CADERNOS

Solicitude de ingreso

de atención primaria

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

Oficina

D.C.

Banco ou Caixa:
Poboación:

Conta

Sucursal:
C.P.:

Provincia:

atendan ata novo aviso os recibos que sexan presentados pola Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
O titular D./Dona:
En

,a

de

do ano 20
Sinatura.

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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Xunta Directiva - Grupos de Traballo

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
Vocal PAPPS y PACAP
Diego Terceiro López
Vocal de Docencia y Formación
Fernando Souto Mata
Vocal de Relaciones semFYC
Andrés Manuel Martínez González

de atención primaria

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

SECRETARÍA TÉCNICA DA AGAMFEC
Rosalía de Castro, 13 - 1º Esq.
15004. A Coruña
Teléfono: 981 216 416
Fax: 981 217 542
e-mail: congrega@congrega.es

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
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Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

CADERNOS
de atención primaria

¿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 desenvolvemento da Medicina de Familia e Comunitaria e da Atención Primaria 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 asociados.
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 profesionais 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 impulsandoos 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
internacionais públicos ou privados.
• Servir de órgano informativo respecto das funcións e fins daespecialidade, 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 saúde, 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 conseguiro 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:
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- 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, convocatorias 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 Asociación 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 15 euros ao trimestre.
Os residentes da especialidade de Medicina de Familia e Comunitaria 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!

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

CADERNOS
de atención primaria

ACTIVIDADES DA AGAMFEC
XIV XORNADAS DE RESIDENTES-I XORNADAS DE XOVES
MÉDICOS DE FAMILIA DE semFYC
Os días 7 e 8 de maio celebráronse en Santiago de Compostela as XIV Xornadas de Residentes de Semfyc- I Xornadas
de Xoves Médicos de Familia. A Facultade de Medicina acolleu aos 250 participantes que compartiron experiencias e
ampliaron coñecementos nos diversos campos da Atención
Primaria e a Medicina de urxencias.
CONTROL DO GASTO FARMACÉUTICO
Ao longo dos últimos meses producíronse varias reunións
da Xunta Directiva (XD) da Sociedade con responsables da
Consellería de Sanidade e do SERGAS e a petición destes
últimos. A finalidade destas reunións pasa por solicitar a nosa
colaboración para conseguir a contención do gasto farmacéutico.
Mantívose unha primeira reunión coa Conselleira e a Xerente do SERGAS á que acudiu o Presidente acompañado por
dous membros da Permanente. Nela expúxose a situación
de incremento do gasto farmacéutico e solicitouse a nosa colaboración respecto diso. Na primeira semana de agosto tivo
lugar unha reunión das 3 sociedades científicas de primaria,
e as de Cardioloxía, Medicina Interna, Endocrinoloxía e Dixestivo, convocada polo Consello de Colexios Médicos de Galicia
ante a petición do SERGAS para axudar a tomar medidas
encamiñadas á contención do gasto farmacéutico, que segue
aumentando na nosa comunidade ao contrario que no resto
do Estado. Por acordo unánime acordouse transmitir á administración sanitaria a nosa actitude de colaboración no que
se refira a elaboración de guías, ata con estudos de custo/
eficacia, pero que en ningún caso poderiamos apoiar medidas de copago ou listas de exclusión de medicamentos, por
considerar que este tipo de medidas son puramente económicas, con ánimo recaudatorio e non poden ser avaladas por
sociedades científicas, sendo a xestión económica e as súas
consecuencias responsabilidade dos xestores do SERGAS.
Na mesma liña, a nosa Sociedade, a través dun dos seus
Vicepresidentes participará no grupo de reflexión de semFYC
que elaborará un documento sobre o copago baseándose na
evidencia científica dispoñible.
PLAN DE MELLORA
No mes de xuño, o Presidente de AGAMFEC remitiu aos
socios información sobre a valoración do Plan de Mellora
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realizada polo representante da Sociedade na Comisión de
Seguimento, e no que se da conta dos importantes incumprimentos que se están producindo, o que da pé a afirmar
que existe unha auténtica situación de bloqueo que pode
conducir á súa desaparición como tal.
Por parte de todas as organizacións implicadas no Plan de
Mellora da Atención Primaria dirixiuse unha carta á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria para reclamar o cumprimento do acordo alcanzado sobre as medidas de mellora
da asistencia. Como parte integrante de devandito acordo,
AGAMFEC forma parte das Organizacións asinantes.
LEI DO TABACO
Ao longo do mes de xuño o Presidente da XD comunicou
á Conselleira de Sanidade a satisfacción de AGAMFEC coa
iniciativa do Ministerio de Sanidade e Política Social para a
reforma da Lei do Tabaco, á vez que lle solicita un apoio
expreso á mesma por parte da Consellería.
RELACIÓNS COA UNIVERSIDADE
AGAMFEC participou nas Xornadas de Medicina de Familia
e Universidade onde, entre outras Universidades, declarouse á Universidade de Santiago de Compostela “Universidade amiga”, título que pretende resaltar ás Universidades
que acolleron a Medicina de Familia entre as súas materias.
Nestes momentos, a Sociedade atópase pendente dunha
reunión co Reitor da Universidade.
REUNIÓNS COAS CONSELLERÍAS DE SANIDADE DAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
No marco do XXX Congreso Nacional semFYC de Valencia
mantívose unha reunión co Conseller de Sanitat valenciano,
co que se inicia unha rolda de reunións coas Consellerías
de Sanidade das diferentes Comunidades.
OUTRAS ACTIVIDADES
AGAMFEC participou, xunto a outras sociedades de Atención Primaria e a Sociedade Galega de Uroloxía na confección do Protocolo de Hipertrofia Benigna de Próstata e
Criterios de derivación desde Atención Primaria.
Varios membros da XD asistiron en xuño á presentación de
“Algoritmos clínicos para a consulta de Atención Primaria:
respostas rápidas no punto de atención”, recompilación dos
aparecidos en Fisterra.

CADERNOS

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

de atención primaria

Por outra banda, o Vogal de Relacións con semFYC participou na mesa “Requirimentos da demanda no turismo de
reunións sanitarias”, en colaboración con Candela & Asociados e a Universidade Menéndez Pelayo. Os obxectivos
da reunión foron explicitar as diferenzas e requerimentos
específicos da organización de eventos sanitarios respecto
a outro tipo de reunión, desde o punto de vista da sociedade organizadora, para coñecemento das empresas que se
dedican a organizalas.
semFYC CONGRESOS
O Presidente de AGAMFEC foi nombrado membro do Consello de Administración de semFYC Congresos, empresa
que se ocupa da organización dos Congresos e demais
eventos de semFYC.

11.30-12.00
12.00-13.30

ESTRATEXIA SERGAS 2014
En representación da Sociedade, o Presidente da XD asistiu
á presentación da Estratexia SERGAS 2014, que pretende
sentar as bases da evolución no curto medio-prazo do noso
Servizo de Saúde.
I CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIOLÓXICO POLO PLAN ESVAP da AGAMFEC
Na sede do Colexio Oficial de Médicos de A Coruña celebrouse los días 30 de setembro e 1 de outubro o I curso de
Soporte Vital avanzado cardiolóxico polo plan ESVAP, para o
que se solicitou a correspondente acreditación.

14.00-16.00
16.00-17.00
16.00-16.30
16.30-18.00

XORNADAS DE ACTUALIZACIÓN semFYC – Novartis
Os días 28 e 29 de Outubro celebraranse en Santiago de
Compostela as Xornadas de Actualización semFYC-Novartis.
O Programa pode ser consultado na páxina web da nosa
Sociedade.

18.00-18.45

XV XORNADAS GALEGAS DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA
Os próximos días 12 e 13 de novembro terán lugar as XV
Xornadas de AGAMFEC en A Coruña. A través da páxina
web da Sociedade é posible consultar as últimas novas, realizar inscricións e enviar comunicación científicas.
AVANCE PROGRAMA
Venres 12 de Novembro
09.00
Recollida de documentación
9.30-13.30 Talleres
Taller 1. Atención a Pacientes politraumatiza-
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18.00-18.30

18.30-20.00
20.15
22.00

dos. Grupo de Urxencias da AGAMFEC
Taller 2. Ferramentas Diagnósticas en Enfermidades Respiratorias dispoñibles en Atención
Primaria: Radioloxía, pulsioximetría e espirometría. Grupo de Respiratorio da AGAMFEC
Taller 3. Actualización en ACO. Aspectos legais
da píldora do día despois. Grupo da muller da
AGAMFEC
Taller 4. Abordaxe do paciente difícil. Grupo
de Comunicación e Saúde da AGAMFEC.
Visita e presentación de comunicación poster.
Pausa-café e visita a exposición comercial.
Talleres (Continuación).
Taller 1. Atención a Pacientes politraumatizados. Grupo de Urxencias de la AGAMFEC
Taller 2. Ferramentas Diagnósticas en Enfermidades Respiratorias dispoñibles en Atención
Primaria: Radioloxía, pulsioximetría e espirometría. Grupo de Respiratorio da AGAMFEC
Taller 3. A obesidade como problema de saúde
Taller 4. Atención ao paciente emigrante e
viaxeiro.
Xantar
Lectura de Comunicacións Orais
Asemblea da AGAMFEC
Simposium–Actualizacións na área cardiovascular
Visita e presentación de comunicación póster.
Pausa-café e visita a exposición comercial
Reunión dos Titores ou colaboradores docentes rurais
Simposium–Actualización en Enfermidades
Respiratorias
Acto de Inauguración do Congreso
Cea

Sábado 13 de Novembro
09.00-11.00 Comunicacións Orais
09.15-11.15 Talleres
Taller 1. Habilidades en Urxencias. Grupo de
Urxencias da AGAMFEC
Taller 2. Exploración vascular para médicos de
AP. Grupo de ECV de la AGAMFEC
Taller 3. Tratamento con Insulina en AP. Grupo
de Diabetes da AGAMFEC
Taller 4. Exploración osteomuscular de nocello, xeonllo e cadeira

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

11.15-11.40 Visita e presentación de comunicación póster.
Pausa-café e visita a exposición comercial
11.00-11.40 Reunión Coordinadores de Grupos de Traballo
da AGAMFEC
11.40-13.00 Simposium-¿Podemos facer algo diferente
para o control dos factores de risco cardiovascular dos nosos pacientes?
11.40-13.00 Simposium - Programa de atención ao coidador de enfermos crónicos
13.15-14.15 Mesa debate: A Medicina de Familia do Século XXI: “¿Onde está o médico de cabeceira?”
14.00
Acto de Clausura
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