
María  Manuela  Rodríguez Pumar,  con DI  36.062.216-X,  concelleira  electa  polo  BNG,  ao
abeiro do regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate
en Pleno

Moción contra os recortes do PP na atención primaria e a súa repercusión  no
Centro de Saúde de Gondomar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nestes meses de verán, as veciñas e os veciños de Gondomar comprobaron unha vez
máis, como os recortes realizados polo PP na sanidade pública, acaban por se converter
nunha atención deficitaria resultado do colapso que a falta de profesionais provoca nos cen-
tros de saúde, entre eles o de Gondomar.

Trátase dunha situación xeralizada no país, mais que en Gondomar se suma á mobilidade
laboral do persoal e á construción dun centro de saúde que desde o inicio o BNG adver-
tiu e denunciou que non tería a capacidade necesaria para dar atención á poboación xa
existente naquela altura e, por tanto, á que puidese haber no futuro, ou aos incrementos que
se produce no verán por persoas desprazadas.

Neste verán o cadro de persoal veuse reducido nun 70%, pois dos seis médicos que lle co-
rresponden ao centro, soamente houbo dous, por mor de que o Sergas non realizou as
substitucións de todos os facultativos ausentes. Tampouco do resto do persoal, ATS, enfer-
meiras e administrativos, co que o nivel de saturación que sofren as e os traballadores e
repercute nos pacientes é insoportábel e indigno.

Como ten manifestado reiteradamente o BNG, os continuos recortes do Partido popular es-
tán levando ao persoal da sanidade á extenuación, deteriorando a saúde das persoas e im-
pedindo unha atención axeitada á pandemia. A do PP é unha política indecente que roza na
prevaricación por non mover un dedo para reforzar a Atención Primaria, sendo, ademais,
especialmente alarmante que o deterioro do sistema sanitario se agudice no medio dunha
pandemia.

Gondomar é un deses concellos en que unha paciente que se atope mal e queira ser atendi-
da pola súa médica de atención primaria pode ter que agardar 15 días. Unha marxe de tem-
po que tamén hai que aplicar a outros procedementos como a realización de extraccións
para  analítica e  que,  evidentemente,  teñen  incidido  na  atención  dalgúns  pacientes  de
COVID e no seu seguimento. Por outro lado, a insuficiencia de medios, impide unha comu-
nicación axeitada co centro de Saúde, polo que moitos pacientes teñen que pasar horas ao
teléfono até que poden ser atendidos polo persoal de administración.



En Gondomar padecemos este problema desde hai meses, en que se puxo en evidencia
o abandono da atención primaria e a mala planificación do Sergas que tardou varias se-
manas en substituír os facultativos que xa non estaban no centro de saúde por trasla-
do ou xubilación. 
E con todo, era un caos anunciado desde que tivemos constancia de que o novo cen-
tro de saúde non prevía o incremento da dotación que existía cando o Centro estaba na
Escolas Vellas e xa daba claras mostras de ser insuficiente.

Diante desta situación, o BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do se-
guinte

ACORDO:

Dirixirse ao Sergas/Consellaría de Sanidade para esixirlle:

• Que se realice un investimento de urxencia no Centro de Saúde de Gondomar que
permita reducir os tempos de agarda para consultas e probas, ao tempo que se des-
conxestiona a atención telefónica do centro. Ese investimento de urxencia debe estar
destinado a:
◦ Contratar máis persoal.
◦ Dotar de máis medios a atención primaria.


