
       Ribeira.

XOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ COBAS, Concelleiro - Voceiro do Grupo Municipal do
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), neste concello, presenta a seguinte
proposición ante o Pleno da Corporación Municipal e ante o Alcalde, referida a incluír
nos  orzamentos da Xunta para o 2015 unha partida orzamentaria que garanta a
prestación de servizos adecuados á cidadanía no Hospital do Barbanza

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os  veciños  e  veciñas  do  Barbanza  padecemos  nos  últimos  anos,  non  só  os

recortes xerais en materia de sanidade, senón tamén as consecuencias do abandono do

Hospital do Barbanza por parte da Xunta de Galiza. De feito este é un dos hospitais con

menor investimento de todo o país. O Goberno do PP non previu ningún investimento

nin mellora nos últimos anos a pesar de que existen necesidades de ampliar servizos

como urxencias, laboratorio ou rehabilitación. Tampouco deu cumprimento á promesa

de crear a categoría de celadores no cadro de persoal.

A sensación  que  se  transmite  é,  pois,   que  asistimos  a  un  desmantelamento

progresivo do hospital e que os cambios que se produciron coa área de xestión integrada

manteñen  os  vellos  problemas  e  crean  outros  novos.Así,resulta  que  hai  menos

facultativos, por exemplo, nos servizos de uroloxía ou hematoloxía. 

A xerencia decidiu fai tempo non substituír un urólogo do hospital do Barbanza

dos dous que había no cadro de persoal, optando por que sexan diferentes especialistas

os que pasen consulta ou realicen intervencións cirúrxicas algúns días á semana. Isto

provocou que desaparecesen as gardas e unha diminución do grao de complexidade das

intervencións de cirurxía programada, ao non poder atender as posíbeis complicacións

durante 24 horas ao día. Tamén diminuíron os días de consulta e de quirófano semanal e

aumentou a lista de espera, porque pacientes doutras áreas son desviados ao Barbanza

para intervencións con anestesia local mentres que aumenta o número de pacientes da

comarca que teñen que desprazarse a Santiago para operacións máis complexas. 
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No caso  de  hematoloxía  acode  un  especialista  catro  días  á  semana  desde  o

CHUS,  habendo  demanda  de  sobra  para  contar  cunha  praza  propia  no  Barbanza

queasuma o control do banco de sangue e as interconsultas d@s pacientes ingresados.

En radioloxía, as listas reais de espera indican que o cadro de catro profesionais

é claramente insuficiente para atender debidamente o servizo polo que debe ampliarse,

xa que sempre houbo déficit de persoal.

O servizo de urxencias, desde hai un ano, só atende os e as pacientes galegos de

fóra da área de influencia de xeito urxente, derivando as hospitalizacións e os controis

posteriores  en  consultas  externas  ao  seu  centro  de  referencia.  Isto  implica  que  seo

paciente  precisa  ingreso,  aínda  que  por  razóns  de  apoio  familiar  ou  outras,  fose  o

hospital do Barbanza o máis indicado, non é posíbel facelo. No caso de estar censado

fóra da Galiza, esta situación non se produce.

Neste ano, tamén desapareceron diversas comisións clínicas, agora centralizadas,

que teñen relevancia desde o punto de vista asistencial. Sen ir máis lonxe, acaban de ser

centralizadas  as  gardas  das  supervisoras,  de maneira  que  a  supervisora de garda  de

presenza, fisicamente en Conxo, ten que resolver os problemas que xurdan nun hospital

que non coñece.

Os servizos da área administrativa tamén se viron minguados nos últimos meses

e  a  centralización  de  servizos  afecta  xa  a  informática,  mantemento  e

electromedicina.Esta nova organización provoca o aumento da burocracia e un retraso

inxustificábel na solución dos problemas. Parece pouco operativo que os traballadores e

traballadoras do Barbanza teñan que comunicaras incidencias informáticas a Santiago

para que desde alí  encomenden as tarefas ás persoas encargadas do servizo no hospital

do Barbanza. 

No caso  das  obras  de  ampliación  de  urxencias,  a  pesar  das  promesas  e  dos

anuncios na prensa por parte do alcalde de Ribeira, non hai nada que indique que se van

acometer. Nin tampouco se atenden as demandas para dotar o Hospital con outra sala

para radiolxía convencional ou a ampliación do laboratorio e rehabilitación.

Para o BNG a sanidade pública é un piar fundamental do benestar e unha das

conquistas sociais máis relevantes das últimas décadas á que nin queremos nin podemos

renunciar. Vemos con preocupación o deterioro  que están producindo todos os recortes,

e máis concretamente no hospital do Barbanza, que xa naceu con problemas que lonxe

de solucionarse increméntanse cada vez máis.
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Non obstante todo o anterior, no proxecto de orzamentos da Xunta para o ano

2015 non aparece recollida ningunha partida para a mellora do hospital comarcal polo

que o Bloque Nacionalista Galego solicita a adopción do seguinte  

ACORDO

A  corporación  municipal  esixe  do  goberno  da  Xunta  que  inclúa  nos

orzamentos  do  vindeiro  ano  2015  unha  partida  económica  que  garanta  unha

atención  sanitaria  adecuada  ás  demandas  da  cidadanía  e  ás  necesidades  dos

profesionais no Hospital da Barbanza enumeradas na exposición de motivos.

Ribeira, 14 de novembro de 2014.

Asdo.: Xosé Antonio Vázquez Cobas
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