
QUEREMOS
SANIDADE
PÚBLICA!

DEFENDÁMOLA!
NON LLE PERMITAMOS AO PP DESTRUIR UN BEN TAN
PREZADO COMO É A NOSA SANIDADE PÚBLICA.

A COVID-19 deixou ao descuberto as consecuencias de 11 anos de
política de acoso e derribo da sanidade pública levada a cabopolo PP.
Agravouse ao dirixir unha parte moi importante, dos xa escasos
recursos existentes, cara o control da pandemia. @s profesionais non
son de goma nin se poden estirar indefinidamente. Se non se
aumentan os recursos é imposíbel dar resposta ás necesidades
sanitarias.

Deixaron de lado a atención doutras patoloxías, especialmente as
crónicas. Un ano despois do inicio da pandemia séguese a dificultar o
acceso aos centros de saúde, hai demoras de semanas para conseguir
unha cita, mesmo telefónica, e seguen as colas ás portas dos centros
de saúde. Aumentaron tamén os retrasos para acceder ás prestacións
hospitalarias: consultas, probas diagnósticas ou intervencións
cirúrxicas.

Mentres isto ocorre na sanidade pública, son máis as persoas que
acoden á sanidade privada ou contratan seguros de saúde por falta de
atención na sanidade pública. A falta de profesionais e de recursos
non se solucionan con APPs, telemedicina, nin consulta telefónica.
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DEFENDÁMOLA!

NON LLE PERMITAMOS AO PP DESTRUIR UN BEN TAN PREZADO COMO É A NOSA
SANIDADE PÚBLICA.

1.- Normalizar a atención presencial en Atención Primaria e garantila
sen demoras. 

2.- Plan de Mellora de Atención Primaria: Incremento das prazas de
especialistas en pediatría e medicina familiar e comunitaria. Creación
de equipos multidisdiplinares, aumentando @s profesionais
existentes: psicólog@s, logopedas, terapeutas ocupacionais. Mellora
dos equipamentos nos centros de saúde e PACs.

3.- Plan de choque para a reactivación das intervencións cirúrxicas,
probas diagnósticas e consultas canceladas pola pandemia, e
eliminación das listaxes de espera.

4.- Mellora do Cadro de persoal: profesionais suficientes con tempo
para @s doentes con contratos estábeis e dignos. Substitucións (non
eliminación) d@s profesionais sanitari@s..

PROPOÑEMOS...
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