓN DOS FEITOS: 

PRIMEIRO.- Falamos con varios traballadores do Centro de Saúde e Pac de Chantada e 
hai  malestar  co  novo  modelo  de  xestión  de  caixóns  de  atención  primaria  e  nos  almacéns 
convencionáis pola mala calidade dos productos subministrados pola plataforma loxística.  

Recabada información como queixa xeneralizada temos a mala  calidade dos materiáis 
traídos ao Centro pola empresa. Como exemplos teríamos e imos simplificar porque a lista sería 
moi longa: 

. Esparadrapo Mefix que non pega ben. 

. Vendas que perden elasticidade. 

. Termómetros con moita variabilidade e pouca precisión. 

. Sistema de sueros cada vez de peor calidade. 
 

. Guantes cada vez máis finos que rompen con facilidade. 
 

. Gasas sinxelas que pouco absorben.

. Gran número de tubos de analíticas VSG rotos. 

. Papel de padiola que racha con facilidade 

SEGUNDO.- Os  traballadores  mostran  queixas  xa  que  artigos  que  se  remitían 
anteriormente agora non se envían nos pedidos. Como exemplos teríamos: 

. Espátulas de ollos. 

. Pegamento de feridas. 

. Solicitáronse no seu momento e non se lle concedeu como unidade peticionaria e son 
artigos necesarios  para a actividade asistencial. 

TERCEIRO.- Detectáronse moitas trabas administrativas para dar solución aos problemas 
que xorden cos pedidos. Danse casos como: 
 

.  Non  se  fan  caso  aos  correos  electrónicos  que  se  remiten  polos  peticionarios  para 
solucionar a carencia dalgún artigo. 
 

. Pegas para a solicitude de material que está fóra de almacén. 
 

. Extensións telefónicas nas que non colle ninguén para resolver as dúbidas ou urxencias 
que poden xurdir. 

CUARTO.-  O  material  subministrado  é  insuficiente.  Como  Centro  solicítase  tantas 
unidades de artigos e son concedidos menor número de unidades aos pedidos o que supón que 
moitas veces se esgoten antes do seguinte pedido. Tamén destacar o engorroso procedemento 
que hai que seguir para a remisión de determinados artigos que teñen un procedemento especial 
e a súa xustificación nominativa e detallada para a remisión de máis unidades. 



QUINTO.- Non comunicación axeitada de lista de códigos por parte de subministros. Falta 
de  actualización e remisión de cambios nos artigos.

SEXTO.-  Falta de reposición das ‘tarxetas’ extraviadas no almacén de caixóns polo que 
non mandan o material solicitado. O persoal quéixase de que pasa moi a miudo e a empresa non 
fai nada para solventalo.

SÉPTIMO.-  Fai unos 8 meses no Centro de Saúde de Chantada decidiuse implantar o 
Programa de Espirometrías. Formouse a un traballador e remitiuse un espirómetro a unidade de 
atención primaria. 

Pero o que chama a atención é que a día de hoxe aínda son se fan as espirometrías. O 
motivo:  solicitouse a estación metereolóxica e o Centro aínda non a recibiu. 

OITAVO.- Tamén os traballadores manifestan deficiencias graves nas instalación e material 
inmovilizado do Centro como poden ser: 
 

. Falta de bombona de (O2) e/ou toma de(O2) na pranta superior con inconvinte que iso 
supón. Os  traballadores non entenden como nun centro tan grande como é o de Chantada só 
haxa unha toma de osixéno. 

. Os dous Ecg son obsoletos e un deles non dá medicións fiables polo que moitas veces 
non se usa polo mal funcionamento que ten e en moitas ocasións marca mal os parámetros. 
 

. Necesidade dun baño propio no Pac para os pacientes. No horario de apertura do Pac o 
celador ten  que abrir o Centro de Saúde para que poida ir ao baño. 

.  Pulsiosímetro  pediátrico  compartido  con  Pac.  Os  traballadores  quéixanse  que  non  é 
funcional ter só unha unidade no centro. 
 

. Falta de tensímetros dixitáis e os que hai son de mala calidade 

.  Impresoras  que se  estropearon  no seu  momento  e  non se arranxaron.  Para  pór  un 
exemplo o  ordenador que ten o Programa de Sintrón non ten impresora propia e os enfermeiros 
teñen que  derivar a folla de prescripción a outras unidades do centro como poden ser as súas 
consultas de  enfermería ou ao Servizo Administrativo. 

.  En  determinadas  consultas  os  monitores  son  demasiados  pequenos  para  a  correcta 
visualización e traballo co Ianus o que provoca cansancio na visión tras horas de traballo.

. Servizo de recollida/entrega de laboratorio ineficaz (extravíanse neveiras e gradillas). O 
Coordinador de Enfermería no seu momento solicitou a reposición destas unidades facendo o 
pedido  ao Servizo de Suministros e a día de hoxe non se mandaron novas unidades. 

. Falta de mantenemento no esterilizador. 

NOVENO.- Necesidade que no SAP de Chantada haxa un Coordinador de Enfermería xa 
que a día de hoxe non o hai. Os traballadores estanse encontrando con problemas e son eles 
mesmos o que teñen que resolvelo cando lle correspondería ao Coordinador facelo. A día de hoxe 
hai 7 enfermeiros en Chantada, 3 na Barrela e 3 no Pac. 

En vista o anteriormente exposto e ante todas estas queixas por parte dos trabaladores do 
Centro de Saúde e Pac de Chantada SOLICITAN: 
 

. Maior flexibilidade nos pedidos para que haxa menos trabas para solicitar as unidades 
necesarias para o Centro de Saúde e Pac de Chantada.



. Canles de comunicación máis eficaces para solvertar dúbidas que poidan xurdir e máis 
información sobre modificación de artigos e os seus novos códigos. 

. Maior axilidade na resposta dos correos electrónicos remitidos polo centro para resolver 
solicitudes de pedidos ou dúbidas que se poidan plantexar. 

. Maior control de calidade por parte de Eoxi Lugo, A Mariña e Monforte e vixianza dos 
artigos  subministrados pola plataforma loxística. Imposición á empresa de maiores controis. 

. Maior estocaxe e concesión de máis unidades en determinados productos xa que nalgúns 
artigos son insuficientes as unidades concedidas polo Servizo de Subministros. 

.  Realización das obras  pertinentes para o  Centro  de Saúde para  que as  instalacións 
conten con dúas tomas de (O2) 

. Así daríase maior dinamismo no caso que se producirán dúas nebulizacións simultáneas. 

. Necesidade de construcción dun baño propio para os pacientes no Pac de Chantada.
 

. Restitución de impresoras que no seu momento se estropearon e non foron arranxadas e 
cambio  de  pantallas  de  datos  por  unhas  máis  grandes  para  facilitar  o  campo  de  visión  no 
programa Ianus. 
 

. Urxente nombramento dun Coordinador de Enfermería por parte de Eoxi Lugo, A Mariña e 
Monforte 

. Os traballadores solicitan que cando se faga o Plan de Necesidades do 2019 se lles 
conceda ao Centro de Saúde dous novos ECG, un pulsio pediático para non ter que compatilo 
pediatría e PAC, a reposición das impresoras que faltan, remisión dunha estación metereolóxica 
para  a  realización  de  espirometrías  e  outras  peticións  que  se  poidan  facer  neste  primeiro 
trimestre. Os traballadores queren prestar unha atención de calidade acorde ao Novo Modelo de 
Atención  Primaria que o SERGAS quere implantar neste 2019 

Asdo: Vicente Vázquez Vázquez Delegado Local Cig-Saúde Monforte 


