
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A RECUPERACIÓN DO

SERVIZO DE PEDIATRÍA NO CENTRO DE SAÚDE DE CONXO

O Grupo 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:

O Centro de Saúde de Conxo vén sendo noticia desde hai anos polo incumprimento da Xunta de

Galicia do seu compromiso de construír un novo edificio que substitúa ás actuais instalacións,

inauguradas en 1993 e que nestes case 30 anos nin sequera foron sometidas ás necesarias

actuacións de renovación.

Pero máis alá dese incumprimento en relación ao edificio, a veciñanza de Conxo ve agora coa máxima

preocupación o desleixo da Xunta de Galicia, tamén en relación á atención que se presta no seu

Centro de Saúde, particularmente en relación ao servizo de Pediatría.

Tal e como denunciou a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, desde o pasado 26 de marzo,

o Centro de Saúde de Conxo carece de pediatra para a atención da poboación infantil de 0 a 14 anos.

Deuse así o paso definitivo para o desmantelamento do servizo, despois de que xa en xaneiro o

SERGAS decidira reducir a atención pediátrica presencial no ambulatorio de Conxo a só dous días á

semana, os martes e os xoves. Unhas decisións dificilmente xustificables, tendo en conta que o barrio

de Conxo vén medrando notablemente en poboación nos últimos anos e, xa que logo, conta cun

elevado número de nenos e nenas que teñen dereito e precisan recibir atención no seu centro de

saúde de referencia.

Non é esta a primeira vez que a veciñanza de Conxo sofre as consecuencias da mala planificación e

dos recortes do SERGAS. Xa no ano 2018 chegaron a producirse demoras de máis dun mes na

atención aos nenos e nenas, porque non se cubriu a ausencia da pediatra do centro de saúde. Unha

demora na atención sanitaria que é preocupante en todos os casos, e máis cando falamos de bebés e

nenos e nenas que teñen que ser sometidos a revisións de idade ou mesmo seren vacinados nos

prazos establecidos.

Lamentablemente, o caso de Conxo non é tampouco unha excepción. En Galicia hai 184 concellos

que non teñen pediatra asignado nos seus centros de saúde, e as queixas porque non se cubren as

ausencias destes facultativos ou das matronas repítense por toda a comunidade autónoma, tamén na

nosa comarca como tén acontecido recentemente en concellos como o de Vedra, Ames ou Teo.

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA 1



Segundo a Sociedade Galega de Pediatría, o déficit de pediatras en Galicia é dun 12 por cento,

consecuencia da mala planificación dos recursos, do uso inapropiado das áreas sanitarias e da

contratación precaria.

Doutra banda, a veciñanza de Conxo leva anos agardando por un novo centro de saúde, que atenda o

crecemento poboacional que vén experimentando esta zona da cidade. O convenio para a construción

deste equipamento foi asinado pola Xunta e o Concello en 2008, e máis dunha década despois os

orzamentos autonómicos para este ano seguen sen recoller unha partida específica para esta

actuación, e só falan de posibles melloras no Centro de Saúde de Conxo.

Por todo isto,  o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDO:

1. Instar á Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, a recuperar o servizo de

Pediatría no Centro de Saúde de Conxo, garantindo a atención presencial diaria e a

cobertura da praza no caso da ausencia da súa persoa titular.

2. Instar á Xunta de Galicia a cumprir o seu compromiso para a construción do novo Centro

de Saúde de Conxo, incorporando nos orzamentos de 2022 unha partida específica dun

mínimo de dous  millóns de euros.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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