Ramiro Rodríguez Suárez, deputado do grupo provincial do BNG na Deputación de Ourense, ao
abeiro da Lei da Administración Local de Galiza e demáis disposicións concordantes presenta para
o seu debate e se procede posterior aprobación, a seguinte MOCIÓN PARA O MANTEMENTO
DA ÁREA SANITARIA DE VALDEORRAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Consellaría de Sanidade ven de presentar o Anteproxecto de Lei polo que modifica a Lei 8/2008,
do 10 de xullo, de Galicia. Presentación feita con nocturnidade e aleivosía, proba dilo é telo feito en
pleno mes de agosto con moitos profesionais de vacacións, sen diálogo previo nin na mesa
sectorial, nin cos colectivos sociais, con un prazo de presentación de alegacións de apenas 15 días,
en pleno período vacacional.

En síntese, esta modificación vai provocar máis deterioro na sanidade pública, consolida a liña de
recortes, prioriza o criterio económico en detrimento das necesidades dos usuarios e usuarias e
afecta negativamente á calidade asistencial.
A Lei Galega de Sanidade en vigor establece que a prestación de servizos sanitarios e a
delimitación das áreas farase “tendo en conta, en todo caso, as necesidades sanitarias da
poboación”. No anteproxecto establecese que se fará “tendo en conta os recursos sanitarios
existentes”. Esta modificación é inaceptábel, xa que non prioriza as necesidades sanitarias d@s
galeg@s, senón que será en función dos recursos que o Partido Popular decida destinar á sanidade
pública, que como é unha evidencia, non deixou de recortar desde que volveu ao Goberno da
Xunta.

Suprímense as actuais áreas sanitarias para crear unhas áreas maiores na súa extensión territorial,
afastando deste xeito a resolución dos problemas da cidadanía e d@s traballadoras/es. Neste
anteproxecto, pasarán de 11 a 7 as áreas sanitarias nas que a Xunta dividirá o mapa de Galiza para
xestionar, dirixir e organizar aos profesionais e os recursos da sanidade autonómica. En Ourense,
había 2 (Ourense e O Barco de Valdeorras) e coa reforma lexislativa que proxecta a consellería de
Sanidade so quedará unha. Ao reducir o número de áreas pero facer que gañen en dimensión, crea
dentro das novas macroáreas distritos. O resultado é que as áreas que se integran noutras
convertense en distritos. Así na área de Ourense haberá 3 distritos: Verín, O Barco e Ourense.

Estas sete áreas son coincidentes coas EOXIS que o Goberno do PP creou no ano 2010, cando
iniciou a súa folla de ruta de desmantelamento das áreas sanitarias existentes. Naquela altura, as
mobilizacións e a forte oposición da cidadanía e profesionais, conseguiu que o primeiro intento de
desmantelamento non fora tan lonxe como pretendían, aínda que coa posta en marcha das estruturas
organizativas de xestión integrada conseguiron unha boa parte dos seus obxectivos, e a sanidade
nas áreas con Hospitais comarcais como O Barco, quedou seriamente comprometida e a perda das
xerencias nos hospitais comarcais significou a perda de capacidade organizativa e resolutiva
A creación das EOXIs condicionou tamén de xeito negativo o desenvolvemento da Atención
Primaria. Desapareceron as xerencias e perdeu autonomía no desenvolvemento dos seus proxectos,
quedando funcionalmente subordinada ás estratexias de xestión do centro hospitalario de
referencia. A Atención Primaria precisa de maior impulso para mellorar a súa calidade, a dotación
de persoal e recursos, e acadar un correcto funcionamento da súa carteira de servizos, actualmente
subdesenvolvida.
Coa modificación que pretende aprobar o Partido Popular, esta situación vai agravarse aínda máis,
de xeito que os Hospitais Comarcais e Atención Primaria pasan a ser meros apéndices dos grandes
hospitais, cunha máis que evidente perda de autonomía, capacidade de decisión e direción. Os
grandes hospitais absorberán a maior parte dos recursos sanitarios
Os mecanismos de participación social recórtanse dun xeito alarmante, quedan totalmente
amordazados. A composición tanto do Consello Galego de Saúde como dos Consellos de Saúde de
Área deixan de estar recollida na Lei, e determinarase por decreto da Xunta. Retíraselle capacidade
de control, emisión de informes e avaliación da execución política sanitaria, e só manteñen
capacidade de asesoramento e consultivo. Incluso suprime a procura dunha composición paritaria
dos mesmos.
O Partido Popular pretende levar a cabo esta modificación da Lei de Sanidade de Galiza, sen ter
levado a cabo ningunha avaliación de cales foron as consecuencias para a sanidade pública galega
da creación das EOXIS.
O BNG manifesta a súa oposición a esta modificación, que significa confirmar o afastamento dun
modelo sanitario de calidade, cercano á poboación, comunitario, participativo e orientado á
prevención, e consideramos que hai que ir xusto na dirección contraria,
Por iso, o BNG solicita do Pleno a adopción do seguinte
ACORDO
Demandar da Xunta de Galiza as seguintes medidas:
1.

Retirada do Anteproxecto de Lei polo que modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
Galicia.

2.

Mantemento da Área Sanitaria de Valdeorras para favorecer o coñecemento dos
problemas de saúde da comarca, a eficacia e a continuidade da atención, co lóxico
beneficio para @s usuari@s.
a)

Descentralizar as tomas de decisión e respectar as competencias e a autonomía
da Área Sanitaria.

b)

Desenvolvendo unha xerencia, próxima, con funcións de identificación de
necesidades de saúde, planificación e xestión asistencial, de saúde pública e saúde
laboral e socio-sanitaria.

c)

3.

4.

Posta en valor do Hospital de O Barco, dotándoo do persoal, material e
tecnoloxía necesarios para unha atención adecuada ás persoas do seu ámbito de
actuación.

Poñer en marcha un plan de Mellora de Atención Primaria, como porta de entrada
ao sistema sanitario, é un elemento chave para o sistema sanitario público galego.
a)

Dotala cos recursos económicos, técnicos e humanos que sexan precisos para
prestar un bo servizo e unha boa calidade asistencial.

b)

Devolverlle a súa capacidade organizativa e de xestión e a recuperación de
xerencia directa.

Proceder á constitución e convocatoria inmediata do Consello de Saúde da Área
Sanitaria de Valdeorras

Ourense, 6 de setembro de 2017

Asdo.: Ramiro Rodríguez Suárez
Portavoz do grupo provincial do BNG

