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No 2009, a cota de inscrición será de 30 € semestrais (25 € semestrais os MIR de Familia, sendo gratis para os MIR-1). Actualizarase 
segundo o IPC a partir do 01/01/2010. Para iso necesitamola túa autorización para a domiciliación do recibo.

Cubra este documento e enviao vía fax ou correo o enderezo abaixo indicado.

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

Datos persoais

SOLICITUDE DE INGRESO NA AGAMFEC

Os datos recollidos, conforme ao previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, no presente contrato serán incluídos nun ficheiro automatizado
cuxo responsable é a AGAMFEC con CIF nº G15136245. A finalidade desta recollida de datos é a xestión das actividades e tarefas de xestión propias da asociación. Así mesmo,
o titular dos datos autoriza expresamente a ceder os seus datos identificativos a Congrega, S.L., coa finalidade de xestionar o envío de información das súas actividades e a súa
correcta asistencia aos eventos que sexan organizados pola AGAMFEC. En calquera caso, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación e cancelación diri-
xíndose a AGAMFEC, con enderezo na rúa Rosalía de Castro, 13, 1º esq, CP 15004 da Coruña, achegando fotocopia do DNI e indicando na comunicación "Acceso dereitos LOPD";
ou ben, e con carácter previo a tal actuación, solicitar cos mesmos sinais que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do ficheiro dispón para tal efecto.

N.I.F. ou Pasaporte:
Nome:

Apelidos:
Enderezo postal:

Cidade:
Código Postal:

País:
Teléfono Domicilio:

E-mail:

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

Data de nacemento: 

Provincia:

Teléfono Móbil: Fax:

Datos profesionais

Centro de traballo:
Cargo:

Teléfono Traballo:
Poboación:

Ano Licenciatura:
Médico Residente:

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:

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

Entidade Oficina D.C. Conta

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorio

*campo obrigatorioProvincia:

*campo obrigatorioAno de Residencia: º
*campo obrigatorioTitulación:

Si:
Non:
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GRUPOS DE TRABALLO DA AGAMFEC

1 GRUPO DE ALCOHOL
Responsable: Jacinto Mosquera Nogueira

2 GRUPO DE ATENCIÓN Á MULLER
Responsable: Abel Coutado Méndez

3 GRUPO DE CIRURXIA MENOR
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
Responsable: María Jesús Freiría Tato

10 GRUPO DE RESPIRATORIO
Responsable: César Rodríguez Estévez

11 GRUPO CARDIOVASCULAR 
Responsable: Luis Fransi Galiana

12 GRUPO DE TABAQUISMO
Responsable: Xulio Castañal Canto

13 GRUPO DE URXENCIAS
Responsable: Fernando Souto Mata

14 GRUPO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
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 INFECCIOSAS
Responsable: Marina Cid Sueiro

Presidente
Jaime Gonzálvez Rey

Vicepresidentes
Jesús Sueiro Justel

Gabriel J Díaz Grávalos

Secretario e Vogal de Prensa
Vital José Diéguez Pereira

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
Raquel Plana Pintos

Vogal de Médicos Xóvenes
Ángel Piñeiro López

Vogais de Residentes
Vanessa García-Ciudad Young

Fátima Barcala del Cano

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

Teléfono: 981 216 416
Fax: 981 217 542 

e-mail: congrega@congrega.es

XUNTA DIRECTIVA DA AGAMFEC

SECRETARÍA TÉCNICA DA AGAMFEC
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¿QUE É A AGAMFEC?

A agamFEC é unha asociación médica científica 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 desenvolve-
mento da Medicina de Familia e Comunitaria e da Atención Pri-
maria en Galicia, aglutinando aos especialistas en MFC e demais
profesionais 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,
PAPPS, 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,
sociedade que agrupa ás 17 sociedades autonómicas do estado,
constituindo a sociedade científica médica de maior actividade e
implantación, chegando na actualidade a reunir a 15.000 profe-
sionais de todo o estado español.
¿Cales son os fins da agamFEC?
• Promocionar e fomentar o progreso da medicina de familia e

comunitaria, e da Atención Primaria, divulgando e impulsando
os coñecementos da especialidade e os seus principios.

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

• Servir de órgano informativo respecto das funcións e fins 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, formativo,
cultural ou asistencial co fin de acadar os obxectivos anteriores
en colaboración coas administracións públicas, centros de saú-
de, hospitais, Colexios de Médicos, Facultades de Medicina e
demais sociedades científicas.

• Fomentar e procurar a participación de todos os asociados nas
distintas actividades e tarefas da Asociación, a fin de conseguir
o mellor cumprimento destes obxectivos.

¿Que ofrece a agamFEC aos seus asociados?
A mellora profesional a través das distintas actividades é o maior
beneficio 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 congre-
sos anuais da agamFEC, a través de apoio metodolóxico, con-
vocatorias 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 científico 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 Asocia-
ción realiza e outras informacións de interés para os médicos
de familia.

- Outro beneficio 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
realicen 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

Asamblea 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 10 euros ao trimestre.
Os residentes da especialidade de Medicina de Familia e Comu-
nitaria poden ser socios da AGAMFEC de maneira gratuita duran-
te o primeiro ano de MIR.
Para contribuir á mellora da Atención Primaria en Galicia:
¡Asóciate a AGAMFEC!
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PARTICIPACIÓN DE AGAMFEC NA COMISIÓN DE
SEGUIMENTO DO PLAN DE MELLORA
Desde o cambio de goberno na Xunta de Galicia e, xa que
logo no SERGAS, asistimos a un cambio do contido e
seguimento do Plan de Mellora. En principio foron declara-
cións públicas cuestionándose a viabilidade do Plan e pos-
teriormente nas reunións ás que asistimos co resto das
organizacións asinantes. Desde que a nova administración
fíxose cargo da Consellería convocouse a todas as organi-
zacións e sindicatos ás que se nos pedíu cubrir un docu-
mento sobre a situación actual do plan: prazas cubertas,
investimentos, equipamento,… A nosa Xunta Directiva,
como o resto das organizacións, considerou lamentable
que a Administración tivese que pedir aos profesionais
datos que deberían coñecer eles mesmos. Na segunda
reunión de primeiros de Novembro así se lle fixo saber,
pero para sorpresa dos convocados, a postura da actual
dirección do SERGAS pasa por reorientar o Plan de Mello-
ra, para adaptalo ás novas directrices da Consellería, cuxa
aposta fundamental é a “xestión por procesos”. Neste con-
texto solicitaron a todas as organizacións presentes des-
eñar uns indicadores “de resultados” para a avaliación do
Plan, xa que (en palabras textuais): “o aumento de recur-
sos humanos realizado en Atención Primaria non conse-
guira mellorar a situación da mesma”. Ante esta tesitura
realizamos unha mesa na Xornada de Outono para valorar
a estratexia a seguir ante estas manobras de confusión e
dilación que nos expuxeron os responsables da Conselle-
ría. Continuaremos coas reunións para tratar de reconducir
o proceso ao que foi desde o principio: unha mellora das
dotacións materiais e humanas para a Atención Primaria,
cun novo impulso organizativo de cara ao aumento da
capacidade resolutiva dos Médicos de Familia e a elimina-
ción da burocracia innecesaria. 

IV XORNADA DE OUTONO
Continuando coas reunións que desde hai uns anos
veñen convocándose para reflexionar sobre diferentes
aspectos da Sociedade e a Atención Primaria en Galicia,
celebrouse o día 21 de novembro a IV Xornada. Constituí-
ronse tres mesas de reflexión sobre a situación dos Gru-
pos de Traballo de AGAMFEC, a situación do Plan de
Mellora e a estrutura dos Congresos da Sociedade. 

As principais conclusións das diferentes mesas resúmense
a continuación:

Plan de Mellora: 
- Considérase que a Administración está intentando atra-

sar o cumprimento dos acordos asinados no seu
momento. 

- Entendemos que este é un compromiso de alto nivel
que compromete á Administración independentemen-
te da súa cor política.

- AGAMFEC mantén a súa convicción da vixencia do
Plan e entende que é necesario continuar cos proce-
sos de mellora do equipamento, plans de saúde pre-
vistos (muller, tabaco, TAO,...), desburocratización da
consulta (IANUS, e- receita, IT,…).

- Igualmente é necesario seguir mellorando en RRHH
(TIS/MdF, % de MdF con máis de 2000 TIS), e vixiar o
investimento en Atención Primaria (excluíndo farma-
cia) sobre o total do orzamento sanitario.

Congresos de AGAMFEC:
- O Congreso anual segue sendo un punto de encon-

tro moi importante para a Sociedade e para os seus
asociados, que é necesario manter e mellorar no
posible.

- Existe unha maior dificultade á hora de organizar os
Congresos da Sociedade, fundamentalmente por moti-
vos económicos.

- Desde a Xunta Directiva presentarase unha proposta
de reorganización do Congreso con vistas a conseguir
a viabilidade económica, respectando a independencia
e a calidade científica das reunións.

- Acordouse pór a punto os Manuais do Comité Organi-
zador e do Comité Científico.

Grupos de Traballo:
Nesta reunión presentouse o Dossier de Talleres dos gru-
pos de traballo de AGAMFEC. Nel reflíctense as diferentes
actividades de formación que os grupos de traballo ofre-
cen ao médico de familia e tamén a outros profesionais
sanitarios e poboación xeral. Esta é unha ferramenta fun-
damental para poder promocionar adecuadamente a acti-
vidade dos profesionais que constitúen os diferentes
grupos.

Entre as conclusións desta mesa merece a pena destacar
a necesidade de impulsar a actividade dos grupos de tra-
ballo, tanto na súa relación coa propia AGAMFEC como na
relación con outros organismos, como SERGAS, UUDD,
Universidade, etc. Así mesmo, repasáronse e propuxeron
diversas modificacións nas normas de funcionamento dos
grupos de traballo. Acordouse celebrar a I Xornada de Gru-
pos de Traballo AGAMFEC o 23 de xaneiro de 2010, en
Santiago de Compostela. 

ACTIVIDADES DA AGAMFEC
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PARTICIPACIÓN DE AGAMFEC NO XXIX CONGRESO
NACIONAL SEMFYC
Os compromisarios de  AGAMFEC participaron na Asem-
blea nacional da Sociedade que se celebrou no Congreso
de Barcelona e na que foi elixida a nova Xunta Directiva
de semFYC. A partir de marzo de 2010, Josep Basora
pasará a ocupar o posto de Presidente de semFYC.

XII XORNADA DE RESIDENTES AGAMFEC
A XII Xornada de Residentes AGAMFEC terá lugar o día 5
de marzo de 2010 no Hotel Torres de Compostela. Este
ano esperamos repetir o éxito das anteriores Xornadas con
talleres prácticos que abordan tanto o ámbito das urxen-
cias hospitalarias como a atención ordinaria. Nesta ocasión

o programa científico constará de 5 talleres: Alerxia en AP,
RCP avanzada, Código Ictus, Diabete: entre os ADOs e a
insulina, Taller de formación en metodoloxía PBI para aná-
lise de videograbaciones.

Coa colaboración de Almirall, a Vocalía de Residentes de
AGAMFEC comprácese en invitar a todos os residentes de
Galicia á XII Xornada, onde os protagonistas somos nós.

OUTRAS ACTIVIDADES AGAMFEC 
CON DATA CONFIRMADA
XIV Xornadas de Residentes de semFYC: Celebraranse o 7 e
8 de maio de 2010 na Facultade de Medicina de Santiago.



InformaciónI n f o r m a c i ó n

www.
agamfec

.com

I n f o r m a c i ó n

Cadernos de Atención Primaria

A revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA é
accesible por internet (www.agamfec.com). Os
autores que o desexen poden presentar material
complementario na páxina web (enquisas
utilizadas, anexos, aspectos metodolóxicos máis
detallados, fotos,...). Este tipo de material enviarase
de modo diferenciado ao resto do texto. Cando
algún traballo inclúa material adicional na páxina
web, éste identificarase na revista con esta imaxe.

M a t e r i a l  a d i c i o n a l  e n  I n t e r n e t




