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CONSELLERÍA DE SANIDADE

Os dispositivos CÍES 1, MALPICA 2, e CARMEN 3  
están a disposición para calquera incidencia 

 
O SERGAS ATENDEU DENDE NOVEMBRO A MÁIS DE 900 PERSOAS QUE TRABALLARON NAS COSTAS 

GALEGAS 
 

Rexistradas, a través de cuestionarios epidemiolóxicos elaborados especificamente para esta circunstancia, no 
Sistema de Información Sanitaria (SISF) sobre os problemas de saúde derivados da recollida do fuel 

 
 Un total de 921 persoas que, dende o pasado mes de novembro, realizan tarefas de limpeza do fuel do 
Prestige nas praias galegas foron atendidas polo Servicio Galego de Saúde (SERGAS) nos seus distintos 
dispositivos. Estes datos despréndense da recollida continuada de datos do Sistema de Información Sanitaria sobre 
os Problemas de Saúde das persoas que participan nas labores de limpeza de Fuel (SISF), activado polo 
departamento sanitario galego, e do que o conselleiro de Sanidade, Xosé Mª Hernández Cochón, informou ó 
Consello da Xunta. 
 
 Destas persoas, 620 eran varóns e 301 mulleres, e 461 traballaban como voluntarios. Por outra banda, as 
síntomas que presentaban son as previstas, trala revisión das informacións e experiencias en circunstancias 
semellantes, no desenvolvemento deste tipo de tarefas (irritación farínxea, dérmica e ocular; dor de cabeza, de 
lombo e abdominal; dificultade respiratoria; trastornos do sono; náuseas e vómitos; ou traumatismos e feridas por 
corte); e todas estaban a realizar traballos directamente relacionados coa manipulación do fuel (limpeza do mar, 
praias e rocas...). En todo caso, cómpre subliñar de novo, que é imprescindible o uso de luvas, botas impermeables 
e máscaras para realiza-los citados labores. 
 
 Dende un primeiro momento, activouse nas costas un amplo dispositivo sanitario de atención a estas 
persoas, o CÍES 1, o MALPICA 2, e o CARMEN 3 que, unido á rede ordinaria de atención nas costas, e ós recursos 
da Fundación Urxencias Sanitaria de Galicia-061, garantiron a atención sanitaria.  

 
CUESTIONARIOS EPIDEMIOLÓXICOS ESPECÍFICOS 

 
O departamento sanitario da Xunta recompilou, puntualmente e dende o primeiro momento, os datos das 

persoas atendidas polo Sergas que presentaron calquera tipo de sintomatoloxía relacionada coas tarefas de 
recollida do fuel, a través do citado SISF. Este activouse no mes de novembro trala transmisión de información a 
tódolos profesionais sanitarios dos centros de saúde, consultorios, Puntos de Atención Continuada (PACs) e centros 
hospitalarios, deses problemas que se poderían derivar do traballo continuado nas tarefas de limpeza do fuel vertido 
polo Prestige.  

 
A través de cuestionarios epidemiolóxicos a cubrir por estes profesionais, recóllense as patoloxías máis 

frecuentes dos atendidos. Tras este seguimento, a maiores da recollida ordinaria, pódense identificar problemas de 
xeito precoz, e dispor rapidamente de información sobre calquera incidencia producida nos dispositivos do Sergas. 
Relacionado con isto, establécese un protocolo de seguimento asistencial de tódolos casos rexistrados en relación 
con estas tarefas nos centros da rede do Servicio Galego de Saúde (SERGAS) que precisaron atención 
especializada.  
 

Ademais, creouse unha Comisión Cientifico-Técnica, formada pola Consellería de Sanidade e as 
Universidades galegas, na que se analiza a literatura científica dispoñible sobre os potenciais efectos dun vertido de 
fuel destas características; se identifican os aspectos nos que se fai necesario incidir para obter un maior 
coñecemento; e se valora a viabilidade de estudios específicos para propor, se son necesarias, medidas adicionais 
de protección e control da saúde. 
 
RECURSOS NA COSTA  
 
  Os dispositivos sanitarios especiais da costa refórzanse e varían o seu emprazamento de acordo coas 
necesidades, de xeito que, na actualidade, 26 ambulancias dos dispositivos CÍES 1, MALPICA 2, e CARMEN 3, 
están a disposición, de xeito exclusivo e específico, para calquera incidencia que se produza nas praias; e activouse 
un centro asistencial especial no cámping das Illas Cíes.  
 

Xunto co dispositivo específico, nos 151 centros de saúde e consultorios da costa, 755 médicos de Atención 
Primaria poden atender calquera persoa que presente problemas sanitarios derivados da recollida do fuel. Ós 
profesionais destes centros, os lugares máis axeitados e perfectamente dotados para atención médica, hai que 
engadir unha media diaria de 100 médicos de garda nos 39 Puntos de Atención Continuada, que funcionan as 24 
horas do día, e nos centros hospitalarios.  
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Ademais, ó redor de 60 técnicos do 061 traballan no dispositivo especial activado para a costa. E non hai 
que esquecer que, por outra banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 conta co dispositivo permanente de 93 
ambulancias asistenciais, 7 Unidades de soporte Vital Avanzado Terrestre, e dúas Unidades de Soporte Vital 
Avanzado Aéreo. Calquera persoa que teña un problema sanitario derivado das tarefas de recollida do fuel, con só 
chamar ó 061, poderá tamén recibir asesoramento ou atención médica. 
 
PUNTUAL INFORMACIÓN E COORDINACIÓN 
 

Con todo, os profesionais están puntualmente informados sobre calquera incidencia que se poida producir, 
sobre a sintomatoloxía esperada, os protocolos epidemiolóxicos a seguir, e as actividades preventivas a ter en 
conta. Hai que lembrar, tamén, que as atencións sanitarias producidas ata o momento están dentro das esperadas, 
non existindo ata o momento complicacións na asistencia, o que demostra o axeitado do sistema, que se ampliaría 
se a carga asistencial así o requirira.  
 

Esa incidencia dá conta da operatividade dos recursos e actuacións, activados co maior grao de 
organización, feito que tódolos profesionais sanitarios coñecen como clave á hora de prestar atención sanitaria. 
Nesta planificación, trabállase en estreita colaboración con outros servicios como a Consellería de Asuntos Sociais, 
Cruz Vermella, o Forzas Armadas, e os traballadores sanitarios voluntarios que están a colaborar de xeito 
coordinado co Sergas, noP dispositivo estructurado a través do 061.  


