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Colectivos e asociacións de mulleres reclaman que       
se manteñan os dereitos das embarazadas durante       
o Estado de Alarma polo COVID-19 

 
● Denuncian que tanto o Sergas como as       

entidades sanitarias privadas de Galicia están a       
conculcar os dereitos sanitarios das mulleres e dos        
seus bebés durante o parto.  

● As embarazadas están a ver que as       
recomendacións da SEGO, das asociacións de      
Matronas, da OMS ou da Comunidade Valenciana       
son moi difíciles de acadar nalgúns hospitais       
galegos. 

Santiago de Compostela, 10 abril 2020 
Ante a falta de uniformidade e coherencia dos protocolos de atención ao parto e nacemento               
dos hospitais galegos durante a crise do COVID-19, desde os colectivos e asociacións de              
mulleres queremos dirixirnos á Consellería de Sanidade e a toda a sociedade galega para              
amosar a nosa preocupación pola falta de cumprimento dos dereitos sanitarios das mulleres             
embarazadas, dos recén nados e das súas familias na nosa comunidade.  
 
Desde a imprantación do Estado de Alarma polo COVID-19, as mulleres acoden á             
experiencia doutras mulleres a través das asociacións de lactancia ou de comunidades on             
line como “Embarazadas Galicia”, que está a recibir a diario mensaxes coas experiencias,             
dúbidas e medos das xestantes, no tocante á súa relación cos centros hospitalarios das              
catro provincias galegas. Desde estes colectivos téntase dar resposta aos comentarios e            
dúbidas das usuarias sempre da man da evidencia científica e contando co respaldo de              
diferentes asociacións de profesionais da saúde perinatal, sendo sempre conscientes da           
situación extraordinaria a nivel social e sanitario na que nos atopamos as persoas, as              
empresas e mesmo a Administración.  
 
Neste contexto, as embarazadas están a ver que as recomendacións actuais da SEGO,             
das asociacións de matronas, da OMS ou as da Consellería de Sanidade da             
Comunidade Valenciana son difíciles de acadar en Galicia. Por unha banda, os estritos             
protocolos definidos por algúns centros xeran unha situación de discriminación ao           
determinar o lugar de residencia se vas a poder parir con acompañante ou non. Por outra,                
nos poucos protocolos de hospitais aos que as embarazadas puideron ter acceso,            
atopamos medidas carentes de respaldo na evidencia científica actual. Por iso, en            
representación dos miles de familias ás que axudamos desde estes colectivos e asociacións             
de mulleres, instamos á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a tomar as              
medidas precisas para que a situación de desconcerto e discriminación xerada entre            
as mulleres que van a dar a luz durante a pandemia chegue á súa fin. Aproveitamos                
para solicitar que se unifiquen os protocolos de actuación en todolos hospitais            
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galegos e que se garanta - se a clínica de nai e fillo o permite e mantendo as medidas                   
preventivas pertinentes - o acompañamento a todas as embarazadas na dilatación e            
no parto, o pel con pel, a non separación de nai-bebé, o aloxamento conxunto e o                
apoio á instauración da lactancia materna. 
 
Tal e como detalla a Asociación El parto es Nuestro: “o decreto de Estado de Alarma non                 
limita os dereitos das mulleres embarazadas como usuarias da Sanidade en canto á toma              
de decisións no que respecta aos detalles do seu parto, así como ao seu dereito para estar                 
informada verazmente, prestar consentimento informado, dereito de aceptación ou         
rexeitamento de tratamento ou intervencións que supoñan riscos para a súa saúde ou a súa               
vida e todos os que en situación de normalidade sanitaria hanse de respectar”.  
 
Situacións coma estas están a levar a moitas mulleres, de xeito individual, a presentar              
queixas e denuncias a través da plataforma online do Sergas, empregando textos de             
elaboración propia ou modelos preformados coma os que a devandita asociación “El Parto             
es Nuestro” ten a disposición das usuarias na súa web          
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/06/formulario-de-queja-o-reclamacion-por-mal
as-praxis-en-la-atencion-al-parto-durante-la-crisis-del-covid-19). 
 
Entendemos que debido á emerxencia sanitaria na que nos atopamos podemos atopar            
situacións de colapso nos servizos sanitarios, pero o seu funcionamento, dotación de            
persoal e correcta atención aos partos non poden verse afectados ata o punto de suprimir               
dereitos humanos, chegando a realizar de forma rutinaria procedementos sobre persoas en            
bo estado de saúde que as poidan pór en risco, coma vimos de ver nas últimas semanas.  
 
Outras comunidades autónomas, coma a Comunidade Valenciana, veñen de revogar o           
protocolo sanitario que impedía o acompañamento a mulleres durante o parto.           
Consideramos que os mesmos protocolos deberían de aplicarse na nosa Comunidade           
Autónoma para garantir o respecto e coidado das mulleres e dos recén nados, xa que o                
Estado de Alarma non xustifica o contrario.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apoian este escrito:  
Embarazadas Galicia 
Rede Cria 
Asociación Alecría 
Asociación Teta e Coliño 
ALMA Apoio á Lactación Materna  
Asociación BBTTA 
Asociación Bico de Leite 
MaterFem maternidades feministas de Compostela 
Secretaría das mulleres CIG 
Secretaría das mulleres CUT 
Azos Feministas 
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