
MÁIS DE 170 ESPECIALISTAS ASISTIRON NO ÁLVARO CUNQUEIRO Á REUNIÓN
DA REDE EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN PRIMARIA

• A reunión, que durou tres días e centrouse na atención aos Procesos
Comunitarios, contou con máis de 90 comunicacións 

• O  conselleiro  de  Sanidade  clausurou  as  xornadas  internacionais  e
apelou  ao  diálogo  para  afrontar  os  cambios  necesarios  en  Atención
Primaria

• A Rede Europea forma parte da Organización Mundial de Médicos de
Familia

Vigo, 21 de outubro de 2019. Máis de 170 especialistas de todo o mundo asistiron á
reunión da Rede Europea de Investigación  en  Atención  primaria,  que se  celebrou,
durante tres días, no Hospital Álvaro Cunqueiro. A Área Sanitaria viguesa coordinou o
evento,  o  máis  importante  de  cantos  celébranse  en  Europa  relacionados  coa
investigación nesta especialidade. 

A xuntanza consistiu nun rotundo éxito tanto desde o punto de vista organizativo como
pola elevada participación, o alto nivel dos relatores e a implicación dos profesionais
nos debates desenvolvidos nos distintos foros.

De  xeito  paralelo  á  89ª  edición  da  reunión  da  Rede  Europea  de  Investigación  en
Medicina de Familia (EGPRN), celebráronse as XXIII Xornadas Galegas de Medicina
Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) e a XIX Xornada da Red Española de Atención
Primaria (REAP).



A reunión estivo orientada á participación, con debates abertos e tempo para establecer
as bases de futuros proxectos multicéntricos e internacionais.

O lema da reunión foi “Medicina de Familia e comunidade: investigación sobre servizos
de saúde, melloras de calidade e formación”. Pese á súa priorización aos Procesos
Comunitarios,  houbo cabida para todo tipo de investigacións con Atención Primaria
como eixo, de médicos, enfermeiras, farmacéuticos e outros investigadores.

Houbo  90  comunicacións,  tanto  en  relatorios  como  en  pósters.  “O  20%  destas
comunicacións foron de profesionais galegos, o que dá idea do nivel de investigación
que hai na Atención Primaria en Galicia” -afirmou Ana Clavería,  coordinadora deste
encontro.

Os  principais  relatorios  estiveron  a  cargo  da  doutora  irlandesa  Anne  MacFarlane,
profesora da Universidade de Limerick, e de Jordi Varela, especialista en Medicina de
Familia e experto en xestión sanitaria.

A Rede Europea forma parte da Organización Mundial de Médicos de Familia. A rama
rexional  desta organización,  WONCA Europa, é a sociedade académica e científica
europea máis importante para a medicina xeral e medicina familiar. Representa a 47
organizacións  membros  e  a  máis  de  120.000  médicos  de  familia  que  traballan  en
países  europeos.  Dentro  dela  hai  varias  ramas  específicas,  unha  das  cales  é  a
EGPRN, que se dedica á investigación.

O conselleiro de Sanidade clausurou as xornadas
O titular da carteira sanitaria do Executivo galego, Jesús Vázquez Almuiña, amosouse
convencido  de  que  os
cambios  que  necesita  o
modelo  organizativo  de
atención  primaria  “só  son
posibles dende o diálogo e o
traballo  colaborativo  das
administracións  públicas,  os
profesionais  e  a  cidadanía”.
Así  o  destacou  no  acto  de
clausura  da  89  European
General  Practice  Research
Network Conference.

O  conselleiro  sinalou,  tamén,  que  o  Plan  galego  de  atención  primaria  2019-2021,
presentado no mes de maio, “desenvolveuse coa colaboración de todas as categorías
profesionais  do  primeiro  nivel  asistencial”.  Trátase  dun  documento  “que  aposta
firmemente pola investigación  en primaria  e pola  atención  comunitaria,  como así  o
reflicten dúas das súas sete liñas estratéxicas”.



Almuiña dixo que “os profesionais de atención primaria son o referente do paciente e
constitúen a pedra angular sobre a que se asentan moitas das políticas desenvolvidas
nos últimos tempos polos diferentes sistemas sanitarios”.

O máximo responsable da sanidade pública galega incidiu no reto que supón para o
sistema sanitario no seu conxunto e para a atención primaria en particular a maior
prevaleza  de  enfermidades  crónicas,  destacando,  ao  respecto,  que  a  Comisión
Europea vén de outorgar a Galicia a máxima cualificación como rexión de referencia no
desenvolvemento e a adopción de prácticas innovadoras para o envellecemento activo
e saudable.  “Para darlle  este distintivo,  a Comisión Europea valorou as estratexias
integrais  que  ten  implementadas  a  nosa  comunidade  neste  ámbito”,  concluíu  o
conselleiro.


