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CONCELLO DE
SANTIAGO

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA PARA INSTAR Á XUNTA DE
GALICIA A REVISAR E MELLORAR OS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DAS FAMILIAS DESPOIS
DO FALECEMENTO EN ACCIDENTE DALGÚN DOS SEUS MEMBROS.

O Gmpo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do

Concello de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A primeiros deste mes de xullo todos os grupos municipais do Concello de Santiago recibimos

unha desgarradora carta dunha vecina de Compostela na que relata a traumática experiencia da

perda do seu fillo hai tres anos en accidente laboral. Se xa de por sí a perda dun fillo é

tremendamente dolorosa, no caso deste vecina o trato recibido por ela e a súa familia aproiundou

nesta dor e significou un daño aínda máis irreparable.

Tendo que trasladarse de Santiago a Ourense para recoñecer o cadáver, esa noite esta familia

compostelá non recibiu a atención adecuada nin por parte do SERGAS nin por parte dos seus

profesionais. Impedimentos para poder recoñecer e ver ao seu ser querido, demoras na chegada

do forense e falta de atención psicolóxica provocaron que esta familia vise agravado o seu

sufrimento, que aínda hoxe está moi presente no seu día a día.

E evidente que a administración pública galega non debe permitir, e moito menos fomentar, este

tipo de tratamentos as familias nuns momentos de tanta dor. Neste caso, o Servizo Galega de

Saúde debe ser o encargado de coidar, tamén, daqueles que acaban de sufrir unha perda que

nunca poderá ser reparada.

Neste sentido, os protocolos de atención aos familiares deben colocar no centro as persoas e

acompáñalas na súa dor, sobre todo facilitando o trato neses momentos tan duros e dolorosos.

Estes protocolos, como mínimo, deben recoller a necesaria atención psicolóxica as perseas

afectadas, a transparencia e información á familia en todo momento, así como a posibilidade de

habilitar un espazo de reencontró, recoñecemento e despedida do seu ser querido. Sempre

colocando as necesidades da familia como prioridade.
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Por todo o anterior, o Gmpo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDÓ:

1, Instar á Xunta de Galicia a revisar e mellorar os protocolos de atención as familias

no caso de falecemento, en accidente, dalgún dos seus membros.

2. Dar conta a todos os grupos representados no Parlamento de Galicia da adopción

deste acordó.

Santiago de Compostela, 22 de xullo do 2020

Jorge Duarte-VáZquez
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