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BLOQUE 1: ECONOMÍA E SERVIZOS

SAÚDE PÚBLICA
EQUO Galicia considera a saúde -dende unha tripla perspectiva individual, social e ambiental indisolublemente
vencellada aos modelos político e económicos do sistema social. As nosas políticas en materia de saúde están
orientadas a mellorar a calidade de vida das persoas e a acadar cotas maiores de equidade social.
Contemplamos a saúde como unha prioridade dende o comezo na formulación de todas as políticas públicas,
baseándonos nos principios de prevención e mellora dos hábitos e condicións de vida como paso primeiro e
fundamental da nosa saúde.
A recente crise do COVID-19, na que aínda estamos inmersas, evidenciou que o Sistema Galego de Saúde
require de accións políticas urxentes para garantir que siga sendo un servizo público, gratuíto, eficiente e de
calidade. Merecemos ter un sector da saúde coidado e correctamente financiado e dotado. Precisamos da
contratación de especialistas con urxencia, con contratos dignos, mediante oposición, poñendo fin ao sistema
actual baseado nas contratacións eventuais e precarias.
Se modificamos o modelo social e económico conseguindo entornas máis acolledoras e favorables á saúde,
como o deseño de cidades menos contaminadas, ademais de alcanzar outros obxectivos sociais como crear
empregos ou acadar un medio máis coidado, teremos maiores niveis de saúde e unha sociedade menos
medicalizada.
Por todo isto, formulamos as seguintes liñas principais de actuación en política de saúde:
• Defenderemos o dereito á atención sanitaria para todas as persoas independentemente da súa
situación administrativa. É unha cuestión tanto de dereitos humanos como de saúde pública.
• A volta a mans públicas de tódolos servizos privatizados ata o momento, e a limitación ó máximo, e
con control público, dos concertos cos establecementos privados. Apoio ao emprego público nos
sectores de servizos públicos, combatendo a privatización dos mesmos e a recorrencia a modalidades
de contratación precarias e eventuais.
• Implantación da quenda de tarde para os facultativos, creando emprego fixo e garantindo a utilización
óptima dos recursos públicos, evitando así os sobrecustos da externalización cara a sanidade privada.
• Opoñémonos a calquera forma de copago (en realidade re-pago) de prestacións sanitarias ou
farmacéuticas.
• Implantación da dedicación exclusiva no sector público, para previr prácticas pouco éticas ou
corruptas, á vez que se xeran máis empregos, xa que o pluriemprego actual neste sector favorece o
aumento do paro, sobre todo en certas especialidades e sectores.
• Para afondar na dimensión da prevención e hábitos de vida saudables na saúde, queremos poñer en
marcha un Plan de educación e escolas para a saúde para impulsar a capacitación autónoma das
persoas na protección e defensa da súa saúde e o apoio solidario. A educación para a saúde é un paso
máis dunha política educativa integral que ten por obxecto una sociedade de cidadáns capaces e
dotados con ferramentas útiles para coidar da súa saúde en todas as etapas da súa vida.
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Elaboración de plans de saúde comunitarios, que permitan coñecer os determinantes e produtores da
enfermidade, así como as verdadeiras necesidades de atención sanitaria en cada zona, o que
permitiría actuar sobre as causas, e reducir o gasto sanitario.
Queremos aumentar a vixilancia e protección fronte á exposición a riscos ambientais. Incidindo
especialmente no control da contaminación atmosférica, acústica e lumínica nos núcleos urbanos.
Implantaremos estratexias de soberanía alimentaria e agroecoloxía que contemplen e potencien a
dimensión da saúde nas nosas dietas.
Para asegurar os dereitos sexuais e reprodutivos promoveremos a educación sexual e afectiva
regulada dentro da ensinanza obrigatoria e a educación informal dende idades temperás e
garantiremos o acceso a métodos anticonceptivos.
Impulsar mecanismos de cooperación horizontal entre as distintas Comunidades Autónomas, e máis o
Estado, para compartir os recursos e aumentar a eficiencia. Como vía transparente para compartir
información e para ofrecer un mellor servizo a aquelas poboacións fronteirizas con outras
comunidades.
Fomentaremos unha investigación biomédica coordinada e de calidade, estimulando a retención e a
mobilidade de investigadores. Introducimos criterios de interese público para toda la investigación
biomédica e de transparencia no financiamento tanto público como nas colaboracións públicoprivadas. Facendo tamén unha revisión das regras de xogo na propiedade intelectual dos froitos da
investigación. O público, reverterá para o conxunto da sociedade.
Fortalecemento da atención primaria cun enfoque multidisciplinar, integral e comunitario. Rescatar o
enorme potencial dos centros de atención primaria e hospitalarios do SERGAS para xerar coñecemento
aplicado en materia de coidados da saúde.
Reforzo á atención da Saúde Mental e deterioro cognitivo dende unha perspectiva integral e
comunitaria. Impulsaremos o deseño dunha Estratexia Galega pola Saúde Mental, froito do diálogo
entre profesionais da saúde mental, pacientes e a política co obxectivo de facer unha especial inversión
en especialistas e ampliación de servizos específicos de saúde mental infantil. Maior inversión nas
prácticas de prevención, atención e rehabilitación de enfermidades mentais, con especial énfase nos
dereitos humanos de pacientes crónicos.
Impulsaremos un sistema de xestión profesional, despolitizada e participativa dos centros sanitarios,
con órganos colexiados de goberno e avaliación periódica do desempeño dos directivos. Fomentaremos
a fixación de baremos obxectivos de avaliación do desempeño profesional.
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