
 

 

Circular: 25 / 2004 

 

Data: 19 / 11 / 2004 

 
 

Asunto: Procedemento para o seguimento da actividade de autoconcertación e de          
atención a pacientes derivados a centros concertados 

Orixe:    Secretaría Xeral do Sergas 
Ámbito: Divisións Xerais do Sergas 
    Direccións Provinciais do Sergas 
    Xerencias de Atención Especializada  
 
 

É un obxectivo fundamental da Consellería de Sanidade o mantemento dos tempos 
de demora en lista de espera en valores adecuados á patoloxía e aceptables para os 
usuarios. 
 

A Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia ( LOSGA ), no 
Capítulo II, de dereitos e deberes dos cidadáns no sistema sanitario de Galicia, no artigo 133 
1. u) establece que os usuarios teñen dereito “a que determinadas prestacións sanitarias 

financiadas publicamente lles sexan dispensadas nuns prazos previamente definidos e 

coñecidos, que serán establecidos regulamentariamente. A extensión deste dereito 

realizarase de xeito progresivo, atendendo a gravidade, penosidade e impacto das patoloxías 

na calidade de vida das persoas enfermas, as dispoñibilidades financeiras da Administración 

sanitaria autonómica e a capacidade resolutiva dos centros, servizos e establecementos 

sanitarios do sistema sanitario de Galicia.  

 

En todo caso, as intervencións cirúrxicas que se lles deban realizar ós titulares do 

dereito á protección da saúde e á atención sanitaria financiadas publicamente deberán 

executarse nun prazo máximo de 180 días naturais desde a inscrición do doente no rexistro 
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da lista de espera, sen prexuízo de que poidan establecerse prazos de resposta inferiores 

para determinadas intervencións. Co fin de garanti-lo tempo máximo de espera para 

intervencións cirúrxicas poderase ofertar calquera dos centros hospitalarios que integran a 

rede galega de atención sanitaria de utilización pública, así como outros centros 

debidamente acreditados para o efecto, se as circunstancias concorrentes así o aconsellan”. 

 
Por estes motivos se veñen realizando diversas iniciativas para a redución dos 

tempos de espera, entre as que se atopan a autoconcertación e a actividade en centros 
concertados, incluíndo o Programa Especial de Redución de Listas de Espera (PERLE). 
 

Por razóns de equidade, pero tamén para a consecución dos obxetivos dos 
programas, é fundamental que as persoas atendidas sexan as que levan máis tempo nas 
listas de espera.  
 

Se consideraría inaceptable que en estas modalidades se atendese a pacientes con 
pouco tempo na lista si existen pacientes con maior espera, para a mesma patoloxía e 
prioridade. 
 

Para asegurar a correcta realización da actividade de autoconcertación e da 
derivación de pacientes a centros concertados, incluíndo o PERLE, cómpre establecer as 
normas de funcionamento, os responsables da súa execución e os correspondentes 
mecanismos de seguimento da actividade. 
 

Por estes motivos, e có obxecto de que as persoas atendidas sexan as que levan 
máis tempo nas listas de espera, a Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, considera 
oportuno dita-las seguintes 

INSTRUCCIÓNS 
 
Primeira. A actividades de autoconcertación e de centros concertados, incluíndo o PERLE, 
se dirixirán a aqueles procesos onde exista unha maior espera. 
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Segunda. Se garantirá que o paciente seleccionado sexa o que máis tempo leva en lista de 
espera para esa patoloxía e prioridade. 
 
Terceira. Se pedirá ao paciente a súa conformidade inmediatamente antes da derivación ao 
centro concertado. 
 
Cuarta. A derivación farase de forma escalonada, de forma que se evite o colapso do centro 
concertado. 
 
Quinta. Se evitará no posible que se deriven pacientes co preoperatorio realizado no centro 
de orixe. 
 
Sexta. As derivacións se realizarán prioritariamente antes dos 150 días de espera, para 
permitir 30 días de xestión ao centro concertado e conseguir a atención do paciente no prazo 
de 180 días establecido na LOSGA. 
 
Sétima. É responsabilidade do xerente do hospital que realiza a indicación asegurar o 
cumprimento dos criterios especificados nos apartados anteriores. 
 
Oitava. As direccións provinciais realizarán o seguimento individualizado da atención 
realizada dos programas. 
 
Novena. A xerencia do hospital remitirá semanalmente á dirección provincial a seguinte 
información relativa ós programas de autoconcertación e de derivación a centros 
concertados, incluíndo o PERLE: 

—  Tipo de programa. 
—  Código de tarxeta sanitaria. 
—  Número de historia clínica. 
—  Nome do paciente atendido / derivado.  
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—  Data de inclusión en lista de espera. 
—  Data de mecanización en lista de espera. 
—  Data de atención / derivación. 
—  Descrición do procedemento. 
—  Preoperatorio realizado.  

 
Décima. O director provincial realizará reunións semanais de seguimento cos xerentes dos 
hospitais para analizar o cumprimento dos programas. 
 
Undécima. O director provincial informará semanalmente á Secretaría Xeneral, ós efectos 
de garantía da equidade e dos dereitos dos cidadáns, e á División de Asistencia Sanitaria, ós 
efectos de xestión asistencial, do desenvolvemento dos programas e das incidencias sobre o 
cumprimento dos puntos anteriores. 
 
 

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2004 
 

        Vº Prace 
       O PRESIDENTE    O SECRETARIO XERAL  
  DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE                 DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 
 
 
 
    José Manuel González Álvarez       Carlos Monclús Diez de Ulzurrun 
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