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Estimado Director Xeral, 

Dende a Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (AGEFEC) apostamos por un 

modelo de atención domiciliaria que garanta unha adecuada calidade dos coidados ás persoas 

dependentes e as moitas familias que cada día deben afrontar múltiples retos para coidar de 

algún familiar con discapacidade.  

O envellecemento, xunto coa evolución das enfermidades crónicas, é causa de limitacións 

físicas e psíquicas progresivas que dificultan a realización das actividades básicas da vida diaria, 

sendo a principal causa de demanda de coidados no domicilio. Ademais, as complicacións e 

reagudizacións dos procesos crónicos son os principais motivos de ingreso hospitalario 

chegando a consumir o 65% dos recursos sanitarios do noso país.  

As persoas maiores fráxiles, con enfermidades crónicas e comorbilidades necesitan coidados 

profesionais que promovan nas persoas o autocuidado e a autoxestión da súa enfermidade, 

ademais os programas sistematizados de visitas domiciliarias preventivas a anciáns e persoas 

vulnerables diminúen as taxas de mortalidade e as taxas de institucionalización, contribuíndo 

tamén a atrasar o declive funcional.  

O gasto sanitario dedicado a esta poboación é crecente e de difícil sustentabilidade co actual 

modelo de atención hospitalcentrista, polo que é indispensable un cambio profundo no 

sistema sanitario para poder dar unha resposta adecuada ás novas necesidades de saúde da 

sociedade de hoxe en día, favorecendo así a sustentabilidade do noso sistema sanitario.  

AGEFEC considera e propón a figura dos/as enfermeiros/as de Familia e Comunitaria como os 

profesionais mellor situados para levar a cabo estas iniciativas, sendo máis custo-efectivo que 

outros.  Estes deben de coordinar os procesos de atención das persoas que precisan atención 

domiciliaria, por que o domicilio é o mellor lugar onde este grupo de pacientes pode manter o 

control do seu coidado permanecendo na súa contorna, o que fai mellorar o seu benestar e a 

súa calidade de vida. 
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Para que o Servizo Galego de Saúde cumpra cos seus obxectivos estratéxicos é necesaria unha 

aposta real e con feitos polos Enfermeiros/as de Familia e Comunitaria para que aseguren 

unha adecuada atención domiciliaria, e nos que se sega traballando para a mellora dos 

indicadores que midan o seu impacto en termos económicos e de calidade de vida (número de 

ingresos hospitalarios, adherencia terapéutica, incidencia de caídas e úlceras por presión, etc.). 

A poboación necesita que se impulse a atención domiciliaria cunha Enfermaría Familiar e 

Comunitaria resolutiva, que conte cos recursos necesarios para contribuír á calidade de vida 

das persoas.  

É por todo isto que dende a AGEFEC demandamos que a atención domiciliaria debe ser unha 

actividade fundamental na asistencia diaria dos/as enfermeiros/as de atención primaria, pero 

lamentámonos como os sucesivos acordos de xestión (ADX) non incentivan de xeito suficiente 

este campo, nin tampouco avalían profundamente esta actividade, e sumado a que IANUS non 

facilita o rexistro desta actividade, fai que se estea a perder a consulta da visita domiciliaria 

con unha intención preventiva e de seguimento en detrimento das visitas curativas (lease 

curas por UPP). 

 

Esperando que se cambie o actual modelo da atención domiciliaria polo interese da 

institución, e  pola saúde dos nosos cidadáns, envíolle un cordial saúdo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Asdo. Francisco Jesús Represas Carrera 

Presidente da AGEFEC 
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