
ÁREA SANITARIA DE VIGO

O  ÁLVARO  CUNQUEIRO  ACOLLE  UNHA  EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA  SOBRE  OS
AUTOCOIDADOS DA FIBROSE QUÍSTICA 

• Trátase  dunha  iniciativa  da  Fundación  Española  de  Fibrose  Quística  co
obxecto de visibilizar a enfermidade, mostrar como é o tratamento diario
destes pacientes e o deterioro que produce neles a enfermidade 

Vigo,  8 de xuño de 2022. O Hospital Álvaro Cunqueiro inaugurou onte a exposición
fotográfica  da  Asociación  Galega  de  Fibrose  Quística,  que  leva  por  título  ‘”Os
autocoidados  da  fibrose  Quística.  A  historia  interminable  que  pode  cambiar”.  O  acto
inaugural contou coa presencia do xerente da Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, e o
presidente  da  Asociación  Galega  de  Fibrose  Quística  e  da  Fundación  Española  de
fibrose Quística, Juan Dá Silva.

Esta exposición,  composta por 12 fotografías poderá visitarse ata o 15 de xuño no
corredor de consultas externas de Pediatría. O obxectivo é visibilizar a enfermidade,
mostrar como é o tratamento diario das persoas con fibrose Quística, o deterioro que
produce neles a enfermidade e a esperanza de vida limitada á que se enfrontan.

Segundo explicou Juan da Silva “as persoas que aparecen nas fotografías son persoas
reais con FQ, que colaboraron para mostrar á sociedade a carga diaria que implica vivir
cunha enfermidade orgánica, crónica e dexenerativa que a simple vista non se ve. Unha
historia  que se  repite  continuamente,  e  que agora comeza a  cambiar  para  moitos
pacientes grazas aos novos tratamentos innovadores que non curan a enfermidade,
pero  corrixen  de  forma química  o  defecto  de  base  a  nivel  celular  e  ofrecen  unha
oportunidade de mellorar a súa calidade de vida mentres se continúa investigando en
busca dunha cura.”
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Esta exposición fotográfica é unha iniciativa da Fundación Española de Fibrose Quística
e  estivo  exposta  no  Congreso  dos  Diputados,  contando  na  súa  inauguración  cos
voceiros de Sanidade de todos os grupos parlamentarios. Ademais, xa estivo exposta
na Comunidad de Madrid, País Vasco e Navarra. 

Sobre a Fibrose Quística
A fibrose Quística é unha enfermidade crónica e hereditaria que representa un grave
problema de saúde. É unha enfermidade dexenerativa que afecta principalmente aos
sistemas respiratorio e dixestivo.

Consiste  nunha  alteración  xenética  que  afecta  ás  zonas  do  corpo  que  producen
secrecións, dando lugar a un espesamento e diminución do contido de auga, sodio e
cloro,  orixinándose  a  obstrución  das  canles  que  transportan  esas  secrecións  e
producindo infeccións e inflamacións que destrúen partes do pulmón, fígado, páncreas
e sistema reprodutor principalmente. É unha patoloxía grave de tipo evolutivo que
condiciona a saúde e unha esperanza de vida limitada.

Nos últimos anos avanzouse moito no coñecemento e tratamento da enfermidade;
pero, a pesar diso, segue sendo unha patoloxía sen curación. Cando a enfermidade se
atopa nun estadio moi avanzado, existe a posibilidade do transplante pulmonar e/ou
hepático.

Estímase que a incidencia da Fibrose Quística no noso país é dun por cada 5.000 nados,
aínda que a prevaleza da alteración xenética que produce a enfermidade é moi alta, xa
que un de cada 35 habitantes do noso país son portadores dalgunha das case dous mil
mutacións coñecidas que poden condicionar esta enfermidade.
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