
 

 

MOCIÓN SOBRE DEMANDA DE MELLORAS NOS SERVIZOS DO CENTRO DE 
SAÚDE DE REDONDELA.  
 
                                                                          PLENO 29 DECEMBRO 2016. ACTA 0022/2016 

ANTECEDENTES: 
 
Moción do grupo municipal AER o día 21/10/2016 con número 15.814 que se transcribe 
a continuación: 
 
“O Centro de Saúde de Redondela, construído no ano 1997 e dependente do Servizo 
Galego de Saúde (SERGAS) da Xunta de Galicia, dá cobertura sanitaria a una grande 
parte do concello de Redondela. Os servizos ofertados constan de medicina xeral, 
pediatría, enfermería, citoloxía, farmacia, fisioterapia, traballador/a social e radioloxía. 
Ademais, cóntase cun Punto de Atención Continuada de urxencias (PAC), tanto para 
adultos como para cativos e cativas en horario continuo. 
 
En canto recursos humanos podemos citar os seguintes: 
 
-14 profesionais de Medicina Xeral. 
-4 pediatras 
- 5 médicos e médicas internos residentes 
- 3 auxiliares de enfermería 
- 14 enfermeiros e enfermeiras 
- 10 profesionais con función administrativa 
- 1 matrón/matrona 
- 1 odontólogo 
- 1 especialista en hixiene bucodental 
- 1 farmacéutico/a 
- 3 fisioterapeutas 
- 1 traballador/a social 
 
En Chapela cóntase con outro centro de saúde de titularidade municipal no que se conta 
con Medicina Xeral, Pediatría e Urxencias, aínda que neste caso Urxencias unicamente 
en horario de mañá de 8:00 a 15:00 h de luns a sábado, ao non ser este un PAC. Este 
centro non conta co servizo de Radioloxía, dependendo os veciños de Chapela ao igual 
que a veciñanza de Pazos de Borbén e de Fornelos, do Centro de Saúde de Redondela.  
 
Os recursos humanos existentes neste centro son: 
 
- 9 profesionais de Medicina Xeral 
- 1 pediatra 
- 6 enfermeiras/os 
- 1 auxiliar de enfermería 
- 3 profesionais con función administrativa 
- 1 matrona 
 
A pesares destes servizos, os usuarios destes centros médicos veñen detectando que o 
servizo de urxencias carece de urxencias pediátricas propias, sendo numerosas veces 
atendidos os cativos en urxencias por profesionais sen a especialidade en pediatría. Esta 



poboación abarca a aproximadamente uns 4.220 menores (2.942 de Redondela, 995 
Chapela, 140 Pazos de Borbén e 143 Fornelos). 
 
Sendo coñecedores que algúns médicos de adultos poidan posuír formación 
complementaria tal como cursos de puericultura, entendemos dende a Agrupación de 
Electores que non é suficiente para proporcionar un servizo de calidade á nosa 
veciñanza. A cuestión básica radica en que o SERGAS debe aumentar o cadro de persoal 
de pediatras nos centros de saúde e non buscar solucións intermedias e insuficientes, 
chegando así a un maior estatus de calidade na atención sanitaria de proximidade. É 
polo tanto necesario contar nos Centros de Saúde de suficientes especialistas en 
pediatría para que poidan turnarse e dar un servizo de urxencias pediátricas continuado 
e de calidade, sobre todo en horario de tarde e nas fins de semana. 
 
Como xa se comentou, o centro de Saúde de Redondela conta cun servizo de Radioloxía 
que funciona unicamente en horario de mañá. En horario de tarde e nas urxencias de fin 
de semana, aínda existindo os medios materiais, tanto os pacientes de centro de saúde 
como os que acoden a Urxencias (Punto de Atención Continuada) son derivados ao 
hospital Álvaro Cunqueiro, co que iso implica; horas de espera, saturación das urxencias 
do hospital de referencia, escasa optimización de recursos, etc. 
 
Por estes motivos, e observando un baleiro importante neste senso, propoñemos ao 
pleno do Concello de Redondela os seguintes ACORDOS: 
 
- Que o Concello de Redondela tome as decisións e medidas oportunas e inste á Xunta 
de Galiza para que se dote ao Centro de Saúde de Redondela de recursos sanitarios 
suficientes para atender Urxencias Pediátricas de xeito continuado e suficiente mañás, 
tardes, noites e fin de semana. 
 
- Que o Concello de Redondela acometa as decisións e medidas oportunas e inste á 
Xunta de Galiza para que o servizo de Radioloxía do Centro de Saúde de Redondela se 
amplíe ás tardes, así como aos horarios de urxencias nocturno e de fin de semana, 
dotando ao centro do persoal suficiente para atender este servizo.” 
 
 

 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Instada a votación da moción anteriormente transcrita, apróbase por unanimidade dos/as 
concelleiros/as (9 do PP, 6 do PSdeG-PSOE, 4 de AER, 1 do BNG e 1 da concelleira non 
adscrita). 

       

 


