
DE INTERESE 

 Esta información foi facil-

tada ó Concello de Oroso polo 

Servizo de Atención Primaria de 

Oroso  dependente do SERGAS , 

(Consellería de Sanidade). 

  

 O Concello de Oroso só co-

labora na súa impresión e difu-

sión ós efectos da súa informa-

ción para un mellor aproveita-

mento dos recursos humanos e 

materiais en materia sanitaria 

 

CENTRO DE 
SAÚDE 

DE  
SIGÜEIRO 

ENDEREZOS DE INTERESE 
 

Centro de Saúde 
PRAZA DO CONCELLO Nº2 

 
Consultade Pediatría 

RÚA DO CAMPO Nº9 
 

SIGÜEIRO 
 
 

TELF.981691259 
          981694731 

 
TELEFONOS DE INTERESE 

 
URXENCIAS………………………. .061 
SERGAS…………………...981542737 
FARMACIA IGLESIAS…..981691575 
FARMACIA SANCHEZ…..616668114 
FARMACIA CACHOPAL..981695537 
 
 

 
 

 

PRESTE ATENCIÓN  
A ESTA INFORMACIÓN 

 PODE MELLORAR A SÚA 
ATENCIÓN SANITARIA 



CONSULTA MATRONA 

Dª Dolores Iglesias  

 (Rúa do campo nº 9) 

●  Consulta:    

Luns a venres de 10:00 a 13:30  

●  Educación maternal: xoves de 
12:00 a 13:30   
 

 

 

 

 

 

ENFERMERÍA
  

●  Analíticas: 

Luns e mércores de 8:00 a 8:30 

●  Control de anticoagulación oral: 

Venres de 8:00 a 8:30 horas 

 

●Horarios de consulta de enfermería: 

Martes e xoves de 9 a 14 horas  

Luns, mércores e venres  

           de 9:30 a 14:00 horas . 

 

●  Horario de enfermería de pediatría    
 de 10 a 12:30 horas 

   

 

ADMINISTRACIÓN 

●  Horario de cita previa:  

Para o mesmo día de 8:15 a 9:45 horas 

Para o día/s seguinte/s: 10:30 a 14 horas
 Por Internet: www.sergas.es : 
continuo 

●  Cita para especializada  

● Xestións burocráticas (cambio de 
médico, altas, etc.)  

no anexo: de 10:30 a 14 horas 

 

CONSULTA 
MÉDICO DE 
FAMILIA 

●Dr.Rodríguez Leis: 
de 8:45 a 12:45 h 

●Dr. Cuesta:  

de 8:45 a 12:45 h  

●Dr. Castro:  

de 9:15 a 13:15 h  

●  Dra. Eiriz: de 9:15 
a 13:15 h 
 

CONSULTA DE PEDIATRÍA 

  (Rúa do campo nº 9) 

●  Dra. Méndez: de 9:00 a 13:30 horas 

●  Dr. Pons: de 9:00 a 13:30 horas 

URXENCIAS  
  

Serán atendidas de 8:00 a 15:00 
horas no  centro de saúde polo 
seu médico de cabeceira. 

A partir das 15:00 deberán acudir 
ao P.A.C. de Santiago de 
Compostela (Enfrente a 
Urxencias do Hospital Clinico) 
Tl.981956175 

Servizo de Urxencias  061 

 

 

 

CONSELLOS 

 Os pacentes 
deberán acudir 
o centro coa tarxeta sanitaria, 
tanto para pedir cita como para 
ser atendido polo seu médico. 

No medida do posible aconséllase 
solicitar cita por internet. 

Deberase gardar silencio na sala 
de espera. 

Debido a falta de espazo físico, 
rógase aos pacentes que 
acudan a súa cita na hora 
programada para evitar 
aglomeracións. Recordar que a 
hora de chegada e a hora de 
presentación, non é 
necesariamente de consulta. 

As consultas burocráticas non son 
urxencias.  


