REUNIÓN DA COMISIÓN 5ª, SANIDADE,
POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
Día: 20.03.2019

Hora: 10:30

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 20 de marzo de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto único. Proposicións non de lei
1

40080 (10/PNC-003229)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a
humanización do trato ás mulleres durante o proceso de xestación, parto e
puerperio
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018

2

41122 (10/PNC-003338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as
demandas que debe realizar ao Goberno central para atender as peticións
da asociación QuerEndo. Mulleres con endometriose
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018

3

44852 (10/PNC-003603)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a
construción do centro de saúde de Aldán-O Hío e dun centro de alta
resolución no concello de Cangas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019

4

45375 (10/PNC-003650)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar cabo o Goberno galego en relación co
impacto que están ter na saúde, na calidade de vida das persoas e no custo
sanitario o sobrepeso, a obesidade e os trastornos da conduta alimentaria
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019

5

45515 (10/PNC-003662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar
o servizo de fisioterapia na Atención primaria do Sistema público de saúde
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019

6

47124 (10/PNC-003801)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coas carencias de persoal e o estado das instalacións do centro de saúde do
Grove
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Presidenta da Comisión
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1.1

40080(10/PNC-003229)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a humanización do trato ás mulleres durante o proceso de
xestación, parto e puerperio
Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018

Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena, Eva Solla Fernández, Paula Vázquez Verao e Paula
Quinteiro Araujo e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, pola humanización
do trato ás mulleres durante o proceso da xestación, parto e puerperio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“As mulleres parimos, as mulleres decidimos” é unha frase icónica do
movemento feminista que aínda está lonxe de facerse realidade.
Na medida en que vivimos nunha sociedade patriarcal e só as mulleres temos
capacidade para xestar, parir e aleitar as condicións nas que o facemos aínda
están lonxe de adecuarse a unha experiencia humana, digna, construtiva e
reconfortante para moitas de nós.
A maternidade, só cando é libre e escollida, pode ser para nós as mulleres unha
vivencia empoderadora coa que contribuír á construción dunha sociedade máis
feliz e realizada en termos amplos. Non é un fin en si mesmo co obxectivo da
procreación de novos seres sen significación algunha na vida das mulleres. O
protagonismo debe ser das propias mulleres facendo valer o criterio ético de
Autonomía como ben máximo, igual que nos demais procesos vitais.
Mais, lonxe diso, a dinámica histórica non priorizou necesariamente o benestar
das mulleres que xestan.

Por iso a Organización Mundial da Saúde emitiu un informe no 2.014 avalado
por ducias de organizacións e institucións internacionais visibilizando a
existencia de prácticas pouco respectuosas durante a atención á xestación e ao
parto e facendo un chamamento para a súa mellora.
A sociedade española de xinecoloxía e obstetricia emitiu recentemente un
comunicado intimidatorio en contra do emprego da terminoloxía violencia
obstétrica. Nel falábase de que “En el parto, cada individuo se enfrenta de forma
solitaria a su destino en 10 centímetros de vagina”. Forma pouco elegante de
definir unha experiencia que debe aspirar a ser o máis enriquecedora posible para
a nai e para o feto e que transcende da cuestión anatómica do tránsito pola vaxina
para converterse nunha experiencia con incuestionables facetas culturais,
emocionais, sociais relevantes nas dúas vidas.
Procedementos como un nivel de cesáreas e episiotomías por riba das
recomendacións, a práctica da manobra de Kristeller, o coidado insuficiente pola
non separación de nai e neonato, trato infantilizado ou paternalista, manobras de
Hamilton, sedacións, inducións innecesarias, rotura de membranas… son
cuestionadas por guías de práctica clínica e por documentos da OMS que fan
unha chamada de atención sobre a situación.
A diminución da morbimortalidade perinatal é un parámetro tremendamente
valorable pero que non debe amparar calquera actitude pouco considerada co
benestar das mulleres: avogamos por unha atención ao parto humana,
considerada coas súas necesidades, empática, baseada bo trato e con respecto
máximo aos procedementos de consentimento informado para unha maior
Autonomía das mulleres.
Avogamos tamén pola aplicación da perspectiva de xénero á xestión deste e de
calquera outra cuestión en materia de saúde que afecte de modo maioritario ás
mulleres, así como á consideración xeral da saúde das persoas.

Consideramos que a medicalización innecesaria de procesos comúns como o
parto normal non só redundan nunha vivencia de peor calidade para mulleres e
neonatos, senón que contribúen a unha consideración da saúde como un ben de
consumo e o sistema sanitario como prestador de servizos, cuestión que
contribúe a unha peor calidade e a unha menor sostenibilidade.
Queremos visibilizar as numerosas profesionais que, desde a súa práctica cotiá
apostan pola humanización e a transformación da atención ao parto co seu
compromiso, a súa sensibilidade, a súa boa praxe e o seu respecto -tamén- polas
necesidades físicas, emocionais, afectivas e relacionais das mulleres.
Polo exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a por en valor o trato respectuoso
coas mulleres durante o proceso de xestación e parto baseado no respecto e
sensibilidade coa súa autonomía, coa súa cultura, as súas lexítimas prioridades e
revisar aquelas prácticas mellorables en canto á medicalización do parto normal.
Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Flora María Miranda Pena na data 12/11/2018 12:16:58
Eva Solla Fernández na data 12/11/2018 12:17:06
Paula Vázquez Verao na data 12/11/2018 12:17:13
Paula Quinteiro Araújo na data 12/11/2018 12:17:20
Luis Villares Naveira na data 12/11/2018 12:17:28
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41122(10/PNC-003338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e
as demandas que debe realizar ao Goberno central para atender
as peticións da asociación QuerEndo. Mulleres con
endometriose
Publicación da iniciativa, 394, 05.12.2018

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión,
relativa a atender as demandas da asociación querEndo-mulleres con
endometriose.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A asociación querEndo-mulleres con endometriose, presento un escrito
dirixido aos grupos con representación no Parlamento de Galiza, trasladáronnos
o contido dunha carta remitida ao Conselleiro de Sanidade, da que nos
comunican non teñen tido resposta e na que mostran a súa preocupación porque
as súas necesidades seguen sen ser atendidas a pesares de que a comisión 5ª de
Sanidade, Política Social e Emprego, na sesión celebrado o 22 de abril de 2015,
a proposta do BNG, aprobou por unanimidade unha iniciativa en demanda de
CSV: REXISTRO-gBpc3Vdrk-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

medidas tanto para abordar a enfermidade como para a súa visibilización e
coñecemento.
Toda vez que transcorreron máis de tres anos sen que se teñan
efectivizado as medidas aprobadas, o BNG volve a facer súas as demandas que o
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

colectivo querEndo-mulleres con endometriose lle ten trasladado ao Conselleiro
de Sanidade, e por esa razón o Grupo Parlamentar do BNG recólleas na seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
1. Creación dunha unidade multidisciplinar de referencia en Galicia.
Aaproveitando a experiencia de 8 anos das consultas específicas do Complexo
Hospitalario Álvaro Cunqueiro.
2. Creación das consultas específicas da endometriose en todas as áreas
sanitarias (neste momento só existen na Coruña e Ourense) e ampliación dos
tempos de atención nesas consultas.
3. Realizar as derivación das endometrioses máis severas a unidades
multidisciplinares alí onde non as haxa.
4. Levar a cabo campañas de divulgación da doenza que axuden a recortar
ese tempo medio de espera de 8 anos.
5. Levar a cabo campañas de formación e actualización do persoal
sanitario que está en contacto coas doentes (matronas, médicos de familia,

CSV: REXISTRO-gBpc3Vdrk-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

enfermeiría, xinecoloxía, anestesióloxía...).
6. Realizar atención diferenciada en fertilidade ás doentes de
endometriose.
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7. Proceder á creación dunha Guía

de atención a mulleres con

endometriose e mentres non se realice á aplicación da do SNS.
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno
español en demanda de:
1. Inclusión dos tratamentos para a endometriose entre os financiados
pola Seguridade Social.
2. Convocatoria dun Consello interterritorial no que se aborde o tema da
Endometriose e as especificidades de Galiza.”

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
CSV: REXISTRO-gBpc3Vdrk-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 29/11/2018 17:23:12

Ana Pontón Mondelo na data 29/11/2018 17:23:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/11/2018 17:23:19

Olalla Rodil Fernández na data 29/11/2018 17:23:21

Noa Presas Bergantiños na data 29/11/2018 17:23:22

CSV: REXISTRO-gBpc3Vdrk-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 29/11/2018 17:23:24
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44852(10/PNC-003603)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a construción do centro de saúde de Aldán-O Hío e dun
centro de alta resolución no concello de Cangas
Publicación da iniciativa, 427, 06.02.2019

Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva
Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5.ª, relativa á situación das infraestruturas de sanidade no concello
de Cangas do Morrazo.
Exposición de motivos:
A discriminación que sufre en materia de prestacións sanitarias a poboación
do Morrazo é histórica. A súa atención hospitalaria dáse case de xeito
exclusivo nun centro privado, POVISA, que non conta cos mesmos servizos
que os hospitais públicos.
Por outra banda este feito unido á súa pertenza á área sanitaria de Vigo fan que
os desprazamentos aos diferentes dispositivos sanitarios sexa moi habitual,
encarecendo a atención sanitaria polos desprazamentos e afastando grande
parte da atención.
Este motivo foi polo que no seu día deseñouse a necesidade de contar cun
Centro de Alta Resolución no que se concentrasen algunhas probas
complementarias básicas e algunhas consultas especializadas, para procurar
acercar e axilizar consultas de menor complexidade.

CSV: REXISTRO-FKWnQFb7M-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sen embargo, este proxecto nunca se levou a cabo. A entrada do Partido
Popular no Goberno bloqueou sistematicamente o desenvolvemento de este e
moitos outros dispositivos sanitario deseñados para a mellora do sistema.
No caso da atención primaria a situación do centro de saúde de Aldán-O Hío
non edificado é totalmente incomprensible. Despois de terse comprometido a
súa construción e mercado terreos o Concello que puxo a disposición da

Xunta, as parcelas seguen criando herba mentres o Partido Popular vota cada
ano en contra de dotar dun novo centro de saúde.
Ese maltrato continuo que sofren as mulleres e homes de Cangas por parte da
Xunta fai aínda máis rocambolesco o anuncio en positivo por parte da Xunta
da vontade de construír un “Centro de Integral de Saúde”.
Un eufemismo no que trasladar que non só non se vai dotar a vila dun centro
de saúde novo e dun CAR, se non que se pretende unificar o centro de saúde
de Cangas e o de Moaña, perdendo superficie e afastando o servizo.
Un centro para o que nin tan sequera existe partida nos recen aprobados
orzamentos de 2019.
Ante estas circunstancias, En Marea presenta a seguinte Proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a comprometer
publicamente orzamento para o centro de saúde de Aldán-O Hío e para un
verdadeiro Centro de Alta Resolución, iniciando os trámites para a súa
licitación na maior brevidade posible.
Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
CSV: REXISTRO-FKWnQFb7M-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 29/01/2019 16:58:56

CSV: REXISTRO-FKWnQFb7M-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Villares Naveira na data 29/01/2019 16:59:03
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45375(10/PNC-003650)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar cabo o Goberno galego en
relación co impacto que están ter na saúde, na calidade de
vida das persoas e no custo sanitario o sobrepeso, a
obesidade e os trastornos da conduta alimentaria
Publicación da iniciativa, 430, 13.02.2019

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
O grupo internacional de traballo en obesidade (IOTF) e a Organización Mundial
da Saúde (OMS), definiron a obesidade como a epidemia do século XXI polas
dimensións adquiridas ao longo das últimas décadas, o seu impacto sobre a
morbimortalidade, a calidade de vida e o gasto sanitario.

CSV: REXISTRO-C8ZqM0Zst-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cada vez se dispón de evidencia máis uniforme sobre o impacto da obesidade na
maior parte das enfermidades crónicas, non só en relación coas cardiovasculares,
senón tamén con outros problemas frecuentes como a diabetes tipo 2, a artrose, os
problemas psicolóxicos e mesmo algúns tipos de cancro, tales como o de colon, o
de mama e o de endometrio O importante impacto sobre as enfermidades
crónicas, o custo sanitario, a calidade de vida e as súas crecentes dimensións
configuran a obesidade como un importante problema de saúde pública. Así o
recoñeceu a OMS na estratexia global en nutrición e actividade física aprobada en
maio de 2004, urxindo aos países membros a desenvolver plans de acción
encamiñados a promover hábitos alimentarios saudables e a estimular a práctica
habitual de actividade física como principais estratexias preventivas.
Segundo os datos da Enquisa Nacional de Saúde publicados polo Instituto
Nacional de Estatística, o 64,6 % dos galegos e galegas, máis de 1,7 millóns,
valoraron o seu estado de saúde xeral como “moi bo” ou “bo” durante 2017,
mentres que, no outro extremo, 39.100 declararon ter un estado de saúde “moi
malo”. Con respecto ás características físicas da poboación, a Enquisa Nacional
de Saúde de España 2017 realizada polo Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, reflicte que no referente ao Índice Masa Corporal en relación á
comunidade autónoma de nacemento, en Galicia hai un 59,75 % da poboación
maior de 18 anos que sofre sobrepeso ou obesidade, é dicir que ten un peso por
enriba do que se considera como normopeso, a segunda máis elevada de todo
España (soamente por detrás da Rexión de Murcia), e cinco puntos superior á
media estatal.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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No caso da poboación infantil, a pesares de que os datos da enquisa de 2017 do
Ministerio indican que na actualidade o número de nenos e nenas de entre 2 e 17
anos que ten un peso por enriba do que se considera como normopeso é inferior á
media estatal, son un 23,29 % os e as nenos e nenas que sofren sobrepeso ou
obesidade, datos que se os analizamos en función do sexo son superiores nos
homes que nas mulleres.
No ano 2013 a Xunta de Galicia puña en marcha o Plan Xermola, cuxo obxectivo
era “diminuír a prevalencia da obesidade na poboación infantil e xuvenil de
Galicia (menores de 18 anos) nun prazo de 8 anos, mellorar o patrón alimentario
e de actividade física da poboación infantil e xuvenil como principais
determinantes actuais desta patoloxía e actuar sobre outros que vaia identificando
a evidencia científica”. Seis anos despois da súa posta en marcha, non temos
coñecemento de que haxa unha avaliación do mesmo, todo elo cando a taxa de
nenos e nenas que teñen un peso maior ao considerado como normopeso, segue
sendo alarmante, un problema grave que se debe abordar con urxencia, xa que
pode afectar á súa saúde inmediata, así como ao nivel educativo que poden
alcanzar, e a súa calidade de vida
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

CSV: REXISTRO-C8ZqM0Zst-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Impulsar durante a X lexislatura unha lei para a promoción de vida
saudable e alimentación equilibrada onde se recollan medidas para a loita
contra o sobrepeso e a obesidade, e en relación cos trastornos da conducta
alimentaria.
2. Mellorar a educación, a información e a formación nutricional e sobre a
actividade física a través da escola e dos comedores escolares.
3. Establecer e desenrolar as accións necesarias para a promoción da
actividade física e dunha alimentación saudable e equilibrada entre a
poboación, coa finalidade de previr os problemas de sobrepeso e
obesidade, entre outras:
a) Implementando e desenrolar programas de capacitación, concienciación
e innovación social dirixidos a contrarrestar as actitudes
discriminatorias, os prexuízos e os estereotipos dominantes por motivos
de sobrepeso ou obesidade especialmente na etapa infantil e xuvenil.
b) Colaborando coa CRTVG ,a fin de impulsar mediante as estratexias e os
instrumentos pertinentes, a difusión de programas e publicidade que
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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teñan por obxectivo a sensibilización, formación e eliminación de
estereotipos negativos sobre a obesidade, o sobrepeso, e os trastornos de
conduta alimentaria.
c) Fomentando a alimentación saudable coa base nos mercados locais e
nos produtos de proximidade e tempada.
d) Colaborando coas universidades galegas e os centros de Formación
Profesional e centros de formación para o emprego, no
desenvolvemento de estratexias de formación para o emprego, de
estratexias de formación, investigación e innovación en materia de
actividade física, alimentación saudable e loita contra a obesidade.
4. Elaborar e publicar durante o ano 2019 un informe de seguimento de
resultados do Plan Xermola para a prevención da obesidade infantil en
Galicia, así como dar cumprimento ao requisito que contempla o propio
plan de realizar e publicar por parte da Comisión de Seguimento e
Avaliación (CSA) un informe anual en función dos datos rexistrados polos
axentes externos responsables do plan.

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2019 13:11:55
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2019 13:12:00
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45515(10/PNC-003662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para mellorar o servizo de fisioterapia na Atención primaria
do Sistema público de saúde
Publicación da iniciativa, 430, 13.02.2019

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
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A situación asistencial da atención primaria en Galicia está nestes últimos tempos
en debate, debido aos problemas xurdidos pola política de recortes aplicada en
Galicia polo goberno de Núñez Feijoo, sustentada dende o Goberno de España
que presidiu Mariano Rajoy. A acumulación de decisións negativas para o
sistema, e o bloque de medidas de avance en termos materiais e, sobre todo, de
persoal, supuxo un estacamento que está empezando a xerar problemas hoxe en
día fundamentalmente polo déficit de persoal provocado. A política explotadora
en termos laborais ten expulsado do sistema a numerosos profesionais, e deixado
de incorporar a moitos novos titulados. Apenas un 15 % dos titulados MIR dos
últimos 10 anos foron incorporados de maneira estable ao Sergas, mentres que en
torno a 6.000 prazas estimadas nos orzamentos de persoal do Sergas non están
ocupadas por profesionais en situación de estabilidade. Os orzamentos indican,
ademais, unha perda progresiva de profesionais en atención primaria, con 58
profesionais menos en 2019 que no ano pasado e 317 respecto aos orzamentos de
hai unha década.
Este problema de persoal afecta de maneira distinta ás diferentes especialidades
profesionais que conflúen en atención primaria. A fisioterapia é das máis
castigadas. Hoxe hai 159 fisioterapeutas en atención primaria do Sistema público
de saúde de Galicia, o que supón aproximadamente 1 cada 17.000 habitantes (1
por cada 24.000 no área sanitaria de Vigo). Recomendacións como as da
Organización Mundial da Saúde formulan que unha ratio óptima estaría en torno
a un profesional por cada 3.000 persoas. O déficit é notorio, existindo
profesionais en condicións de traballar que non son incorporados ao Sergas. As
convocatorias dos últimos anos amosan un panorama moi negativo para estes
profesionais.
A incorporación de profesionais da fisioterapia permitiría ao Sistema público de
saúde optimizar o seu funcionamento e a súa calidade asistencial. A coordinación
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destes profesionais co resto de especialistas, e o recoñecemento das súas
capacitacións dentro do propio sistema permitiría desafogar a outros profesionais
de certas tarefas, como as relacionadas con patoloxía articular e músculoesquelética, ou a colaboración en problemas de cronicidade que dificulten
mobilidade.
Sobre estas cuestións, e outras máis de calado sobre a reorganización do sistema
incorporando a visión dos fisioterapeutas, comprometeuse a elaboración dunha
guía de actuación de fisioterapia na atención primaria en Galicia. O Sergas
asumiu o compromiso de publicala a inicios de 2018, tras ser elaborada e
entregada en 2017 aos seus dirixentes por parte dos profesionais organizados que
colaboraron no seu deseño. Non existen, non entanto, noticias sobre a situación
deste documento que permitiría avanzar na implantación desta especialidade e,
por extensión, na mellora do sistema.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Comprometer unha dotación de prazas de fisioterapia nas vindeiras
convocatorias OPE que permita un incremento dun 50 % nas prazas de atención
primaria nos vindeiros 3 anos.
2. Avaliar as funcións atribuídas aos profesionais de fisioterapia en atención
primaria actualmente, e estudar a posibilidade de amplialas aproveitando a súa
formación e as súas competencias que permitan diversificar a asistencia á
cidadanía a través da multidisciplinariedade na atención primaria.
3. Publicar e difundir, nun prazo máximo de 2 meses, a Guía de actuación de
fisioterapia na atención primaria de Galicia, e atender ás súas recomendacións.
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Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 06/02/2019 12:51:40
Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2019 12:51:46
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47124(10/PNC-003801)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas carencias de persoal e o estado das
instalacións do centro de saúde do Grove
Publicación da iniciativa, 441, 06.03.2019

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar
diante das carencias que ten o centro de saúde de Ogrobe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A sanidade pública de Galiza está en estado de auténtica emerxencia como
consecuencia das políticas do PP. Unha situación de deterioro xeneralizado na que a
Atención Primaria de Galiza está sendo unha das principais damnificadas das
nefastas políticas do Partido Popular. Desde o regreso ao goberno da Xunta do PP no
ano 2009 todos as decisións tomados foron en detrimento dunha Atención Primaria
como o eixo fundamental do sistema sanitario, como “a porta de entrada”, como
elemento de coordinación clave para que o modelo sexa sostíbel.
Masificación de consultas, cupos de profesionais por enriba do estabelecido,

CSV: NyDMJFdT47
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

redución de profesionais, non substitución nin por xubilación, nin vacacións nin ILT,
nin outro tipo de licenzas ou permisos, as listas de espera xa son habituais, peche de
axendas, colapsos, profesionais que ao ter que acudir a algunha urxencia teñen que
deixar as súas consultas abandonadas durante horas, listas de espera de ata unha
semana...
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Non se trata de “casos puntuais” como queren facernos crer @s responsábeis
do Sergas, senón que son as consecuencias de decisións que levan ao deterioro
estrutural da Atención Primaria, decisións non inocentes, senón que son froito dunha
escolla ideolóxica.
O Centro de saúde de Ogrobe responde á situación descrita, onde a política
de persoal levada a cabo polo Sergas ten ocasionado unha sobrecarga asistencial moi
importante, ao ter que facer @s profesionais o traballo d@s que non son
sustituíd@s, dando lugar a listas de espera para conseguir cita de máis dunha
semana.
Á situación de falta de persoal hai que sumar o lamentábel estado das
instalacións que cabe cualificar de terceiromundistas, nun cumprindo coas medidas
de accesibilidade, só ten comunicación interior entre os dous andares por unhas
escadas, baño para persoas con discapacidade só nun dos andares, salas de agarda
con ventilación e iluminación deficiente, portas de entrada cun ancho insuficiente
para o acceso en cadeira de rodas...
O BNG súmase ás demandas d@s profesionais e da veciñanza de que é
preciso dotar ao centro de saúde dos profesionais precisos, no 2018 realizándose
arredor de 2000 consultas máis que no ano anterior con menos profesionais, e dun
novo centro de saúde tanto para que @s veciñ@s de Ogrobe poidan reciban unha
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asistencia sanitaria de calidade como para que @s profesionais desempeñar o seu
traballo con dignidade.
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Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego faise
eco do acordo plenario aprobado por unanimidade da Corporación do Concello de
Ogrobe que nos foi remitido aos grupos parlamentares, e presenta o mesmo como
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a atender o acordo
plenario aprobado por unanimidade da Corporación do Concello de Ogrobe
consistente en proceder a:
1.- Substitución completa, inmediata e permanente de tod@s @s profesionais
ausentes, sexa por baixa, vacacións ou xubilación.
2.- Aumento de persoal ou reforzos puntuais na atención, se mesmo así as
consultas de atención ordinaria continuasen a ter unha demora superior ao admisíbel
(24-48 horas)
3.- Aumento do persoal de enfermería cunha/cun nov@ enfermeir@ para
pediatría de xeito que cada un dos cupos conte co seu propio profesional de
enfermería.
4.- Reforzo do persoal do PAC desde o 1 de xullo até o 15 de setembro, así
como na Semana Santa e durante a celebración da Festa do Marisco con dotación
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completa, e dicir, médic@ e enfemeir@.
5.- Lle sexa remitido á Consellaría de Sanidade unha copia do informe que
foi entregado na reunión mantida entre o Concelleiro de sanidade e o Xerente da
EOXI de Pontevedra-Salnés para poñer en coñecemento o estado do centro de saúde
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6.- Solicite o inicio xa das actuacións e estudos pertinentes, dotándoos
orzamentariamente para poder iniciar de inmediato a construción dun novo centro de
saúde en canto o Concello teña dispoñibilidade efectiva dos terreos que existen para
tal efecto na zona das Touzas.”

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

CSV: NyDMJFdT47
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 28/02/2019 17:34:13

Ana Pontón Mondelo na data 28/02/2019 17:34:19
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/02/2019 17:34:22

Olalla Rodil Fernández na data 28/02/2019 17:34:23

Noa Presas Bergantiños na data 28/02/2019 17:34:25
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