
 

 

MOCIÓN RECLAMANDO Ó SERGAS QUE VACINE ÁS PERSOAS MAIORES DE 80 
ANOS COA CUARTA DOSE DA VACINA DA COVID-19 NOS CENTROS DE SAÚDE OU 

NOS PACS DE REFERENCIA 
 
 
O Grupo Municipal Socialista do Concello de  Chantada de acordo ao disposto no 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 
desexa elevar ao Pleno a seguinte Proposta de MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A decisión do Sergas de centralizar o subministro da cuarta dose da vacina da Covid-19 
para maiores de 85 anos no HULA, no Hospital da Mariña e no Hospital Comarcal de 
Monforte provoca un grande malestar neste colectivo de veciños e veciñas, e tamén nas 
súas familias. A diferencia do que se fixo nas campañas de vacinación anteriores, na que 
os maiores acudiron ó centro de saúde e PAC de referencia, agora obrígase a estas persoas 
a realizar nunha gran maioría dos casos un longo desprazamento de ida e volta para poder 
vacinarse. 
 
O Grupo Municipal Socialista de Chantada rexeita esta medida por varios motivos. En 
primeiro lugar, porque entendemos que supón un problema e un trastorno innecesario para 
os maiores e para as súas familias. O longo desprazamento e as maiores dificultades que 
ten sempre unha persoa maior para manexarse nos hospitais obrígaas a ir acompañadas 
dun familiar para poder percibir a atención médica. En segundo lugar, porque a Xunta de 
Galicia, a través do Sergas, implanta, na práctica, un copago ós maiores para poder recibir 
a vacina, xa que teñen que pagar do seu peto o custe do desprazamento, co que a 
gratuidade da prestación sanitaria deixa de ser tal. 
 
Esta medida é un novo castigo da Xunta de Galicia ó noso rural porque afasta dos veciños 
e veciñas un servizo público básico, dificultándolles gravemente o acceso a unha prestación 
á que teñen dereito de maneira totalmente gratuíta. 
 
Trátase dunha decisión nefasta, sobre todo para un concello como o noso, que é 
eminentemente rural e que conta cunha poboación cun alto grao de dispersión e de 
envellecemento. 
 
O pasado 4 de outubro, ante o malestar e as queixas dos usuarios e usuarias, o Sergas 
recoñecía que esta fórmula de centralizar a vacinación nos hospitais se emprega para 
“aliviar” a carga de traballo nos Servizos de Atención Primaria. Ese mesmo día, a Deputada 
do Partido Popular no Parlamento de Galicia Encarna Amigo recoñecía abertamente que 
“temos unha primaria saturada” e que “hai falta de médicos en moitos concellos”. 
 
Alegrámonos de que o PP recoñeza, por fin, a situación de colapso da sanidade pública, 
sobre todo da Atención Primaria, provocada pola Xunta de Galicia e que os socialistas 
levamos moito tempo denunciando. Como consecuencia das políticas do PP, a provincia de 
Lugo vén sufrindo ó longo da última década importantes recortes nos cadros de persoal de 
Atención Primaria. A día de hoxe, o 80% dos centros de saúde da nosa provincia ten graves 
carencias en materia de persoal por uns recortes que, evidentemente, afectan á calidade 



 

 

da atención que reciben os nosos veciños e veciñas. A Xunta non pode pretender agora 
que os nosos maiores paguen pola súa desfeita en materia sanitaria. 
 
En resposta ás numerosas críticas contra este modelo de vacina centralizado, o Conselleiro 
de Sanidade asegurou que as persoas maiores que non poidan acudir ás citas nos hospitais 
serían vacinadas nos Centros de Saúde e nos PAC na quenda de repesca. Unhas 
declaracións que, ademais de demostrar falta de seriedade e rigor, son tanto como admitir 
que o Sergas puxo en pé un modelo que sabía de antemán que era deficiente. Esta falta 
de planificación é inadmisible despois de todo o que os nosos maiores levan soportado 
debido á pandemia. Non se pode xogar coa saúde dos nosos veciños dende a 
improvisación ou a frivolidade. 
 
Os socialistas estamos sempre do lado da xente, traballando para mellorar a súa calidade 
de vida e denunciando as situacións que lles prexudican, como este novo castigo e 
discriminación contra os nosos maiores e contra o noso rural. 
 
Por todo o exposto, e ante o trastorno e o gasto que provoca ás persoas maiores e ás súas 
familias o sistema de vacinación centralizado nos hospitais, o grupo municipal do PSOE, 
solicita do Pleno da Corporación Municipal  do Concello de Chantada a adopción dos 
seguintes  acordos: 
 
 
1. O rexeitamento do Pleno desta Corporación municipal, en representación e defensa 

dereitos e intereses dos seus veciños e veciñas, ó modelo de vacinación centralizado 
nos hospitais que o Sergas implantou para subministrar a cuarta dose da vacina da 
Covid-19 aos maiores de 80 anos. 
 

2. Esixir á Xunta de Galicia que rectifique e que vacine ás persoas maiores nos Centros 
de Saúde ou nos PAC de referencia, como se fixo en anteriores campañas de vacinación 
da pandemia. 

 
3. Reclamar á Xunta de Galicia que reforce o persoal dos propios ambulatorios ou PACs 

para poder subministrar alí as vacinas ou que os equipos de vacinación se despracen 
polos distintos centros de saúde ou PACs.  

 

4. Trasladar estes acordos da Corporación municipal á Consellería de Sanidade da Xunta 
de Galicia para a súa toma en consideración. 

 
 

En Chantada  a 5 de outubro de 2022 

 

 

 

 

Raquel López Rodríguez 

Voceira do PSdeG no Concello de Chantada 
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