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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, Luís 

Manuel Álvarez Martínez 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 Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema 

sanitario supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha 

concepción do sistema non focalizado na atención hospitalaria e que 

permita estender e descentralizar o contacto das persoas coa sanidade, 

de forma que se achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis 

próxima. 

 

Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de 

funcionamento da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas 

propias dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en 

urxencias ata a optimización de tempos e de diminución de listas de 

espera. 

 

O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen 

un dos problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de 

saúde. No caso de Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia 

debido ás propias condicións demográficas en termos de idade, e 

condicionadas tamén pola dispersión da poboación e as dificultades de 

infraestruturas e redes de comunicación na Galicia rural. O 

fortalecemento da atención primaria nestes casos supón unha 

necesidade maior e case imperativa para poder achegar os servicios 

sanitarios á poboación, tanto en termos de infraestruturas como de 

persoal. 

 

Dende a chegada ao Goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema 

público de saúde soamente ten contratado de maneira estable a menos 

dun 15 % dos titulados MIR, o que supón un dato preocupante. Unha 
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cifra tan baixa resulta a todas luces insuficiente para cubrir as 

necesidades dun sistema que precisa unha dispersión notoria e unha 

forte implantación no territorio, para paliar os problemas demográficos 

antes sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de non 

ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e das cidadáns.  

 

A construción de novos centros de saúde, ou a reforma dalgúns xa 

existentes, supón outro dos grandes déficits da atención primaria na 

sanidade pública galega. Os orzamentos de 2016 e 2017, por coller os 

exemplos máis recentes, coinciden nos compromisos de varios centros 

de saúde apuntados nun e outro,  os mesmos sucesivamente, ignorando 

ningunha responsabilidade polo anuncio e compromiso de 

infraestruturas que logo nunca se inician. O Plan de mellora da 

Atención Primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, supuxo unha 

base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de Núñez 

Feijóo, que non amosaron un proxecto real para o fortalecemento da 

atención primaria. 

 

No concello de A Pontenova a atención sanitaria está a cargo dos 

profesionais do centro de saúde. Existe nos últimos tempos unha 

tendencia a reducir o número de persoal que atende no centro, 

aproveitando baixas e xubilacións. Este é o caso do número de 

facultativos, que pasou de 3 a 2 pola recente xubilación dun deles e que 

a Xunta négase a repoñer, ou do paso de 2 a 1 profesional PSX. Estes 

recortes producen maior saturación tanto na atención médica como na 

organización do centro. O PAC de referencia para A Pontenova é o do 

Concello de Meira, que en días como o sábado pola mañá ten 

unicamente un ATS que ten que atender tanto ao PAC como á atención 

domiciliaria.  

 

Para A Pontenova o correcto funcionamento do centro de saúde é 

indispensable, pois é un concello de poboación moi dispersa e 

envellecida, con máis dun terzo da poboación por riba dos 65 anos. 

Estas características condicionan a necesidade dunha atención próxima 

e áxil, que precisa de maiores medios humanos para non saturar as 

necesidades sobre os profesionais restantes no centro.  
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a garantir a correcta 

atención primaria no concello de A Pontenova mediante a contratación 

substitución do facultativo xubilado e a reposición dun profesional PSX 

para equiparar a situación anterior. 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Luís Manuel Álvarez Martínez 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputados 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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