Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea a través da súa deputada, Eva Solla
Fernández, e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei doc. núm. 2502, do Grupo
Parlamentar do Partido Popular, sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a
comunicación entre a atención primaria e a hospitalaria a través da e-consulta e a
consulta telefónica, incluída na orde do día da sesión que a Comisión 5.ª vai
celebrar o 17 de xaneiro de 2017. (10/PNC-000259).

EMENDA DE ENGÁDEGA
Débese engadir o seguinte texto:
“Aumentaranse as plantillas do persoal de atención primaria ata os niveis do
ano 2009, para posibilitar a correcta atención sanitaria”
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Deputada do G.P. de En Marea.

Asdo.: Luís Villares Naveira,
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 16/01/2017 16:38:50

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 16:38:59

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da
súa deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentar de En Marea, con número de rexistro 2075 (10/PNC000215), sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa
situación asistencial existente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, que será
debatida na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, o vindeiro 17 de xaneiro de
2017.

Emenda de adición
Engadir un novo punto co seguinte texto:
“Instar á Xerente do CHOU a iniciar de inmediato un proceso de diálogo c@s
traballadores/as. E escoitar e ter en conta as súas demandas de reorganización dos
servizos, en especial do de urxencias.”

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 17:12:21
Ana Pontón Mondelo na data 16/01/2017 17:12:26

Grupo Parlamentario

Á Mesa da Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
deputada Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do Grupo
Parlamentario de En Marea, sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego en relación coa situación asistencial existente no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (10/PNC-000215, doc.
núm. 2075)

Emenda de adición
Débese engadir un novo punto 5 bis na parte resolutiva que quedará
redactado co seguinte contido:
“5 bis.- Dotar de medios humanos e materiais a planta de hospitalización
que permanece pechada no Hospital de Piñor para proceder á súa apertura
nos casos de sobreaforos que a pesar das garantías de posible utilización,
nunca máis se abriu.”
Débese engadir un novo punto 5 ter na parte resolutiva que quedará
redactado co seguinte contido:
“5 ter.- Garantir que se manteña o servizo de cociña do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense nas condicións de prestación actuais,
polo que non será substituído en ningún caso por un modelo privatizado de
“liña fría”. Así mesmo, garantiranse os postos de traballo do persoal deste
servizo, e de ser preciso, incluso se incrementará o cadro de persoal.”
Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2017
Asdo.:Noela Blanco Rodríguez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
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Grupo Parlamentario

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 16/01/2017 17:28:02
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/01/2017 17:28:08
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por
iniciativa da súa deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no
artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Emenda á
Proposición non de lei en Comisión do Grupo Parlamentar Popular de Galicia,
con número de rexistro 2502 (10/PNC-000259), sobre o impulso pola Xunta de
Galicia para a comunicación entre a atención primaria e a hospitalaria a través da
e-consulta e a consulta telefónica, que será debatida na Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego, o vindeiro 17 de xaneiro de 2017.

Emenda de adición

Engadir ao final do texto os seguintes puntos:
“-Dotar aos centros sanitarios co persoal preciso para atender este
servizo, de xeito que non signifique unha sobrecarga asistencial como ocurre ata
o de agora.
-Poñer en marcha un Plan de Mellora da Atención Primaria coa dotación
dos recursos económicos que sexan precisos.
-Dimensionar as plantillas co número de profesionais precisos para
prestar un bo servizo e unha boa calidade asistencial.”

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 17:43:55
Ana Pontón Mondelo na data 16/01/2017 17:44:00

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea a través da súa deputada, Eva Solla
Fernández, e ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara presenta a
seguinte emenda á Proposición non de lei, doc. núm. 2098, do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre as actuacións que debe levar a
cabo o Goberno galego para resolver as carencias detectadas no ámbito da
atención pediátrica do SERGAS, así como para o funcionamento do Servizo de
Cirurxía pediátrica no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense as 24
horas do día, incluída na orde do día da sesión da Comisión 5.ª do 17 de xaneiro
de 2017. (10/PNC-000217).

EMENDA DE ENGÁDEGA
Débense engadir, ao final da parte resolutiva, os seguintes puntos:
“5.-Trasladar ao Goberno Central as necesidades en número de novas e novos
pediatras ad futurum, solicitando axustar estas necesidades na programación dos
MIR por parte do Ministerio, polo que se reclamará sexa debatido canto antes na
Comisión Interterritorial de Sanidade.
6.-Fomentar a estabilización das e dos profesionais e a contratación de calidade,
para incentivar que estas e estes queden en Galicia.
7.- No caso de que a pesar de ofertar e efectuar contratacións estables, non se
dispoña nun período breve de tempo de profesionais para cubrir as necesidades,
estudarase coas e cos representantes das e dos traballadores contratacións de
persoal provinte doutros sistemas sanitarios.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Deputada do G.P. de En Marea

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 16/01/2017 17:47:12

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 17:47:20

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por
iniciativa da deputada Marta Rodriguez Arias, ao abeiro do disposto no
artigo 161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, ante
esa Mesa, a seguinte emenda á Proposición non de Lei en Comisión,
do Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, 10/PNC-000190
(1789) Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co acollemento familiar de menores que se atopan no sistema de
protección.
Emenda de substitución:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galia a:
Mellorar, a través da Estratexia Galega para a Infancia e a Adolescencia, os
programas de acollemento para os e as menores de idade que precisen de
alternativas convivenciais, priorizando, especialmente para os grupos de idade
de 0 a 6 anos, o acollemento familiar fronte ao residencial, e garantir no caso
deste último a súa adecuación ás necesidades do neno, nena ou adolescente,
a través da especialización, diversificación e calidade da atención”

Santiago de Compostela, 16 de decembro 2.017
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 16/01/2017 17:56:19
Marta Rodriguez Arias na data 16/01/2017 17:56:35

