
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA EN DEFENSA DA SANIDADE

PÚBLICA GALEGA E PARA A REPROBACIÓN Á XERENCIA SANITARIA DA ÁREA DE SANTIAGO

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:

A sanidade publica e universal é unha das maiores conquistas sociais da história da humanidade, no

noso pais, o Servizo Galego de Saúde (SERGAS) é o organismo da Xunta de Galicia que está a cargo

da asistencia sanitaria pública desde 1989 e quen está sofrer, actualmente, un paulatino

desmantelamento e merma da súa dotación, fundamentalmente de recursos humanos. Durante toda a

etapa do goberno Feijóo a sanidade pública galega foi un dos sectores máis duramente golpeados

polas políticas neoliberais impostas desde o goberno galego e que tentan ser camufladas detrás de

grandes letreiros en maiúsculas coas palabras HOSPITAL PÚBLICO que se foron instalando nos

centros hospitalarios nos últimos anos.

Mais detrás desa cartelaría e propaganda aniña un tecido social de defensa da conquista da sanidade

pública e da dignidade tanto das persoas traballadoras como das pacientes e resto de usuarias.

Protestas e reivindicacións da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, da Plataforma

SOS Sanidade Pública, das Enfermeiras eventuais en loita, Asociacións de Pacientes e usuarios dos

servizos médicos, a Asociación Médicos Unidos polos seus Dereitos, Facultativos Eventuais Galegos

en Loita,... ao que se lle unen os sindicatos de clase, os diferentes colexios profesionais e un longo

etcétera de colectivos e plataformas de ámbito comarcal para a defensa dos centros de saúde e de

determinados servizos que a administración galega tenta eliminar.

Toda esta marea de protestas evidencia o sentir social do enfraquecemento da sanidade púlbica nos

últimos anos por parte do goberno Feijóo sendo a Atención Primaria un dos servizos máis golpeados. A

Atención Primaria ofrecida na rede de Centros de Saúde galegos é o único ámbito sanitario que o

goberno Feijóo sempre lle dedicou un orzamento menor do que chegou a ter co goberno anterior

bipartito. Así, dos 1.436,8 millóns de euros orzamentados no 2009, Feijóo recortou ata 1.139,4 no ano

2015, para alcanzar os 1.389,09 neste ano 2022 despois de sufrir un novo recorte dun -0,2% ao estar

dotada inicialmente con dous millóns menos que o pasado ano de 2021. Mais os retrocesos da

atención primaria non ficaron só no plano orzamentario, en materia de persoal as asociacións

profesionais calculan que serian necesarias 1.000 novas contratacións máis para conseguir recuperar o

persoal recortado nesta estapa Feijóo. Un bo exemplo, por desgraza, temolo na nosa cidade onde
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recentemente se están a articular as protestas para que se recupere o servizo de pediatria a tempo

completo no Centro de Saúde de Galeras, ao non repór o SERGAS o servizo despois da xubilación da

pediatra deste centro. Un caso similar ao que se viviu hai uns anos no Centro de Saúde de Conxo onde

tamén despois dunha xubilación a Xunta tentou recortar este servizo e atender às crianzas e familias

desde o ambulatorio no Ensanche.

Tamén na nosa comarca, temos o caso do Hospital Clínico Universitario que neste mesmo ano baixou

do posto 31 que ocupaba en 2016, ao posto 65 no 2020 no Monitor de Reputación Sanitaria, un ranking

que avalia a calidade e reputación da sanidade pública nos hospitais de todo o Estado español. Un

estudo independente elaborado mediante case oito mil enquisas a persoal sanitario, así como a

pacientes, xornalistas, xerentes de hospitais, persoal xestor de enfermería, membros membros da

administración pública sanitaria, responsables de farmacia hospitalaria e directivos de empresas e

analízanse máis de 2853 indicadores obxectivos específicos de 2704 servizos clínicos.

Cada ano é avaliada a calidade e reputación da sanidade pública nos hospitais de todo o Estado

español mediante os estudos realizados polo denominado Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) que

elaboran un ranking. Levánse a cabo perto de oito mil enquisas a persoal sanitario -médicos/as,

enfermeiros/as - así como a pacientes, xornalistas, xerentes de hospitais, persoal xestor de enfermería,

membros membros da administración pública sanitaria, responsables de farmacia hospitalaria e

directivos de empresas e analízanse máis de 2853 indicadores obxectivos específicos de 2704 servizos

clínicos. Unha degradación dos servizos hospitalarios que ademais é acompañada dunha degradación

de toda a contorna urbanística do propio Complexo Hospitalario, do que a mellor mostra é a negativa

do SERGAS e Xunta a que a ampliación do Hospital contemple a necesaria construción dunha nova

área de aparcadoiro, que evite que se agraven os problemas de estacionamento e mobilidade que xa

presenta a día de hoxe o CHUS.

Ao que hai que engadir tamén a persecución e a tentiva de silenciar calquera voz crítica ou disidente

como é o caso da doutora Fátima Nercellas quen se está a enfrentar actualmente a un expediente

disciplinario por traladar a un enfermo grave do corredor de urxencias a unha zona máis acaída. Unha

profesional con un expediente de máis de 30 anos de servizo que está sometida a unha persecución

por parte da xerencia simplemente por querer mellorar a atención das e dos pacientes do CHUS.

Tanto a situación da Atención Primaria como situación hospitalaria, ambas a día de hoxe, integradas da

mesma xerencia da Área de Santiago, merecen a reprobación do Pleno da Corporación municipal por

degradar e desmantelar un servizo público esencial na nosa comarca. En liña coas políticas de Feijóo

que ademais coa excusa da covid-19 están a acelerarse. Unha degradación que non vai a máis grazas

ao esforzo de todo o persoal traballador da sanidade pública que colocando as súas propias vidas en

risco, dobrando turnos ou levando ao limite as súas situacións persoais recibiron o recoñecemento e a

gratitude da cidadanía ao labor desenvolvido en durísimas condicións. Todas estas trabas e barreiras

de acceso á Atención Primaria favorecen a privatización da mesma posto que implican unha fuxida das

persoas con rendas máis elevadas para os seguros privados, que na actualidade xa supoñen un 20%

da  poboación.

Unha política do goberno de Feijóo baseada nos recortes e no desmantelamento da Sanidade Pública,

na contratación en precario do persoal sanitario, de recortes nos orzamentos destinados á atención
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primaria, co desmantelamento das estruturas directivas de primaria, da soberbia sen escoitar as/os

profesionais que denunciaban esta situación, e que esixen poder traballar en condicións dignas, na

negativa a incorporar novos profesionais á atención primaria para garantir unha atención sanitaria

integral. Un goberno máis preocupado polo populismo xestionando a sanidade a golpe de carteis e

titulares de prensa. É o goberno das fileiras de xente na rúa para poder acceder aos Centros de Saúde,

o goberno das múltiples chamas telefónicas para que te antendan, o goberno das listas de espera de

días ou semanas, incompatibles coa Atención Primaria, que colapsan os PACs e as urxencias

hospitalarias e favorecen a privatización. O goberno do peche dos Centros de Saúde periféricos que

discrimina á poboación rural, dispersa e mais envellecida, afastándoa da asistencia. da consulta

telefónica e telemática como eixo da asistencia, en detrimento da presencial, por que pon en risco a

saúde e xera desigualdade para a xente maior. O goberno do recorte de persoal e a situación de

inestabilidade e precariedade laboral do persoal dos Centros de Saúde.

Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para debate

plenario, o seguinte ACORDO:

Pleno do Concello de Santiago:

1. Manifesta a súa reprobación da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago por causa

da súa xestión no Hospital Clínico Universitario de Santiago, por causa das

tentativas de desmantelamento da Atención Primaria na nosa cidade e polos

casos de represión contra o persoal sanitario que defende a calidade e dignidade

deste servizo público.

2. Manifesta o seu apoio a todas as persoas e colectivos que defenden a dignidade e

o mantimento da sanidade pública galega, así como a súa solidariedade contra as

tentativas de represalia ou coacción por defender este servizo público básico e

esencial.

3. Insta á Xunta de Galicia a cesar nas políticas de privatización do SERGAS e

desmantelamento da sanidade pública galega, e moi especialmente a repor todos

os servizos e persoal da Atención Primaria da Área de Santiago, así como nos

servizos do Hospital.

Santiago de Compostela, 19 de Xaneiro de 2022

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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