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Avoga por manter a calidade asistencial, farmacéutica e de formación de facultativos

   VIGO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

   O presidente en funcións da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou este xoves en Vigo o seu compromiso
de "preservar a sanidade da crise" económica actual e, nese sentido, indicou que, ao igual que os
profesionais sanitarios, o traballo do Goberno galego é "buscar a eficiencia no tratamento unha vez
atopado o diagnóstico atinado".

   Feijóo presidiu a inauguración da V Reunión Nacional de Enfermidades Autoinmunes Sistémicas, á que
acudiu acompañado pola conselleira de Sanidade en funcións, Rocío Mosquera. Durante a súa intervención,
o xefe do Executivo galego destacou que se trata dunha especialidade que "pode axudar" ao sistema
nacional de saúde á hora de avanzar no camiño do traballo multidisciplinar e a cooperación profesional, co
obxectivo de "mellorar a atención" o paciente.

   En todo caso, recordou que "para iso é sen dúbida fundamental chegar co fin de mes" e, nese sentido,
defendeu a necesidade de "velar pola garantía de sostenibilidade e a supervivencia do sistema
sanitario".

   Así, defendeu que, durante a pasada lexislatura, a Xunta foi "consciente" de que o seu traballo é
"preservar a sanidade da crise", ao tempo que avanzou que na próxima lexislatura tamén o será.
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   Feijóo destacou, ademais, o labor dos profesionais sanitarios como "chave" do sistema e tivo palabras de
recoñecemento polo seu "esforzo e compromiso". Nese sentido, destacou que eles axudaron a diminuír os
tempos de resposta, a incrementar as primeiras consultas e a mellorar a actividade asistencial e cirúrxica.

   De igual modo, resaltou que tamén se souberon adaptar ás "vantaxes" que ofrece a informatización, como
na receita e a historia clínica electrónica, e que tamén contribuíron conseguir a racionalización do gasto
farmacéutico.

   Por todo iso, destacou que boa parte da "viabilidade" dunha comunidade autónoma dependerá "do acerto
dos xestores sanitarios" e do "acerto e compromiso vocacional" dos profesionais.

   Ademais, achegou cifras e, tras indicar que a sanidade supera o 45 por cento do total de recursos das
comunidades, indicou que esta se move "nunha franxa alcista do 47 ou 48 por cento". "Por iso, non me
estrañaría que en 2013 e 2014 a maioría de comunidades autónomas destinasen o 50 por cento dos seus
recursos ao sistema sanitario", aseverou, ao tempo que avogou por utilizar de forma "eficiente" estes
recursos.

   Así, o presidente da Xunta indicou o seu obxectivo de intentar ser "eficientes", explicando que, para iso, se
basearán na "confianza" nos profesionais do sector e tamén na "corresponsabilidade" na toma de decisións.

   Finalmente, Feijóo reiterou o seu "compromiso de manter un sistema" no que asegurou crer e tamén de
"preservar a calidade" asistencial, farmacéutica e de formación de facultativos que é das "maiores do
mundo". Así, apuntou que estamos nun momento de "pluripatología importante" -- en alusión ás
dificultades económicas -- e avogou por "saír todos" xuntos das dificultades.

   Pola súa banda, a presidenta da Sociedade Española de Medicina Interna (SEMI), Pilar Román Sánchez,
tamén manifestou o seu compromiso coa "eficiencia" e o mantemento do sistema sanitario. Nese sentido,
manifestou o ofrecemento destes especialistas para "ser líderes" dunha cambio no sistema organizativo
sanitario.

   Máis de 250 especialistas --a grande maioría de medicina interna-- participan ata o próximo día 24 na V
Reunión Nacional de Enfermidades Autoinmunes Sistémicas do GEAS-SEMI, que se celebra no Auditorio
Mar de Vigo. Ademais de internistas, participarán especialistas en nefrología, cardioloxía, reumatología e
médicos de Atención Primaria.
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