


Instrucións para domiciliación do recibo no banco:
Pídolles que con cargo á miña conta/libreta número (20 díxitos):

atnoC.C.DanicifOedaditnE

Banco ou Caixa:

O titular D./Dona:

En                            , a     de                           do ano 20   . 

Poboación:

atendan ata novo aviso os recibos que sexan presentados pola Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.

Sinatura.

C.P.: Provincia:
Sucursal:

ASOCIACIÓN GALEGA DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA
Rosalía de Castro 13, 1º. 15004 A CORUÑA. Telf.: 981 216 416 • Fax: 981 217 542 • e-mail: agamfec@congrega.es
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GRUPOS DE TRABALLO DA AGAMFEC

Presidente
Jaime Gonzálvez Rey

Vicepresidentes
Jesús Sueiro Justel

Gabriel J Díaz Grávalos

Secretaria
Mª Victoria Martín Miguel

Tesoureiro
Andrés Manuel Martínez González

Vogal de Docencia
Peregrina Eiroa Patiño

Vogal de Grupos de Traballo
Francisco Javier Maestro Saavedra

Vogal de Investigación
Mª Victoria Martín Miguel

Vogal WEB
Gerardo Palmeiro Fernández

Vogal de Medicina Rural
Portal González Lorenzo

Vogal de Médicos Xóvenes
Ángel Piñeiro López

Vogais de Residentes
Vanessa García-Ciudad Young

Fátima Barcala del Cano

Vogal PAPPS y PACAP
Diego Terceiro López

Vogal de Docencia y Formación
Fernando Souto Mata

Vogal de Relaciones semFYC
Andrés Manuel Martínez González

GRUPOS DE TRABALLO DA AGAMFEC
1 GRUPO DE ALCOHOLISMO
Responsable: Jacinto Mosquera Nogueira

2 GRUPO DE ATENCIÓN Á MULLER
Vanesa García-Ciudad Young

3 GRUPO DE CIRURXÍA MENOR E VENDAXES FUNCIONAIS
Responsable: Javier Maestro Saavedra

4 GRUPO DE COIDADOS PALIATIVOS
Responsable: David Vaquerizo García

5 GRUPO DE COMUNICACIÓN E SAUDE
Responsable: Jesús Novo Rodríguez

6 GRUPO DE DIABETE
Responsable: Javier García Soidán

7 GRUPO DE DISLIPEMIAS
Responsable: Alberto J. Del Álamo Alonso

8 GRUPO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Responsable: Concepción González Paradela

9 GRUPO DE PATOLOXÍA OSTEOARTICULAR E INFILTRACIÓNS
Responsable: María Jesús Freiría Tato

10 GRUPO DE ENFERMIDADES RESPIRATORIAS
Responsable: César Rodríguez Estévez

11 GRUPO DE ENFERMIDADES CARDIOVASCULARES
Responsable: Luis Fransi Galiana

12 GRUPO DA ABORDAXE O TABAQUISMO
Responsable: Xulio Castañal Canto

13 GRUPO DE URXENCIAS
Responsable: Fernando Souto Mata

14 GRUPO DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Responsable: Rosana Izquierdo Fernández

15 GRUPO DE BIOÉTICA
Responsable: Pilar Vázquez Pumariño

16 GRUPO DE ENFERMIDADES NEFROUROLÓXICAS
Responsable: Mónica Diosdado Figueiredo

17 GRUPO DE RESPONSABILIDADE PROFESIONAL
Responsable: Vital Diéguez Pereira

18 GRUPO DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS
Responsable: Marina Cid Sueiro

19 GRUPO DE ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
José Luis Delgado Martín

20 GRUPO DE DERMATOLOXÍA
Fátima Barcala del Caño

21 GRUPO DA DOR
Gabriel Calvo Mosquera

22 GRUPO DE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN
Mª José López-Villalta Lozano

23 GRUPO DE SAÚDE MENTAL
Mª José Veleiro Tenreiro

24 GRUPO DE SEGURIDADE DO PACIENTE
Mª Dolores Martín Rodríguez

CADERNOSCADERNOS
de atención primariade atención primariaXunta Directiva - Grupos de Traballo

SECRETARÍA TÉCNICA DA AGAMFEC

Rosalía de Castro, 13 - 1º Esq.
15004. A Coruña

Teléfono: 981 216 416
Fax: 981 217 542

e-mail: agamfec@congrega.es
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 ¿QUE É A AGAMFEC?

A agamFEC é unha asociación médica científi ca e profesional, 
sen ánimo de lucro, que vela polo adecuado desenvolvemento
da Medicina Familiar e Comunitaria en Galicia. É algo máis ca 
unha axencia prestadora de servicios ou que unha asociación 
defensora de intereses corporativos.
A agamFEC busca sumar esforzos e ilusións. Pretende reunir e 
representar a todo o colectivo médico de Atención Primaria e 
servir de canle para asumir a corresponsabilidade no proceso de 
mellora e modernización da nosa sanidade.
A agamFEC quere xogar un papel fundamental no desenvol-
vemento da Medicina de Familia e Comunitaria e da Atención 
Primaria en Galicia, aglutinando aos especialistas en MFC e de-
maisprofesionais de Atención Primaria do noso país, e asumindo 
a súa defensa e representación.
A agamFEC está dirixida por unha Xunta Directiva renovable cada 
dous anos. Articúlase en Seccións (Docencia, Investigación, PA-
PPS, Prensa e Relacións coa semFYC) e Grupos de Traballo, coa 
pretensión de canalizar a máxima participación dos seus aso-
ciados.
A agamFEC está integrada na estructura federal da semFYC, so-
ciedade que agrupa ás 17 sociedades autonómicas do estado,
constituindo a sociedade científi ca médica de maior actividade e 
implantación, chegando na actualidade a reunir a 15.000 profe-
sionais de todo o estado español.
¿Cales son os fi ns da agamFEC?
• Promocionar e fomentar o progreso da medicina de familia e 

comunitaria, e da Atención Primaria, divulgando e impulsan-
doos coñecementos da especialidade e os seus principios.

• Representar os intereses dos seus membros no marco das 
leis e ante os organismos das Administracións Públicas Sani-
tarias e docentes e outros órganos ou entidades nacionais e 
internacionais públicos ou privados.

• Servir de órgano informativo respecto das funcións e fi ns da-
especialidade, e realizar cantas tarefas se lle encomenden, 
colaborando con entidades públicas ou particulares mediante 
elaboración de estudios, informes ou propostas.

• Procurar a armonía dos especialistas e asociados, organizar 
actividades de carácter profesional, de investigación, formati-
vo, cultural ou asistencial co fi n de acadar os obxectivos ante-
riores en colaboración coas administracións públicas, centros 
de saúde, hospitais, Colexios de Médicos, Facultades de Me-
dicina e demais sociedades científi cas.

• Fomentar e procurar a participación de todos os asociados 
nas distintas actividades e tarefas da Asociación, a fi n de con-
seguiro mellor cumprimento destes obxectivos.

¿Que ofrece a agamFEC aos seus asociados?
A mellora profesional a través das distintas actividades é o maior 
benefi cio que o socio pode conseguir da agamFEC.
Esto pode lograrse a través de:

- Actividades de formación continuada nas que o socio participa 

(congresos, debates, cursos...) tanto en calidade de asistente 

como de ponente.

- Fomentando a investigación, potenciada a través dos congresos 

anuais da agamFEC, a través de apoio metodolóxico, convoca-

torias de becas...

- Favorecendo a participación e o intercambio de experiencias 

entre os socios por medio dos Grupos de Traballo e outros 

foros que se constituan.

- Proporcionando material científi co e publicacións elaboradas e 

editadas pola agamFEC e a semFYC.

Actualmente os socios da agamFeC reciben de xeito gratuito nos

seus domicilios as seguintes publicacións periódicas:

• Cadernos de Atención Primaria

• Atención Primaria

- Os socios da agamFEC reciben tamén os Documentos semFYC, 

así como información das actividades que a Asociación realiza e 

outras informacións de interés para os médicos de familia.

- Outro benefi cio que o socio pode obter son os descontos para 

asistencia ás actividades que a Asociación organiza: congresos, 

cursos, xornadas de residentes, talleres...

- A pertenza á agamFEC ofrece a posibilidade de participar nos 

grupos de traballo e de participar nas distintas actividades que 

a Asociación poña en marcha. Tamén pode o socio participar 

na Asamblea Anual que se organiza xeralmente coincidindo 

co Congreso autonómico, así como participar na elección dos 

membros da Xunta Directiva.

¿Quen pode asociarse á agamFEC?
Poden ser socios da agamFEC todos os médicos que traballen ou 

estean relacionados coa Atención Primaria de Saúde e que rea-

licen o seu traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, sexan 

ou non especialistas en Medicina Familiar e Comunitaria, e que 

estean dacordo cos obxectivos que a Asociación persigue.

Para ser socio da semFYC hai que selo necesariamente a través 

de algunha sociedade autonómica federada. Todos os asociados 

da agamFEC son, polo tanto, tamén socios da semFYC.

Os membros da Asociación teñen os seguintes dereitos:

- Ostentar a calidade de membro e asistir ás sesións que a Asam-

blea Xeral celebre.

- Participar nas actividades e actos da Asociación.

- Ser candidato nas eleccións para órganos da Asociación.

- Ser informado das actividades e planos da Asociación.

A cota de asociado é de 15 euros ao trimestre.

Os residentes da especialidade de Medicina de Familia e Comuni-

taria poden ser socios da AGAMFEC de maneira gratuita durante 

o primeiro ano de MIR.

Para contribuir á mellora da Atención Primaria en Galicia:

¡Asóciate a AGAMFEC!

 ¿QUE É A AGAMFEC?
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 ACTIVIDADES DA AGAMFEC

XIII XORNADAS DE RESIDENTES DE AGAMFEC
Celebradas no Hotel Louxo de A Toxa (Pontevedra) o día 11 de 
Marzo de 2011. Acudiron residentes de toda Galicia para me-
llorar habilidades clínicas e ampliar coñecementos a través dos 
distintos talleres que se ofertaron.

Programa Científi co desenvolvido:
1. Dermatoloxía Básica en AP (Grupo de Traballo de Derma-

toloxía de AGAMFEC)
2. Actualizacións en Infeccións de Transmisión Sexual (Gru-

po de Atención á Muller de AGAMFEC)
3. Taller Teórico-Práctico en Espirometrías (Grupo de Respi-

ratorio de AGAMFEC)
4. Curso McGiver - Recursos alternativos en Medicina de Ur-

xencias (Grupo McGiver- Santiago de Compostela)
5. Detección de Sedentarismo e recomendación de Activi-

dade Física en GdT (Grupo de Ejercicio Físico e Saúde da 
AGAMFEC).

PRESENZA DE AGAMFEC NO XXXI CONGRESO DA SOCIE-
DADE ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNITA-
RIA CELEBRADO OS DÍAS 8 E 10 DE XUÑO EN ZARAGOZA.
AGAMFEC tomou parte por medio dos seus representantes na 
Asemblea Xeral de semFYC celebrada no seo do Congreso. 

BOLSAS CONGRESO SEMFYC 2011
Como en anteriores edicións do Congreso Nacional, nesta XXXI 
edición e a través da Vogalía de Residentes, adxudicáronse 7 
bolsas de AGAMFEC/semFYC entre os residentes da nosa Comu-
nidade, socios de AGAMFEC.

XORNADAS DE RESIDENTES SEMFYC - MADRID 2011
Por parte da Vogalía de Medicina Rural transmitiuse ás Unidades 
Docentes da Comunidade a información correspondente res-
pecto ao proxecto Hippokrates, auspiciado polo grupo Vasco de 
Gama, para a estancia de residentes e xoves médicos de familia 
de Europa en centros de saúde rurais españois.

ROTACIÓN RURAL DOS RESIDENTES DE MEDICINA DE 
FAMILIA E COMUNITARIA
Séguese traballando en conseguir coñecer a situación real dos 
centros de saúde rurais galegos nos que se realizan estancias dos 
residentes durante a súa rotación rural, coa fi nalidade de conseguir 
unifi car criterios respecto das actividades a desenvolver. 

FORO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Como xa se comunicou persoalmente aos Socios, a Xunta Di-
rectiva de AGAMFEC decidiu retirarse do denominado Foro da 
Atención Primaria na nosa Comunidade. As razóns que deter-

minaron esta postura foron considerar que non se contou para 
a súa constitución con diferentes organizacións que mostraron 
tradicionalmente o seu apoio á Medicina de Familia. Na actuali-
dade o Foro disolveuse.

Reprodúcese a continuación o escrito remitido vía correo electrónico:

“COMUNICADO AOS SOCIOS

Estimados/as compañeiros/as,
Como sabedes a través da prensa e dos correos elec-
trónicos que vos chegaron, hai uns días, recibimos unha 
chamada de convocatoria para a constitución dun Foro 
de Atención Primaria ante a situación de agravio cara nós, 
os médicos de AP, polo tema do complemento de produ-
tividade variable (CPV) do ano 2010 e polas expectativas 
desastrosas para o ano 2011, dada a redacción inicial do 
chamado Acordo de xestión 2011 (pois na práctica foi en-
viado ás xerencias coa mensaxe de que era inamovible).
Dada a présa da situación, acudimos á convocatoria na 
que, para a nosa sorpresa, estabamos as tres sociedades 
de medicina de AP, a Sociedade de Pediatría, o Colexio 
Médico e dous sindicatos: CEMS e OMEGA. Advertimos 
ás persoas convocantes do problema que podía suscitar 
convocar a dous sindicatos (cando non cremos que os 
temas do Acordo de xestión sexan sindicais) e non o abrir 
ao resto das forzas sindicais ou a outras organizacións 
que loitaron pola AP.
Despois dunha lamentable reunión na Consellería, onde 
se puido comprobar a equivocación de mesturar os temas 
sindicais cos profesionais e de falar entre os membros 
da Xunta Directiva, tomamos a decisión de abandonar o 
Foro de Médicos de Atención Primaria, por entender que 
non é un órgano axeitado para o debate dos problemas 
profesionais e que se se abre a outro tipo de cuestións 
laborais non ten sentido que se exclúan as organizacións 
que demostraron con claridade e valentía un maior apoio 
á Atención Primaria que as que están representadas no 
dito foro. Transmitimos esta decisión ao noso presidente 
de SEMFYC, Josep Basora (dado que existe un mesmo 
foro a nivel nacional) e mostrounos o seu apoio e a súa 
comprensión coa nosa decisión.”

PROTOCOLO SOBRE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA
AGAMFEC segue participando no proxecto de protocolo para o 
manexo da hiperplasia de próstata, estando xa seleccionados 
os relatores do taller teórico e de ecografía. O proxecto xa foi 
presentado á Subdirección de Docencia e Formación con moi 
boa acollida.
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CARREIRA PROFESIONAL
AGAMFEC participa na elaboración de indicadores clínicos para a 
posta en marcha da carreira profesional, onde se pretende defi nir 
as características do profesional excelente que sirvan como refe-
rencia para a avaliación da actividade profesional.

MANEXO DO PACIENTE CRÓNICO EN ATENCIÓN PRI-
MARIA
Participouse nunha reunión con Laboratorios Almirall e as outras 
dúas sociedades de atención primaria coa fi nalidade de elaborar 
unha xornada de talleres sobre 3 patoloxías de alta prevalencia en 
atención primaria: EPOC, Insufi ciencia Cardíaca e Diabetes. Tra-
tarase de facer un comunicado conxunto das 3 sociedades rei-
vindicando o control e manexo do paciente crónico en atención 
primaria. A este respecto, colaborouse no primeiro curso da FEGAS 
sobre Enfermidades Raras, destacando o papel da Atención Prima-
ria no manexo das mesmas.

DOSSIER DE GRUPOS DE TRABALLO
Elaborouse xa a segunda edición do Dossier de Grupos de Traballo 
de AGAMFEC que será aprobado nunha próxima Xunta Directiva. 
Con el preténdese pór a disposición de calquera persoa intere-
sada as diferentes actividades formativas que os grupos de tra-
ballo atópanse en disposición de ofrecer. Por parte da Vogalía de 
Docencia mantivéronse reunións coa Dirección de Docencia do 
SERGAS e as Unidades Docentes coa fi nalidade de presentarlles 
o Documento.

CURSOS DE SOPORTE VITAL AVANZADO
Os días 4 e 6 de xuño celebrouse en Santiago de Compostela o 
III Curso de SVA. Existe xa data prevista para o IV Curso que terá 
lugar en Ferrol os días 29 e 30 de setembro. O prazo de inscrición 
atópase aberto, podendo realizarse na páxina web de AGAMFEC.
Así mesmo, impartiuse un Curso de Soporte Vital Básico no institu-
to Breamo de Pontedeume no mes de abril dirixido aos alumnos.

MANUAL DE URXENCIAS E EMERXENCIAS DE SEMFYC
Estase elaborando un Manual de urxencias e emerxencias por par-
te de semFYC, coa participación de varios integrantes de distintos 
grupos de AGAMFEC. O proxecto terminará coa impresión e a pre-
sentación de devandito manual no XXXII Congreso Nacional de 
semFYC que se celebrará en Bilbao en xuño de 2012

XVI XORNADAS GALEGAS DE MEDICINA DE FAMILIA E 
COMUNITARIA
Segue elaborándose o programa das próximas Xornadas da 
AGAMFEC que se celebrarán non Pazo de Feiras e Congresos 
de Lugo os días 25 e 26 de novembro. O Programa poderá 
consultarse na páxina web axiña que estea dispoñible. 

RENOVACIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DE AGAMFEC
Tras a oportuna consulta aos servizos xurídicos, decidiuse pospor 
a renovación da Xunta Directiva de AGAMFEC para facela coinci-
dir coa data de celebración das Xornadas da sociedade que terán 
lugar en Lugo no mes de novembro. Como se sabe, e debido 
aos cambios de datas producidas no Congreso semFYC, AGA-
MFEC modifi cou a data tradicional de celebración das Xornadas, 
que pasaron de maio a novembro. Coa fi nalidade de conseguir 
a maior participación posible dos socios na Asemblea de renova-
ción da Directiva, a actual Xunta decidiu pospor as eleccións ata 
a data do congreso. 

CURSO DE ONCOLOXÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Na Coruña, os días 26 e 27 de outubro, está prevista a celebra-
ción dun curso de oncoloxía para atención primaria no que par-
ticipará AGAMFEC. Trataranse temas relacionados co diagnóstico 
precoz, a actuación dos Médicos de Familia co paciente oncolóxi-
co, as denominadas “vías rápidas de diagnóstico” e os coidados 
paliativos oncolóxicos.

XORNADAS AMF
Existen xa datas previstas para a celebración das Xornadas AMF 
en Santiago. Terán lugar os días 10 e 11 de novembro. O pro-
grama publicitarase axiña que estea deseñado defi nitivamente.






