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CADERNOS

Solicitude de ingreso

de atención primaria

Nome e Apelidos:
Dirección:
E-mail:
C.P.:

Poboación:

Provincia:

Data nacemento:

D.N.I.:

Teléfono:

Lugar de traballo:

Teléfono:

Poboación:

Provincia:

DATOS PROFESIONAIS
ANO DA LICENCIATURA:
TITULACIÓN:
M.F. e COMUNITARIA:
M.I.R.:
M.G.:
OUTRAS:

✁
INSTRUCCIÓNS PARA A DOMICILIACIÓN DO RECIBO NO BANCO
DATA:
Pídolles que con cargo á miña conta/libreta Nº:
Entidade

Oficina

D.C.

Conta

Atendan ata novo aviso os recibos que sexan presentados pola
ASOCIACIÓN GALEGA DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA.
O titular
Banco ou Caixa
Poboación

Sucursal
C.P.

Provincia
Sinatura

ASOCIACIÓN GALEGA DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA
Rúa Rosalía de Castro, 13 - 1º Esq. 15004 A CORUÑA
Telf.: 981 216 416 – Fax: 981 217 542 – e-mail: congrega@congrega.es
2

Gaceta

CADERNOS

Xunta Directiva - Grupos de Traballo

de atención primaria

GRUPOS DE TRABALLO DA AGAMFEC

XUNTA DIRECTIVA DA AGAMFEC
Presidente
Manuel Domínguez Sardiña
1

GRUPO DE ALCOHOL
Responsable: Jacinto Mosquera Nogueira

2

GRUPO DE ATENCIÓN Á MULLER
Responsable: Abel Coutado Méndez

Secretario
Vital José Diéguez Pereira

3

GRUPO DE CIRURXÍA MENOR
Responsable: Javier Maestro Saavedra

Tesoureira
María Nuñez Temes

4

GRUPO DE COIDADOS PALIATIVOS
Responsable: David Vaquerizo García

Vogal de Docencia
Ricardo Iglesias Losada

5

GRUPO DE COMUNICACIÓN E SAÚDE
Responsable: Ana Carvajal de la Torre

Vogal de Investigación
Mª Victoria Martin Miguel

6

GRUPO DE DIABETE
Responsable: Fco. 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: Enrique Nieto Pol

Vicepresidentes
María Jesús Freiria Tato
Jesús Sueiro Justel

Vogal de Prensa
Begoña Peiteado Garrido
Vogal del PAPPS
Mª José Veleiro Tenreiro
Vogal de Médicos Xovenes
Flora Miranda Pena
Vogal de grupos de traballo
Jaime Gonzálvez Rey
Vogal de Medicina Rural
Gabriel Díaz Grávalos
Vogais de Residentes
Alberto Touceda Bravo
Ángel Piñeiro López
Vogal responsable da páxina web
Gerardo Palmeiro Fernández

10 GRUPO DE RESPIRATORIO
Responsable: César Rodríguez Estévez
11 GRUPO DE 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

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

16 GRUPO DE ENFERMIDADES NEFROUROLÓXICAS
Responsable: Mónica Diosdado Figueirido
17 GRUPO DE RESPONSABILIDADE PROFESIONAL
Responsable: Vital Diéguez Pereira
18 GRUPO DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS
Responsable: Marina Cid Sueiro
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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 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 internacionais 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 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 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:
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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 10 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 asociados.
Para contribuir á mellora da Atención Primaria en Galicia:
¡Asóciate a AGAMFEC!
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CADERNOS
de atención primaria

XV JORNADAS DE PRIMAVERA
Acabanse de celebrar as XV JORNADAS DE PRIMAVERA en
Trujillo do 3 o 5 de maio do 2007.
Estas son unhas xornadas de reflexión da SemFYC para
tratar temas de actualidade ou que nos preocupan e consensuar as nosas lineas de actuación.
O grupo sociedades federadas discutiu as “Actuaciones
para la Implantación de la Estrategia AP21: Los Retos para
una nueva Etapa”.
En xuño do 2005 iniciouse un proceso de análisis e reflexión conxunta entre a Dirección General de Cohesión del
Ministerio de Sanidad y Consumo, a semFYC e profesionais sanitarios integrantes doutras sociedades científicas,
destinados a impulsar un proxecto para a mellora da atención primaria. Como resultado de este proceso xurde o
Proxecto AP21.
O documento de Estratexia AP21 finalízase no outono do
2006 e foi aceptada por todas as CCAA na reunión do
Consello Interterritorial o 12 de decembro.
Tras unha primeira etapa de indiferencia por parte tanto do
ministerio como das CCAA, a presión permanente da
semFYC e das súas sociedades federadas xunto ás mobilizacións emprendidas pola PT10, nos meses de novembro
e abril, xeran unha nova situación. Consíguese o apoio da
opinión pública, que xunto a unha certa mobilización dos

profesionais e a cercanía de eleccións xeran un interés por
resolver as carencias históricas da AP. O resultado é que a
maioría dos Servizos de Saúde ofrecen acordos de mellora
ós profesionais no marco que prantexa a Estratexia AP21.
O resultado actual é que nos encontramos ante un novo
escenario que require unha nova análise para afrontar con
éxito esta etapa.
Os temas propostos para o debate foron os seguintes:
- Novas experiencias en Atención Primaria.
- A Estratexia de seguimento para alcanzar os obxectivos
- O apoio ás CCAA que non consiguen avances.
Reuníronse tamén dous grupos de expertos que discutiron:
- Estratexias para promover a investigación en AP.
- Indicadores de evaluación das estratexias para a AP do
século XXI.
Ademais reuniuse o Consello asesor da SemFYC e o grupo de traballo de Bioética da SemFYC que discutiron acerca do “Código ético de pertenencia a la organización”.
Co fin de mellorar a nosa páxina web creamos unha nova
vogalía dentro da Xunta Directiva da AGAMFEC e Gerardo
Palmeiro Fernández vaise facer cargo dela. Esperamos que
por fin a nosa páxina nos sirva como voceiro da asociación
e a partires de agora sexa máis visitada por todos nos.
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Información
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Cadernos de Atención Primaria

Material adicional en Internet
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.

www.
agamfec
.com
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