REUNIÓN DA COMISIÓN 5ª, SANIDADE,
POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
Día: 21.01.2021

Hora: 10:30

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 21 de xaneiro de 2021, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto único.- Preguntas
1.1

2499 (11/POC-000395)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as listas de espera e tempos de resolución que hai por provincias,
desde que se rexistran as solicitudes para o inicio dos expedientes de
recoñecemento do grao de dependencia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 23, do 30.09.2020

1.2

7323 (11/POC-001168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o problema de asistencia sanitaria a pacientes crónicos e que
necesitan renovación de receitas dende o sistema de atención primaria do
Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 74, do 12.01.2021

1.3

7383 (11/POC-001183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o gromo de covid-19 que se produciu na Residencia de Maiores

DomusVi de Vimianzo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 74, do 12.01.2021

1.4

7386 (11/POC-001184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os integrantes, os plans e o tratamento de residencias, fogares e
centros de día en relación co Comité Asesor Sociosanitario
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 74, do 12.01.2021

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2021

María Corina Porro Martínez
Presidenta da Comisión
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Día: 21.01.2021
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

2499(11/POC-000395)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as listas de espera e tempos de resolución que hai por
provincias, desde que se rexistran as solicitudes para o
inicio dos expedientes de recoñecemento do grao de
dependencia
Publicación da iniciativa, 23, 30.09.2020

Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
No ano 2006 o Goberno socialista crea a Lei de Promoción da Autonomía Persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia, máis coñecida coma “Lei de
Dependencia”. Trátase dunha lei que transforma unha realidade silenciada para
dar solución aos coidados básicos da vida diaria en casos de persoas cunha
dependencia.
Lamentablemente nos anos de goberno do Partido Popular no Estado, así coma
nos últimos 11 anos na Xunta de Galicia, fixeron que esta lei sufrira recortes que
a mudarían por completo.
Os prazos que a Lei establece son 3 meses para a resolución de grao e outros tres
meses para a resolución do Programa Individual de Atención, ou o que é o mesmo
180 días como máximo.
En Galicia estamos lonxe de cumprir os prazos que por lei se establecen, polo que
moitas persoas permanecen en agarda a que cheguen as súas resolucións sen
percibir a libranza ou servizo que precisan e ao cal teñen dereito.

CSV: REXISTRO1Aj1u5Tai9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No últimos anos veuse incrementado a lista de agarda dun xeito preocupante,
repercutindo negativamente no benestar e nos coidados básicos da vida diaria das
persoas con dependencia en Galicia.
Ademais atopámonos inmersos nun momento complicado nun contexto da
pandemia motivada pola Covid-19, que agravaba a situación moito máis se cabe.
Persoas dependentes, das cales moitas continúan o confinamento nas súas casas, e
outras moitas con graos III que xa o facían de xeito habitual debido as
circunstancias.
Por todo elo é urxente que dende Galicia se aporten respostas e solucións a unha
realidade silenciada, con recursos para atallar a situación coa maior celeridade
posible.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Cales son as listas de agarda e tempos por provincias tendo en conta os
expedientes dende que se rexistran para o inicio de expediente?

Pazo do Parlamento, 24 de setembro do 2020

CSV: REXISTRO1Aj1u5Tai9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 24/09/2020 18:02:45
Julio Torrado Quintela na data 24/09/2020 18:02:59
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1.2

7323(11/POC-001168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o problema de asistencia sanitaria a pacientes crónicos
e que necesitan renovación de receitas dende o sistema de
atención primaria do Sergas
Publicación da iniciativa, 74, 12.01.2021

Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A redución da Atención Primaria a unha asistencia telefónica case na súa
totalidade, con escasísimo ou nulo incremento de persoal, está provocando graves
problemas de asistencia polas saturacións e sobrecarga asistencial dos
profesionais.
Isto está provocando que existan respostas insuficientes, como na campaña da
gripe ou na capacidade de atención a crónicos e seguimento de pacientes. Tamén
no caso de persoas que necesitan accións tan cotiás como a prolongación da
receita dos medicamentos prescritos, e que comproban como o sistema
informático non ofrece ningunha posibilidade de cita telefónica para renovar a
súa prescrición pero que vai terminando as súas doses.
Mentres tanto, non parece existir ningunha conciencia sobre esta dificultade no
discurso público da xestión sanitaria, aínda que os profesionais están advertindo
dos problemas graves que isto pode causar no desorde que se provocará na
atención a pacientes non-covid.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten constancia a Xunta de Galicia do problema de asistencia sanitaria a
pacientes crónicos e que necesitan renovación de receitas dende o sistema
de atención primaria do Sergas?

CSV: REXISTRO9T8kxu8Nv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. Cantos profesionais de medicina familiar e comunitaria ten incrementado
de maneira efectiva o Sergas dende o inicio da pandemia?
3. Que resposta ofrece o Sergas a pacientes que precisan renovar as súas
receitas e que non teñen posibilidade de facelo pola saturación do sistema?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 18:28:15

CSV: REXISTRO9T8kxu8Nv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:28:22
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7383(11/POC-001183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o gromo de covid-19 que se produciu na Residencia de
Maiores DomusVi de Vimianzo
Publicación da iniciativa, 74, 12.01.2021

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
Daniel Pérez López e Olalla Rodil Fernández, deputado e deputada do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, sobre o gromo da residencia Domus VI no concello de Vimianzo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vimianzo é un dos concellos de Galiza que máis está a sufrir coa covid-19, o
que provocou que se tiveran que adoptar estritas e necesarias medidas sanitarias que
supuxeron que o concello leve confinado, a día de hoxe, máis de dous meses.
E especialmente viuse afectada a Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”,
que sufriu xa en abril un gromo que afectou a sete traballadores e a un residente, todas
elas asintomáticas. Estamos a falar dun centro con 150 residentes.
No momento de redactarse esta iniciativa, a situación neste centro de maiores é
preocupante dende o punto de vista sanitario, ao producirse un novo gromo con máis de
90 casos positivos, moitos deles residentes e afectando tamén a varios traballadores e
persoal sanitario do centro.

CSV: REXISTROJl8CaqSh37
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Este novo brote xa provocou a morte de dous residentes.
Na primeira quincena de decembro un traballador do centro, con sintomatoloxía
propia da covid-19, e que viña prestando servizos na Residencia de Maiores con
normalidade, deu positivo despois de PCR realizada.
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Parlamento de Galiza
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A día de hoxe a Residencia de Maiores DomusVi Vimianzo ten o maior gromo
de covid de toda Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
- Tendo en conta que estamos a falar do segundo gromo nesta Residencia de
Maiores, que medidas sanitarias preventivas se adoptaron por parte da Xunta na
Residencia de Maiores “DomusVi vimianzo” despois do primeiro gromo? coñece a
Xunta as concretas medidas adoptadas polo centro ante o primeiro gromo?
- Que medidas sanitarias preventivas se adoptaron pola Xunta neste mesmo
centro en relación ao segundo gromo? coñece a Xunta as concretas medidas adoptadas
polo centro no segundo gromo?
- Un traballador do centro deu positivo na PCR na primeira quincena de
decembro, adoptouse algunha medida sanitario preventiva pola Xunta na Residencia de
Maiores “DomusVi Vimianzo”, unha vez detectado ese positivo? coñece as concretas
medidas adoptas polo centro ante ese positivo?
- Ten prevista a Xunta realizar un cribado masivo no centro, atendendo ao

CSV: REXISTROJl8CaqSh37
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

elevado número de positivos e aos dous falecementos?
- Coñece a Xunta como se están a cubrir pola Dirección e Coordinación da
Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo” as baixas dos profesionais ocasionadas
pola covid ou polas libranzas ás que legalmente teñen dereito?
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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- Coñece a Xunta con cantos profesionais médicos (doutoras en medicina)
contan na Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”, o seu horario e se prestan
servizos unicamente neste centro?
- Coñece

a Xunta con cantos profesionais médicos (enfermeiros titulados)

contan na Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”, o seu horario e se prestan
servizos unicamente neste centro?
- Ten previsto a Xunta intervir a Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Asdo.: Daniel Pérez López
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTROJl8CaqSh37
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 12:00:43

Daniel Pérez López na data 07/01/2021 12:00:46
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7386(11/POC-001184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os integrantes, os plans e o tratamento de residencias,
fogares e centros de día en relación co Comité Asesor
Sociosanitario
Publicación da iniciativa, 74, 12.01.2021

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
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o novo modelo de residencias que prevé deseñar a Xunta de
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Política Social anunciou a finais do pasado ano 2020 a creación
do Comité asesor sociosanitario, un órgano encargado de trazar as “liñas mestras” polas
que transcorrerá o futuro do sector, segundo informou o goberno galego publicamente.
Neste senso, descoñécese a composición dese comité nin a dinámica coa
desenvolverá os seus traballos.
Desde o grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego vimos reclamando
un cambio de rumo na atención das persoas maiores e dependentes en Galiza desde hai
anos. Unha mudanza que non debe apenas restrinxirse aos centros residenciais senón
abordar no seu conxunto todo o sistema de coidados.

CSV: REXISTROsOPXiJCT96
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A pandemia provocada pola COVID-19 puxo en evidencia as carencias e
desigualdades que xera o sistema actual (profundamente privatizado) mais que estaban
presentes antes da crise sanitaria. Así mesmo, fixo innegábel a necesidade urxente de
artellar e despregar un conxunto de servizos que garantan o dereito a unha vellez digna.
Ora ben, cunha visión integral que vaia alén da institiucionalización.
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A axuda no fogar, os centros de día, a teleasistencia, os servizos comunitarios e
de proximidade … non son elementos illados senón un todo que non pode abordarse por
separado. De facto, en Galiza hai por volta de 21.000 persoas usuarias de residencias de
maiores, unha pequenísima parte de todas as persoas maiores do noso país (o 25% da
poboación galega ten máis de 65 anos). A modo de exemplo, en Galiza hai máis persoas
(segundo o IGE) con idades comprendidas entre os 90 e os 94 anos que usuarias de
residencias.
Porén, no discurso que a Xunta de Galiza traslada desde que a COVID19
impactou con toda a súa crueza nas residencias de maiores, restrinxe apenas o debate
arredor das residencias mais non ao conxunto dos servizos sociais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
- Que persoas e/ou entidades fan parte do Comité asesor sociosanitario?
- Cal é o plan de traballo deste comité e o seu obxectivo?
- Pensa a Xunta de Galiza restrinxir apenas ás residencias o debate sobre a
atención ás persoas maiores no noso país?

CSV: REXISTROsOPXiJCT96
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- Cre o Goberno galego que a axuda no fogar, os centros de día ou os servizos
sociais comunitarios non merecen unha revisión?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2021 12:26:40

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2021 12:26:44

CSV: REXISTROsOPXiJCT96
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 12:26:53
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