psicoloxía clínica en atención
O Colexio de psicoloxía analiza o modelo catalán para explorar a ìmplantación da
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O Colexio de Psicoloxía analiza o
modelo catal¿irr para explorar ä
implantación da psicoloxía clínica en
atencién primaria
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Nolici¿ls **ie un comentario
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l-loxe nre¡"çç¡'es 21

de

setembro, o tolexio CIficial
de Psicoloxía de Galicia

organiza unha xornada de traballo co fin de analizar as
posibilidades de irnplantar a psicoloxía clínica nos servizos
rnédict¡s de atencién prirnaria. Nesta actividade organizada
pola sección c{e Fsico*oxía e $aúde tornarase comCI
roferencia 0 rnodelo catalán e cleseñaranse propostas e
rnodelos de actuación adaptándoos ás necesidades da
comunidade auténoma galega"
Fsta xornada que acclierá a sede do toiexio de Psicoioxía en
Santiago de Compostela, pariiciparán profesiorrais da atencién
primaria en Galicia que estean relaciotrados directa ou
indirectan'lente coa psicoloxía clínica' A presentaciÓn do modelo
catalán correrá por conta de {\Íiguel Garriz veiga, que exporá a
experlencia cornç coordinador do ensaio clínico PsicAP en
Barcelona, ademais de coorclinar 0 Grupo de Traballo de
Fsicoloxía ClÍníca erl AtetrciÓn Prinraria do Colexio Oficial de
Psicoloxía cle Cataluña. Cataluña é picneira no fistado, onde no
ano 2006 se crea o Programa de sr:par1e it ?rirvaria, un dcs
obxeclivos clave cJo Plan de Saúde de Cataluña 2A11-2415'
dentro <io Flan Director de Saúde Mental e AdiciÓns'
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psicoloxía clínica en atención
de psicoloxía analiza o modelo catalán para explorar a implantación da
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En Galicia, ao ¡gual que na maioría das ccrnunidades autÓnomas
do conxunto do Ëstado, nCIn existÊ a figurâ do psicÓlogO ou

psicóloga nos dispositivos de AtenciÓn Frimaria. A incorporacion
da psicoloxía dentro dos servizos de atenciÓn primar¡a é unha
das máis antigas reivin¡JicaciÓns cJo COpG, xä que unhâ parte
moi ¡mpûrtants dü$ trastcrn*s de saisde ryl€ntal son aiendidü$
nestas Unidade$ e, nesle sentidû, a 5úa Pr7çenzå neste nivel de
atención suporía múltiples beneficios. Por unha banda, unha
mellOr calidade asistencial para aS persoas USuariaS, pero
ademais, un aforrCI importante påra a$ AdminisTraciÓns Públicas,
tanto en pre$criciÓns médicas Çûffio on ûtgriÛiÓn espÛCializada'

xa qge futuras Cgmpliçaciéns dcs traslorncs yetían evita*te;
neste pr¡me¡ro nivel asistenc¡al.
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