
Dna. María Nieves García Varela, con DNI 34988793C, enfermeira con praza en propiedade
no CHUO e acoplada con número no Servizo de Anestesia-Reanimación, con domicilio a efectos
de notificación en C/ Nosa Señora da Saínza, nº21-2ºB, 32005 Ourense.

En relación ao  Expediente I.5.Q/2501/20,  tal  e  como falamos por  teléfono,  achego as
miñas alegacións ao mesmo, seguindo a orde da súa resposta:

Punto  1. “Cando  a  situación  de  ocupación  da  Unidade  o  aconsella  por  incremento  dos
pacientes , inmediatamente se dota dunha enfermeira máis un técnico auxiliar por quenda”.

Si se dotara inmediatamente como se afirma, parte da nosa reclamación non tería lugar. É
certo que polo xeral cumpren un acordo firmado xa fai anos, coa Dirección daquel momento,
no que dotan dunha enfermeira cando existe sobreaforo na Unidade, como é o caso do ingreso
do paciente número 13, cunha TCAE cando ingresa o paciente número 14. Pero non sempre é
inmediatamente, e outras veces ampáranse para non facelo, en que non son horas para pedir
a dotación, ou que non lles consta que haxa tantos pacientes na Unidade, porque os pacientes
de alta NON figuran como ingresados, pero temos que atendelos ata que queda valeira a cama
de destino. 

En xullo de 2017 firmouse un acordo coa Dirección de Enfermería daquel momento, polo que
se probaba un protocolo de reforzos en función das cargas, que debían ser valoradas polo
persoal do Servizo, pois é o que se atopa mais familiarizado, cualificado e adestrado para elo.
Sen embargo, ese acordo foi  derogado unilateralmente pola actual  Dirección, que non ten
dificultade  en  mobilizar  aos  profesionais  da  Unidade,  cando  se  produce  un  descenso  nas
cargas, sen ter en conta, que se trata dun Servicio de pacientes críticos, onde é difícil prever
as posibles complicacións, o deterioro no estado hemodinámico dos mesmos e/ou o ingreso de
novos pacientes, sen existir moitas veces marxe de tempo suficiente, para poder esperar polo
retorno dos compañeiros mobilizados. Tería que manterse a dotación habitual como se fai con
outros servizos de similares características como é o caso de urxencias ou quirófano, que non
teñen en conta a diminución da actividade ou demanda, para garantir en todo momento a
calidade de atención.

Punto 2. “ Aínda que como criterio orientativo... o método mais axeitado e eficiente é axustar
os  recursos  dispoñibles  ás  necesidades  dos  pacientes,  medidas  pola  súa  gravidade  e
dependencia”

A  pesar  da  Clasificación  do  CHUO,  dentro  dos  Niveis  Hospitalarios  en  Atención  ao
Paciente Grave,  como  Nivel  Asistencial  II:  Distrito  ou Zona,  a  realidade é que asume
incluso pacientes de Nivel Asistencial III, segundo os criterios da Task Force del European
Society  of  Intensive  Care  Medicine,  dos  Estándares  e  Recomendacións  do  Ministerio  de
Sanidade e Política Social para as Unidades de Coidados Intensivos (2010) (páx. 11 e 88),
onde se engloban os usuarios do Servizo de Anestesia-Reanimación do CHUO, na súa
maioría  subsidiarios  do  Nivel  II,  cunha  ratio  asumida  de  1:2,4 en  lugar  do  1:1,6
recomendado.

Recursos  Personales
de Enfermería

1  paciente  por
enfermeira

1,6  pacientes  por
enfermeira

3  pacientes  por
enfermeira

Pacientes que atenden Pacientes  que  requiren
soporte  respiratorio
avanzado o básico xunto
con,  al  menos,  soporte
de  dos  sistemas
orgánicos.  Se  incluyen
los pacientes  complejos
requiriendo  soporte  por
fallo multiorgánico

Pacientes que requieren
observación  más
frecuente  o
intervención, incluido el
soporte  a  un  sistema
orgánico,  o  cuidados
postoperatorios  o
aquellos  que  provienen
de niveles mas altos de
cuidados

Pacientes  en  riesgo  de
que  su  condición  se
deteriore,  o  que
provienen  de  un  nivel
mas  alto  de  cuidados,
cuyas  necesidades  de
cuidados  pueden  ser
satisfecha  en
hospitalización
convencional  con
asesoramiento  y  apoyo
del  equipo  de  cuidados
críticos



Seguindo coa mesma fonte, respecto ao Nivel II de Asistencia Médica Intensiva, ao que
pertence o CHUO, determina que o Equipamento e Dotación esencial e desexable nunha
UCI  de Nivel  II,  é  a  relación  Enfermeira/paciente  entre  1:2  e  1:1,5.  (páx.  41-42
Estándares e Recomendacións do Ministerio de  Sanidade e Política Social para as Unidades de
Coidados Intensivos (2010))

“A  Unidade  de  Reanimación  do  CHUO  viuse  reforzada  con  incremento  de  persoal,  dúas
enfermeiras e unha TCAE a finais de 2017”

Ata ese momento, a quenda de noite tiña unha dotación de 4 enfermeiras, pero non podemos
esquecer de que ademais dos pacientes ingresados, no Servizo de Reanimación, o persoal de
enfermería en todos as quendas de noite (os 365 días), e nas quendas diúrnas (sábados,
domingos e festivos así como os días no que o aforo da URPA é insuficiente) ten que asumir  o
coidado  e  a  vixilancia  da  recuperación  post  anestésica  inmediata  dos  pacientes
procedentes  de  intervencións  urxentes,  coa  dificultade  sobreengadida  de  non  ser
intervencións programadas, xa que a URPA só está aberta de luns a venres non festivos de 8h
a  22h.  Ademais  temos  o  agravante  de  non  poder  cuantificar  a  estes  pacientes  nin
administrativamente, nin obxectivamente como carga, a pesar de precisar estadías de varias
horas ata a súa alta, co que supuña unha ratio coas 4 enfermeiras mínima de 1:3 e ata
1:3.5 ao ocuparse as camas 13 e 14 con despertares. Así que apesares dese incremento, coa
dotación actual  de  5 enfermeiras a ratio sería  de 1:2,8,  continuando por  debaixo  das
Recomendacións   (1:2)  .

“Actualmente segundo os estándares do Ministerio, a Unidade está sobredimensionada no que
atinxe ao número de TCAE ao ter 1 TCAE por cada 3 pacientes na quenda de mañá e 1 TCAE
por cada 4 pacientes na quenda de noite”

Incrementouse 1 efectivo de TCAE na quenda de tarde,  pasando a ser  entón 4 efectivos,
xustificado polo alto volume de actividades a realizar, xa que moitas das altas e dos ingresos
da Unidade producíanse nas quendas de mañá e tarde, co traballo que supón a preparación do
paciente que se traslada a unha Unidade de hospitalización, a limpeza e preparación do box co
material  e  aparataxe  preciso  para  o  potencial  ingreso,  recibir  os  ingresos  procedentes  de
quirófano e/ou de urxencias...

Polas  características  especiais  dos  nosos  pacientes,  fan  que  requiran  de  coidados  moi
específicos e especializados, e tan só grazas ao traballo en equipo coas nosas compañeiras
TCAEs,  que  son  dunha  inestimable  axuda,  intentamos  garantir  en  todo  momento  unha
adecuada  calidade  asistencial.  Así  pois, consideramos  que  esa  ratio  está  mais  que
xustificada, pero eso non evita que sexa indispensable aumentar a dotación de enfermeiras,
pois como en tódalas categorías profesionais, existen determinadas funcións específicas do
persoal de Enfermería que legalmente non poderíamos delegar nelas.

“A Unidade está reforzada na súa dotación por persoal non sanitario, cun apoio de 8h a 10h”

Non podemos esquecer que si dispoñemos dese apoio de luns a venres non festivos, e fora do
período estival, é porque o asume o celador de mañás fixas da URPA, condicionado ao tempo
que non é necesaria a súa presencia en dito Servicio. O resto dos días, e en función do aforo
de pacientes ingresados,  temos que solicitar  ao encargado de quenda que nos envíen un
celador a maiores, aínda que non sempre hai  un dispoñible,  polo que o atraso nos aseos
interfire na dinámica habitual do servizo.

En  cuanto  ao  equipo  de  celadores,  sinalar  que  non  existe  un  equipo  de  profesionais
específico para o Servicio de Anestesia-Reanimación, pois non se lles pide formación, nin se
ten en conta a experiencia profesional dos mesmos, situación que se agrava na cobertura das
quendas  de  tarde  e  aínda  mais  na  quenda  de  noite,  pois  acude  calquera  dos  celadores
destinados á hospitalización convencional, e como non se atopa de presenza física no Servizo,
acude a demanda, cando está dispoñible, con independencia da urxencia da chamada.



Todo equipo multidisciplinar require que os profesionais que o integran estean debidamente
formados e cualificados para desempeñar as súas funcións, a o que se suma unha experiencia
profesional,  debidamente  contrastada,  sendo  esta  unha  das  funcións,  entre  outras,  da
Supervisora  da  Unidade,  tal  e  como  se  recolle,  na  páxina  50,  dos  Estándares  e
Recomendacións do Ministerio de  Sanidade e Política Social para as Unidades de Cuidados
Intensivos (2010), dentro do apartado Responsable de Enfermería. Por desgracia, esta premisa
non  sempre  se  nos  garante  nas  substitucións  do  persoal  do  Servicio  e  polo  tanto  sería
imposible cumprir, baseándose na escala TISS, “catro pacientes de clase II poden ser coidados
adecuadamente por unha enfermeira experimentada”.

“A  enfermeira  non  acompaña  ao  paciente  fora  da  Unidade  porque  vai  acompañado  do
anestesista”

Polo anteriormente exposto, cunha ratio de enfermería 1:2,4 / 1:2,8 (con despertares), a
posibilidade  de  que o persoal  de enfermería  acompañe ao  paciente  fora  da  Unidade,  tras
encargarnos da preparación do mesmo para o seu posterior traslado, tal e como a Dirección
expresa, asumido ata o momento polo “anestesista”, sería inviable mentres non se mellore a
dotación de persoal, pois implicaría unha sobrecarga de traballo, para o resto dos compañeiros
da Unidade, ao ter que asumir aos pacientes que ata ese momento se encontraban a cargo do
profesional que tería que abandonar o Servizo para acompañar ao paciente no traslado. De
feito, na UCI, que é a outra unidade que integra a Unidade de Críticos do CHUO, dispoñen de
persoal a maiores na quenda de mañás (enfermeira e TCAE), onde a enfermeira se
responsabiliza desa función. Ademais contan cunha ratio mellor, xa que a diferencia do resto
das  UCIs,  NON asumen  a  atención  dos  pacientes  politraumatizados  da  Área  Sanitaria  de
Ourense, pois son atendidos polo Servizo de Reanimación.

Por iso, tal e como solicitabamos no noso escrito, consideramos que deberíamos polo menos
equipararnos en dotación coa UCI, solicitando un equipo de mañás fixas composto por 1
Enfermeira e 1 TCAE, para que non existan desigualdades dentro da Área de Críticos ,
do CHUO,  xustificando ademais a súa necesidade para asumir as funcións xa descritas no
Anexo 2.

Punto 4. “A maioría dos pacientes atendidos encádranse na Clase II...”

Esta sinceramente é a parte do escrito que mais me chama a atención, xa o fixo cando nos
responderon isto mesmo fai 2 anos, aínda que daquelas tratábase dun mero xogo de palabras
respecto á interpretación do escrito presentado, se me permite dicilo, o que vostede achega, é
unha copia case exacta daquel.

No seu falta o punto 3, que no de fai 2 anos, estaba relacionado coa implantación dunha nova
gráfica de constantes, xa que a anterior levaba 20 anos usándose e resultaba obsoleta ás
nosas necesidades, e onde se ampliou o espacio para poder rexistrar ítems como: 

a. Sistema Respiratorio: PEEP/PRESIÓN Soporte; P.Pico/P.Media; Respirador, TOT…
b. NRL: RASS.
c. Pérdidas: Diálise/HD/HDFVVC…

Que  son  exemplos  de  rexistros  de  pacientes  de  clasificación  III/IV,  que  xunto  coa
imposición do cálculo do  balance hídrico por quenda debido a inestabilidade dos nosos
doentes, en lugar de cada 24h como se facía ata o momento, e como por certo, se continúa a
facer na UCI do CHUO (outra diferencia mais), que non terían sentido se non atendésemos a
pacientes que precisasen ese tipo de coidados.

Pero volvendo ao tema da clasificación, chámame poderosamente a atención, que se fixera a
avaliación dos pacientes coa escala TISS 28, determinando que se tratan de Clase II, cando
íase a implantar na gráfica de constantes a petición do persoal, e non se permitiu, e incluso,
chegóusenos a prohibir na reunión mantida en febreiro deste ano utilizala para clasificar a
gravidade dos nosos pacientes.



Descoñecemos,  por  tanto,  cales  son  eses  datos  que  lle  aportaron  para  demostrar
obxectivamente que esa é clasificación da maioría dos nosos doentes.

Nos levamos dende febreiro aplicando esta escala para xustificar as cargas cando a Dirección
se  nega  a  reforzar  o  noso  servizo.  Paramos  durante  a  pandemia,  apesar  da  diferente
dotación de persoal que se aplicou en UCI e na REA para a atención dos pacientes
críticos  con coronavirus, asumindo  nesta  última,  os  ingresos  de  tódolos  pacientes  que
posteriormente se trasladaban xa intubados a UCI ao confirmarse a positividade en SARS-CoV-
2 pola PCR. No Servizo de Reanimación 1 enfermeira tiña que atender a 2 pacientes instalados
en boxes independentes, sen apoio doutra enfermeira no exterior do box, para subministrar a
medicación  urxente  que  tiña  que  ser  retirada  do  dispensador  con  pegada  dixital  con
identificación por categoría profesional. Sin embargo o ratio dos pacientes ingresados na URPA
Covid do CHUO, con capacidade para 20 camas en un espacio aberto, contaban co apoio no
exterior para o recambio e descanso dos EPIs e o subministro da medicación ou material que
non había no interior.

Tras unha reunión mantida o pasado 26 de xuño co Xefe de Servizo, a Xefa de Sección e a
Supervisora da Unidade, acordamos valorar aos pacientes ingresados e clasificalos coa
escala TISS 28, coa que xa estamos familiarizados, para así acadar datos obxectivos que
xustifiquen a nosa demanda, e que serán entregados semanalmente polo Xefe de Servizo á
Xerencia e a Dirección de Enfermería.

Estes son os datos que estivemos a recoller dende febreiro deste ano, a verdade é, que os
resultados non se aproximan aos referenciados pola Dirección do CHUO, que afirman que “A
maioría dos pacientes encádranse na Clase II...”, a nosa realidade diaria é moi diferente, nela
a maioría dos doentes que atendemos pertencen á Clase III. Achegamos PDF do libro de
Incidencias e outro PDF das cargas semanais.

Punto 5. “Recentemente, téñense mantido reunións co persoal....”

É certo, despois de 2 anos solicitándoa, tivemos unha reunión o 11 de febreiro, como vostede
xa sabe. Nese momento, aportaron verbalmente os datos dos GRD, estancia media.... Sen
embargo, o uso dos GRD, onde se clasifican aos pacientes hospitalarios en grupos homoxéneos
en cuanto ao consumo de recursos, non se correlaciona axeitadamente coas cargas de traballo
do persoal de enfermería, existen estudos ao respecto, como por exemplo:

- “Grupos relacionados con el diagnóstico e intensidad de cuidados de enfermería: variabilidad
y homogeneidad de los cuidados enfermeros”. Lena Ferrús, Gisela Honrado y Dolores Pintado.
Enfermería Clínica Volumen 11 Nª6

01/02/20 al 12/07/20 TOTAL %
PACIENTES VALORADOS CON ESCALA TISS 28 EN REA 799 100,00%
Clase I <10 puntos. Ratio 1:4 4 0,50%
Clase II 10-19 puntos. Ratio 1:4 84 10,51%
Clase III 20-39 puntos. Ratio 1:2 (1 Clase III + 1 Clase II) 655 81,98%
Clase IV >40 puntos. Ratio 1:1 ó 2:1 56 7,01%

27/06/20 al 5/07/20 TOTAL %
PACIENTES VALORADOS CON ESCALA TISS 28 EN REA c/24h 90 100,00%
Clase I <10 puntos. Ratio 1:4 0 0,00%
Clase II 10-19 puntos. Ratio 1:4 13 14,44%
Clase III 20-39 puntos. Ratio 1:2 (1 Clase III + 1 Clase II) 69 76,67%
Clase IV >40 puntos. Ratio 1:1 ó 2:1 8 8,89%

06/07/20 al 12/07/20 TOTAL %
PACIENTES VALORADOS CON ESCALA TISS 28 EN REA c/24h 56 100,00%
Clase I <10 puntos. Ratio 1:4 0 0,00%
Clase II 10-19 puntos. Ratio 1:4 5 8,93%
Clase III 20-39 puntos. Ratio 1:2 (1 Clase III + 1 Clase II) 45 80,36%
Clase IV >40 puntos. Ratio 1:1 ó 2:1 6 10,71%



-  “Variabilidad  INTRA-GRD relacionada con los  Servicios  de  Enfermería”.  Maciá  Soler,  ML.,
Moncho Vasallo, J., López Montesinos, MJ. Enfermería Global Nº18. Febrero 2010. 

Coincidimos en que a Escala TISS utilizada polo Ministerio de Sanidade no 2010 nos
seus Estándares e Recomendacións, é por tanto mais axeitada para clasificar  “aos
pacientes por niveis de complexidade , e determinando as necesidades de recursos
en función de dita clasificación”

Ás funcións  do persoal  de enfermería  son múltiples  (en plan xeral  veñen enumeradas  na
páxina 87 dos Estándares e Recomendacións do Ministerio de Sanidade e Política Social para as
Unidades de Coidados Intensivos (2010)) hai que sumarlle o cumprimento dos programas de
calidade  das  Unidades  de  Coidados  Intensivos  (Programas  Zero),  a  humanización,  e  sen
esquecer que os nosos pacientes son subsidiarios dun Nivel de Coidados 2-3 (Goldhill D. Levels
of critical care for adult patients. Intensive Care Society. 2002) recollidos nas páxinas 98-99-
100-101 dos Estándares e Recomendacións do Ministerio de  Sanidade e Política Social para as
Unidades de Coidados Intensivos (2010).

Clasificación Sistema simplificado de calificación de la intervención terapéutica (TISS-28).

Grado TISS Puntaje Clasificación Relación enfermeraPaciente

I < 10 Observación 1 = 4
II 10 - 19 Vigilancia activa 1 = 4
III 20 - 39 Vigilancia intensiva 1 = 2
IV > 40 Terapéutica Intensiva 1 = 1 ó 2 = 1

Fuente. García de L. Capítulo XIX. Intervención terapéutica. En: Aztransa. Scores pronóstico y criterios diagnósticos2da ed. España. 2006. p. 322-346.

Utilizando la metodología TISS, los pacientes de la clase IV requerirán una relación 1:1. Un paciente de
clase III relativamente estable puede ser agrupado con uno de clase II y ser tratado por una sola
enfermera.  Cuatro  pacientes  de clase  II pueden  ser  cuidados  adecuadamente  por  una  enfermera
experimentada. Los pacientes de clase I no requerirán tratamiento o vigilancia intensiva a excepción de
pacientes ingresados para excluir infarto agudo de miocardio en los que una relación 1:4 será adecuada.
(Unidad de Cuidados Intensivos. Estándares y recomendaciones. In formes, Estudios e Investigación 2010. Ministerio de Sanidad y
Política Social)

Esas son as recomendacións, e por tanto, non deberíamos asumila atención dun paciente
de Clase III que non estivera hemodinámicamente estable con outro de Clase II, sen
embargo, nós asumimos case sempre o coidado de 2 pacientes de Clase III, sen ter en conta a
súa estabilidade, e a veces incluso 3. Cando temos ingresados pacientes de Clase IV, que
deberían atenderse individualmente, e incluso habendo momentos en que é preciso que ese
coidado sexa asumido por  2 efectivos de Enfermería,  nós  temos que atendelos  con outro
paciente, xa sexa de Clase III ou non.

Punto 6. “Polo que atinxe a necesidade de abrir a URPA as 24 horas...”

Cando a URPA pecha, de 22h a 8h tódolos días e as 24h os sábados, domingos e festivos, o
Servizo de Reanimación encárgase da recuperación inmediata post anestésica dos pacientes,
tal e como xa explicamos no punto 2 de este mesmo escrito, tendo que asumir as funcións
recollidas no Anexo 4 do anterior escrito.

O que nós solicitamos, xa de non considerar preciso que permaneza aberta as 24h os 365 días
do ano, é que:

-  Os  doentes  que  son  atendidos  como  despertar  na  Unidade  de  Reanimación  sexan
contabilizados  como doentes a cargo deste Servizo (achegamos PDF cos datos recollidos,
aínda que están por debaixo dos reais, porque non sempre se rexistran, e tamén faltan meses
porque non temos acceso ao libro anterior)

- O persoal asignado á URPA complete a súa xornada de sábados na súa Unidade onde poder
levar a cabo as funcións xa explicadas no Anexo 3 do anterior escrito (é o mesmo que fai o
persoal os sábados na quenda de mañá en: as consultas externas hospitalarias, a URPA da
CMA,...).



Resumindo,

A nosa responsabilidade profesional fai que levemos transmitido esta situación de
sobrecarga á Dirección, cando a vivimos, porque se hai menos de 13 doentes ingresados no
noso Servizo, raramente se dota con efectivos de reforzo, ben diferente é cando a ocupación
da Unidade baixa, que entón mobilizan aos profesionais a outras Unidades, en lugar de manter
a dotación como se fai no Servizo de Urxencias, Quirófano... O que NON queremos é ter que
asumir  ademais  a  responsabilidade legal de  non poder  atender  aos  nosos doentes  nun
momento de emerxencia vital por falta de persoal dispoñible para a súa vixilancia ou atención.

Por iso recorremos a vostede para tratar de atopar unha solución a esta situación que
chegamos  a  sentir  de  “maltrato”,  que  nos  provoca  sentimentos  de  inquedanza,  angustia,
estrés...  porque  nos  sentimos  desbordados  na  nosa  dinámica  de  traballo  diaria.  Estes
sentimentos están recollidos na Avaliación de Riscos Psicosociales feita polo técnico da UPRL e
que lle aportamos nun email previo.

Nós só queremos o mellor para os nosos doentes, e por iso insistimos na necesidade de:

1. Equipo formado por 1 Enfermeira e 1 TCAE de mañás fixas, similar ao da UCI, que
se encargue de todas as funcións descritas no Anexo 2 do anterior escrito.

2.  Un  compromiso  firmado  coa  Dirección,  onde  se  nos  garanta,  polo  menos,  a
dotación de 1 efectivo de Enfermería cando na Unidade de Reanimación haxa máis de
10 pacientes ingresados, para manter a ratio de 1:2, similar ao acadado no Servizo
de Reanimación do HULA.

3. De non considerar necesaria a apertura da URPA 24h 365 días, queremos que se
rexistren e contabilicen os pacientes que atendemos na nosa Unidade.

4. Que o persoal da URPA acuda a completar xornada no seu servizo, como o resto de
persoal en quendas de mañás fixas do CHUO.

E para finalizar coas miñas aportacións, gustaríame que tivera presente  os seguintes estudos,
que son un par de exemplos dos moitos que existen ao respecto:

1. “Asociación entre el ratio de Enfermería y los desenlaces de los pacientes de UCI”. Estudio
multicéntrico.  M. Solís  Muñoz.Investigación en Enfermería,  Hospital  Universitario  Puerta  de
Hierro Majadahonda, Madrid, España(DOI: 10.1016/j.enfi.2016.04.001) donde se recoge que :
El ratio de enfermería es uno de los factores fundamentales que se ha relacionado
con la morbimortalidad y la seguridad de los pacientes. Cuanto más elevada sea esta
relación, mayor es el riesgo de presentar un incidente.

2. “La mortalidad de los pacientes de UCI se asocia al ratio de personal y la carga de trabajo”.
Critical Care Medicine. Estudio multicéntrico observacional llevado a cabo en Lyon, Francia.
August  2015-Volume  43-Issue  8-  p.  1587-1594.  DOI:  101097/  CCM 0000000000001015.
Clinical  Investigations.  Donde  concluyen  que: Los  ratios  influyen  directamente  en  la
seguridad del  paciente.  Tener  una plantilla  ajustada a la  carga laboral  reduce la
estancia  en  UCI,  la  estancia  hospitalaria,  los  costes  farmacéuticos  y  mejora  la
satisfacción  de  los  usuarios  y  profesionales  que  probablemente  tendrían  menor
absentismo laboral. Ese es el resultado de la inversión en profesionales dispuestos a
trabajar. (Humanizando los Cuidados Intensivos)

Se precisa que lle amplíe máis información non dubide en poñerse en contacto comigo no meu
móbil 609873706.

Moitas grazas polo seu tempo e un saúdo,

Mª Nieves García Varela


