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CEG Arias desemprego cláusulas chan cultura galega

úrrtvns Nov¡s

A oposición pide á Xunta "explicacións

urxentes" polo concurso de ambulancias do

061

A Xunta destinará 5 millóns de euros a

reparar os danos do temporal

Atopan no Río UIla o corpo dun home que

levaba desaparecido desde o mércores

O PSOE de Ourense alerta de actuacións

clientelares no Concello

0s MAts LtD0s

1 Prohibido plantar patacas no norte de
Galicia para erradicar unha praga

2 Morre un home tras caer co seu coche ao
mar en Foz
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3 0 concello de Lugo ponse fìrme cos
condutores e veciños pouco "civilizados"

4 O PP rexe¡ta ampliar os contratos de tres a
nove meses aos traballadores antiincendios

5 Prisión para a nai do bebé maltratado en
Ourense e a súa exparella

@

o deterioro na hospitalización psiquiátrica
derivou nunha agresión e un suicidio en Santiago
Redacción I Xoves, 9 de Febrero de 2017, 11.52
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ARCHÌVADO EN I recortes deterioro hospitalizac¡on psiquiatría suicidio ãgresión saúde mental
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O Movemento Galego da Saúde Mental denunciou, a través dun comunicado, o

"doloroso dano" que están a provocar "os recortes" en hospitalización
psiquiátrica en Santiago de Compostela e que derivaron no recente suicidio
dunha paciente ingresada e na denuncia, uns días antes, dunha agresión sexual
por parte doutra paciente.

A asociación lembrou as súas reiteradas chamadas de atención sobre o
"deterioro progresivo" da atención á saúde mental en Galicia, causado
polos "recortes sanitarios e as formas de xestión sen planificación".

Como consecuencia destes "recoftes", o movemento denunciou "que se estaba
comprometendo a calidade asistencial e a segur¡dade dos pacientes", algo
que evidencian "recentes acontecementos" na Unidade de Hospitalización
Psiquiátrica do Hospital Médico Cirúrxico de Conxo.

"O falecemento dunha paciente por suicidio e a denuncia, uns días antes, dunha
agresión sexual por parte doutra paciente, ambas as dúas ingresadas nesa
unidade, son cuestións de indubidable gravidade que han de entenderse no
marco do deterioro antes sinalado", explicou a entidade.
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Sé e¡ primero de tus amigos en indicar que le
gustã esto.
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Neste sentido, o Movemento da Saúde Mental volveu criticar a "escasa dotación
desta unidade" e a "frecuente retirada de persoal de enfermería" dela para

"cubrir necesidades noutros servizos do mesmo hospital, tamén debilitados
polos recortes de persoal".

Do mesmo xeito, denuncian a "escasa actividade dos pacientes ingresados, a

carencia de terapeuta ocupacional no equipo, a falta de medios para a

coordinación e a elaboración de plans terapéuticos" e "a repetición de agresións
ao persoal".

NON PERMANECER "PASIVOS"

Para a asociación, estes acontecementos, "se se poden previr", non poden

"aceptarse silenciándoos ou permanecendo pasivos ante eles", polo que
reiv¡nd¡caron que sexan coñecidos "publicamente".

A prevención para que este tipo de situacións non se repitan no futuro "esixe a
adopción de inmediato das medidas oportunas", recollendo "as contribucións dos
profesionais, en particular de enfermería, para mellorar a calidade da
hospitalización psiquiátrica".

Para iso, o movemento rexe¡ta centrarse só en "medidas de reforzo do control
sobre os pacientes" e aposta por "reforzar a finalidade terapéutica da
hospitalización"

El Traballadores da sanidade reclaman a recuperación dos seus salar¡os e dere¡tos
recortados

El SOS San¡dade Públ¡ca, ante os colapsos: "Non é a gripe, son os recortes"
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NOTICIAS RELACIONADAS

&
O deterioro na hospitalización Tres de cada catro
psiquiátrica derivou nunha enfe¡meiras galegas sufriron
agresión e un suicidio en un accidente biolóxico
Santiago

Doce mortes na última
semana elevan a 78 os
falecidos por gripe en Galicia

Sen comentarios

Escribe o teu comentario

Nome

E-ma¡l

Non está permitido verter comentar¡os contrarios á
lei. Nos reseruamos o dere¡to a el¡minar os
comentar¡os que cons¡deremos fora de tema.

Con tui s€guros y una alarma,

consisuehasta f .OOO €
en una Tarjeta Regalo

ffi
"Å

2de3

Enviar

09/0212017 15:54

Ali
Línea poligonal


