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AFAGA pertence á Confederación Nacional de Asociacións de Familiares de
enfermos de Alzheimer (CEAFA) a través da Federación de Asociacións Galegas de
Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL), da que AFAGA foi membro fundador.
Dentro dos seus fins máis destacados están a orientación e información tanto a
familiares como á poboación en xeral, achegar a realidade Alzheimer ás entidades
públicas e privadas co obxectivo de conseguir unha resposta ampla e eficaz ás
demandas deste colectivo e estimular e colaborar nas investigacións que sobre esta
enfermidade se realicen.
AFAGA ten asumido tamén un importante papel de entidade provedora de múltiples
servizos no ámbito atención socioasistencial ás persoas maiores con dependencia;
equipamentos, actividades e servizos aos que teñen acceso un número considerable
de persoas tanto persoas dependentes como enfermos e familiares e coidadores.
A asociación xestiona un Centro de Día, unha Unidade Terapéutica, un Centro de
Atención Integral, e desenvolve obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Tui
e Mos.
-

Centro de Día Beiramar. Este centro se rexe mediante convenio coa Xunta de
Galicia e

ten 40 prazas destinadas a persoas maiores con demencia tipo

Alzheimer.
-

Unidade Terapéutica de Porriño. Este centro se rexe tamén mediante
convenio coa Xunta de Galicia e ten 24 prazas destinadas a persoas maiores
con demencia tipo Alzheimer.



Entre os programas e servizos que se realizan nos dous centros, destacan:
 Servizos básicos. Considéranse servizos básicos de atención ás persoas
usuarias no centro os seguintes: manutención, transporte, coidado persoal,
aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades
básicas da vida diaria (ABVDs) e axuda na comida e no transporte.
 Servizos terapéuticos. Entre os servizos terapéuticos é necesario
diferenciar

os

servizos

específicos

dirixidos

ao

usuario

(que

se

desenvolverán a través do programa de intervención terapéutica) e os
específicos para a familia coidadora (articulados no programa de
intervención coas familias). Algúns exemplos destes programas son:
3
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psicoestimulación; estimulación cognitiva e motriz; estimulación con
ferramentas baseadas nas novas tecnoloxías; xerontoximnasia; fisioterapia;
terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia e control da saúde.

-

Centro de Atención Integral. O centro dispón de 313 metros cadrados nos
que se distribúen catro aulas para a realización de obradoiros de estimulación
funcional e cognitiva, exercicios de rehabilitación e fisioterapia, e cursos de
formación para os familiares e coidadores. Ademais, outro dos principais
obxectivos do Centro de Atención Integral é dar un importante impulso á área
de formación dirixida tanto aos profesionais como aos familiares dos
propios usuarios. Por último e coa finalidade de ofrecer apoio aos familiares
coidadores, ofreceranse diversas actividades de respiro e atención
psicolóxica co fin de evitar a aparición do denominado “síndrome do
coidador”.

-

Unidade Terapéutica “Reitoral de Mos”, Afaga desenvolve Obradoiros de
estimulación cognitiva e funcional en Mos.

-

Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Tui. No edificio Área
Panorámica de Tui.

Respecto á memoria de actividades que se desenvolveron ao longo do ano 2014
a continuación descríbense tódolos programas e iniciativas que se fixeron e os
resultados de cada un.
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PROGRAMA ACOLLIDA
O programa de Acollida é a porta de entrada á Asociación. Trátase da primeira
atención que reciben os familiares unha vez expresada a demanda de información.
As persoas que se achegan á Asociación o fan derivados polos servizos de saúde de
Atención primaria ou especializada, os servizos sociais, amizades ou logo de ter
buscado información a través de internet, esto último en crecente aumento dende hai 5
anos. Polo tanto é de vital importancia o papel da divulgación de AFAGA na web, nos
medios de comunicación e na rede de profesionais da saúde e do ámbito da atención
social.
Habitualmente, este programa é desenvolto polas 3 Traballadoras Sociais de AFAGA,
que desempeñan a súa actividade en Vigo (Centro de Atención Integral y Centro de
Atención Rúa Oliva) e en Porriño. De maneira ocasional, e a petición da persoa
demandante, tamén pode ser atendida pola psicóloga.
A técnica utilizada é a entrevista social estruturada:
FASE ANALISE

FASE

INFORMACIÓN

E FASE INTERVENCIÓN

ORIENTACIÓN
1.Coñecer a situación da

1. Informar acerca da

doenza

doenza.

2.Coñecer o estado da

2. Orientar sobre sistemas de

organización dos coidados

organización dos coidados.

tanto a nivel intrafamiliar
como extrafamiliar
3.Coñecer o nivel de
recursos cos que conta o
entorno da persoa doente,

2. Derivación externa

3. Informar sobre recursos
sociais públicos e privados
4. Informar de servizos,
programas e actividades

propios e externos

5. Informar doutros

(públicos e privados)

dispositivos relacionados co

4.Coñecer o interese do
familiar ó acudir á AFAGA

1. Derivación Interna

tratamento da doenza:
aspectos legais, tecnolóxicos
e produtos de apoio.
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A duración media da entrevista é de 1 hora. O soporte documental de recollida de
datos é a Ficha Social que inclúe datos de carácter persoal, de saúde, de
estructura sociofamiliar e socioeconómicos.
En ocasións é preciso unha 2º entrevista con outros membros da unidade familiar.
O programa de Acollida supón na maioría dos casos a primeira oportunidade do
familiar de expresarse a nivel emocional, manifestar as intencións iniciais e
expoñer as incertidumes respecto do futuro.
A acollida, pois, é clave tanto se producen intervencións ulteriores coma se non.

Os Datos:
Ó longo do ano 2014 fixéronse 174 acollidas. No seguinte gráfico podemos ver a
tendencia dos últimos 4 anos respecto á demanda do programa de Acollida, onde
claramente destaca un aumento gradual.

No último trimestre do ano, púxose en marcha un punto de atención no casco vello, co
ánimo de aproximar a poboación un punto máis de información. Dado que o servizo é
moi recente aínda non hai un coñecemento suficiente como para un uso normalizado,
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o vindeiro ano poderemos apreciar un salto cualitativo nas atencións realizadas dende
este novo espazo.
Dende o departamento interésanos coñecer o perfil da demanda, nos seguintes
gráficos poderemos observar como chega, quen realiza a demanda e cal é o perfil das
persoas sobre as que se inicia o proceso de información

A demanda chega principalmente derivada de Servizos Sociais, é dicir das
Traballadoras Sociais ben de Concellos, ben de Centros de Saúde. Destacable é a
alta porcentaxe de persoas que chegan á Afaga logo de consultar internet, a nosa
páxina web ten adquirido unha notable relevancia á hora de facilitar o coñecemento
dos familiares a nosa existencia. O ‘boca a boca’ é o terceiro dato en importancia, iso
indica que cada vez non só é máis coñecida senón tamén máis valorada a nosa
actividade.
O 15% que corresponde o valor SD (Sen Definir) significa que non foi definido no
momento da entrevista o modo a través do cal a persoa chegou a coñecer Afaga.
As persoas demandantes de información foron maioritariamente mulleres e a súa
relación respecto da persoa enferma é filial, como vemos nas seguintes gráficas:
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A distribución segundo idade indica que a demanda foi realizada principalmente por
persoas de entre 50 e 59 anos, tendo tamén unha importancia moi destacada a
realizada por persoas entre 40 e 49 anos. Hai que resaltar que a demanda se produce
por persoas en idade laboral que, ademais, adoitan ter persoas menores ó cargo.
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A localidade de residencia das demandantes foi a seguinte:

CONCLUSIÓNS RESPECTO DA PERSOA DEMANDANTE DE ACOLLIDA:
Podemos dicir, que chega principalmente derivada de Servizos Sociais e que o perfil
sería: muller, de entre 50 e 59 anos, cunha relación filial respecto da persoa
enferma e que reside en Vigo.
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En canto á persoa que motiva a chegada da demanda de información, a persoa que
padece unha demencia, o seu perfil será obxecto de análise nas seguintes gráficas:

Con idade superior a 80 anos se sitúan a maioría das persoas (un 63,6%). Quedando
bastante claro que é principalmente a partir dos 70 anos cando o número de persoas
que presentan algún tipo de síntoma de demencia aumentan de xeito máis notable.

Conclusións sobre a persoa enferma:
O perfil da persoa enferma sería: muller de máis de 80 anos, casada, con diagnóstico
efectuado nos últimos 3 anos de Enfermidade de Alzheimer.
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ATENCIÓN SOCIAL
O servizo de Atención Social refírese á información, asesoramento, consulta, xestión e
tramitación de recursos sociais, tanto públicos como privados que se realiza polas
traballadoras sociais de AFAGA.
En tanto abrangue toda información sobre recursos sociais, e sendo esta unha das
actividades principais do Programa de Acollida, teranse en conta como intervencións o
número de información sobre recursos sociais realizadas durante as entrevistas de
acollida. Pero ademais, haberá que sumar aquelas que se realicen a demanda de
usuarios de servizos e programas de AFAGA.
A tramitación de recursos sociais públicos está limitada a aquelas nas que a
administración pública permite que traballadoras sociais non funcionarias realicen esta
actividade:


Solicitude de Revisión de Grado de Dependencia



Solicitude de Valoración/Revisión de Minusvalía



Solicitude de Programa de Apoio Social (Respiro Familiar) para coidadores de
persoas con dependencia.



Solicitude do Programa “Acompáñote” de dispositivos de localización GPS



Solicitude Bonotaxi



Solicitude de Tarxeta Aparcamento Minusválidos.

É habitual a consulta de expedientes para o que se contacta con departamentos da
Xunta e coas traballadoras sociais de atención primaria, normalmente resólvese de
xeito telefónico ou vía correo-e.
Así mesmo, forma parte da actividade das traballadoras sociais de AFAGA preparar
documentación anexa a expedientes de servizos sociais que computan como xestións
administrativas.
Dentro do servizo de Atención Social encóntranse tamén as accións realizadas en
relación a recursos sociais privados (empresas de Atención a domicilio, Centros de
Día, Residencias e coidadoras particulares de atención domiciliaria): información,
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asesoramento e orientación, así como entrega de documentación escrita de listados
segundo recurso de interese e xestión de consultas respecto do recurso.
Tendo en conta que o total de acollidas realizadas foron 174 e que a finalidade das
mesmas é responder á demanda de información por parte dos familiares respecto a
distintos aspectos relacionados coa doenza de Alzheimer ou outra demencia
neurodexenerativa, estas compútanse como atención social. Co fin de desagregar as
intervencións as dividimos en: información, xestión e derivación.

VÍA ACOLLIDA

OUTRA VÍA

RR.SS ( Recursos Sociais)

167

177

DOENZA

144

78

PAUTAS

146

111

AFAGA

158

114

LEGAL

23

18

1.2.- XESTIÓN
Por xestión entendemos dende a entrega de documentación necesaria para solicitar
algún servizo, cobertura da mesma, entrega e consultas administrativas relacionadas.

RECURSO SOCIAL PÚBLICO

Nº INTERVENCIÓNS

Solicitude Valoración Dependencia (inicial ou revisión)

31

Solicitude de Valoración de Minusvalía

12

Solicitude Programa Acompáñote (localizador)

5

Tarxeta AA

8

Bonotaxi

2

Tarxeta Aparcamento Minusválidos

2

Exención Lixo

3
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1.3.-DERIVACIÓNS
Dividimos as derivacións realizadas dende Atención Social entre Internas (servizos ou
programas que desenvolve AFAGA) e as Externas ( Administración pública, centros e
servizos privados ou outras entidades).
INTERNAS
Apoio Psicolóxico

37

Programa de Estimulación e Novas Tecnoloxías

13

Programa de Atención no Fogar ( Fisioterapia e Coidados
Auxiliares)

5

Programa de Formación

28

Asesoramento en Produtos de Apoio

7

EXTERNAS
Servizos Sociais Atención Primaria

70

Especialista médico / Médico A.Primaria

25

Recursos Sociais Privados

19

Outros (fiscalía e outras asociacións)

11
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ATENCIÓN PSICOLÓXICA A FAMILIAS
Dende o programa de Atención Psicolóxica ofrecemos un Servizo de apoio
para coidadores familiares de persoas con Alzheimer ou outra demencia; para
a prevención e manexo de alteracións físicas, psicolóxicas e sociais, derivadas
das tarefas de coidado.
Obxectivos:


Inclúe, dende unha perspectiva bio-psico-social, unha serie de accións
destinadas a acompañar no transcurso da enfermidade:



Ofrecer soporte emocional ao familiar tras o diagnóstico e ao longo da
evolución da enfermidade.



Potenciar a aceptación e o óptimo afrontamento da enfermidade.



Fomentar o autocoidado.



Tratar os conflitos e modificar as condutas desadaptativas.



Previr

as

alteracións

psicolóxicas

prexudiciais,

propoñendo

respostas

alternativas e compatibles co coidado do enfermo.


Manexar as emocións negativas e os estados de sobrecarga xurdidas froito do
coidado do enfermo.



Identificar o momento actual da enfermidade no seu familiar e as
características que presenta, para fomentar que o familiar entenda a
"enfermidade" e ao seu "enfermo", e actúe da forma máis axeitada ante as
devanditas características.



Fomentar habilidades de comunicación, organización de coidados e traballo en
equipo no ámbito familiar de coidados do enfermo.



Acompañar en procesos de duelo.

Tipos de Atención:
o Individual
14
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o Unidade Familiar
o Grupos psicoeducativos de Coidadores Familiares.

Forma de entrada no programa:
o Dende programa de Acollida (Traballadora Social)
o Derivación doutros programas da asociación. Servizo atención domiciliaria,
Unidade Terapeutica Porriño, y Centro de Día Beiramar.
o A petición propia.

DATOS 2014


TOTAL PERSOAS ATENDIDAS: 186



TOTAL INTERVENCIONS: 396

 Lugar atención: Centro Integral Rivera Atienza

Número de Intervencións totais

329 citas

Intervención Sistema Familiar
Intervención Duelo

29 familias
12 persoas

Total persoas atendidas

143 persoas

Intervencións grupais
GRUPOS PSICOEDUCATIVOS

1 grupo/sesión mensual
3 sesións
Inicio: outubro 2014

Nº persoas
Asistentes grupos

7 persoas
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 Lugar atención: Centro de Día Beiramar

Número de Intervencións
totais

23 citas

Intervención Sistema Familiar

3 familias

Total persoas atendidas

11 persoas

 Lugar atención: Unidade de Atención Terapéutica de Porriño

Familias Usuarios de
UNIDAD TERAPÉUTICA
PORRIÑO

Atención a
coidadores do
entorno
sociocomunitario

Familias usuarias
de Obradoiros de
Estimulación de
TUI

TOTAIS

Número de Intervencións
totais

16 Citas

21 Citas

4 Citas

41 Citas

Intervención Sistema Familiar

6 Familias

3 Familias

1 Familia

10 Familias

5 Coidadores

2 Coidadores

7 Coidadores

13 Persoas

4 Persoas

32 Persoas

Intervención Individual
Coidador

Total persoas atendidas

15 Persoas

PERFIL DAS PERSOAS ATENDIDAS
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 ATENCIÓN PSICOLÓXICA A ENFERMOS LEVES CON ALGÚN TIPO
DE DEMENCIA
Descrición:
Ofrecer un servizo de apoio a persoas que padecen algún tipo de demencia,
para expresar sentimentos e emocións e acompañar no proceso de aceptación
inicial do diagnostico; así como aportar pautas prácticas para que o seu día a
día sexa da maneira máis independente e estimuladora posible.
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Obxetivos:
-

Proporcionar una espazo íntimo de desafogo emocional para a persoa con
demencia.

-

Aportar información sinxela e comprensible adaptadas ás dúbidas
individuais sobre a doenza.

-

Ofrecer pautas de afrontamento para as dificultades que se lle podan
presentar no seu día a día.

-

Manexar e reconducir complicacións familiares entre a persoa doente e o
seu entorno de coidados.

Datos:
o

Total persoas atendidas: 2

o

Total intervencións: 6

ACTIVIDADES PARA OS COIDADORES
 Autocoidado para familiares en balnearios
Descrición: ofrecer oportunidades de respiro, de interacción social e relaxación
para os coidadores familiares a través do termalismo.

Obxectivos:
-

Fomentar o autocoidado para os coidadores familiares de persoas con
demencia.

-

Proporcionar un tempo de desconexión e respiro da súa rutina habitual de
coidados.

-

Previr ou minimizar o illamento social dos coidadores.

Temporalización: trimestral
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.
DATA

LUGAR

PERSOAS PARTICIPANTES

Marzo 2014 (quenda
mañá+quenda tarde)

Talaso Baiona

18

Xuño 2014 (quenda
mañá+quenda tarde)
26 setembro (DÍA COMPLETO)
“Día del Coidador Familiar”

Termas Monçao

26

Monçao (TermasComida- Paseo)

25

Decembro 2014 (quenda
tarde)

Balneario Moaña

10
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SERVIZO DE ASESORAMENTO EN TERAPIA
OCUPACIONAL
Ó longo do ano 2013 leváronse a cabo diferentes intervencións dirixidas a cubrir as
demandas de familiares de enfermos de Alzheimer que solicitaban información e
asesoramento sobre produtos de apoio que lles puidesen facilitar ou mellorar o día a
día co seu familiar. As intervencións realizadas foron un total de 48.

Asesoramento en Produtos de Apoio 2014- Centro de Atención Integral
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 Participación no Proxecto piloto de Vive Libre
Dende o mes de Abril dende AFAGA estamos a participar nun proxecto piloto con
outras entidades de diversa índole de toda España co que se pretende mellorar e
facilitar a localización e atención no día a día de persoas dependentes.
O proxecto Vive Libre é un servizo dirixido a dotar de autonomía ás persoas con
necesidades de seguimento e que permite ter ós familiares informados en tempo real
ante situacións que poideran entrañar algún risco ou situación crítica do usuario.
Todo ilo co respaldo dun centro de atención especializado en dar resposta ante ditas
situacións as 24 horas do día.
O servizo fai uso das novas tecnoloxías aplicando solucións intelixentes adaptadas ás
necesidades dos usuarios e das familias.
Actualmente, participan neste piloto 3 usuarios que aceden ó Centro de Estimulación
Integral de Afaga e que reunían os requisitos idóneos para o estudo e para facilitar o
día a día tanto a eles como as súas familias.
Os usuarios recibiron un teléfono móbil denominado MIMOV que resulta moi doado de
manexar e que permite localizar a persoa en todo momento grazas a unha aplicación
que se lles facilitou as familias para instalar nos seus smartphones.

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
O programa de Axuda no Fogar que presta AFAGA é un servizo de atención
sociosanitaria especializado na atención a persoas afectadas por algún tipo de
demencia neurodexenerativa. Actualmente, un 82% das persoas que atendemos
desde este servizo padecen a Enfermidade de Alzheimer nunha fase moderada, cando
o coidador principal precisa de máis apoio. A segunda tipoloxía máis frecuente é a
demencia vascular. O programa oferta dúas modalidades de atención, axuda no fogar
como tal que presta atención de carácter persoal como o aseo, a alimentación, a toma
de medicación, paseos, acompañamentos no exterior,…etc. e servizo de fisioterapia
no fogar, prestado por unha fisioterapeuta.
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Este ano o servizo de axuda a domicilio tivo un total de 24 altas e 6 baixas. O
número de horas de prestación por usuario viuse moi aumentada. O número de
usuarios en decembro do 2014 era de 25, 5 usuarios máis que no 2013.
Non tivemos ningunha baixa por desconformidade có servizo. Un 33% das baixas
foron por ser servizos con data de alta e baixa predeterminada.

Perfil dos usuarios
Un 60% dos usuarios son mulleres maiores de 65 anos.
Perfil dos coidadores principais
Un 64% dos coidadores principais son mulleres, das cales, un 55% teñen cargas
laborais e familiares ademais do coidado da persoa enferma. A porcentaxe restante
corresponde a mulleres maiores de 65 anos con problemas de saúde que dificultan o
coidado e por iso solicitan o SAF de AFAGA (baseándonos nas enquisas realizadas).

Evolución das horas e os usuarios

22
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Progresión de usuarios de
fisioterapia/ano
10
7

6

2011

2012

2013
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Este ano tivemos un notable aumento das demandas de SAF e de ampliación de
horas de sesións por usuario. Dada estas demandas, contratáronse a dúas auxiliares
e ampliáronse horas de contrato para poder dar resposta á mesma. Este aumento da
demanda foi grazas ao traballo realizado en relación á difusión do servizo tanto a
nivel interno, como por parte do departamento de comunicación ademais da
satisfacción dos usuarios cós profesionais que realizan esta labor nos seus fogares.
A progresión de fisioterapia foi distinta, se comparamos as horas

co número de

usuarios podemos apreciar como diminuíu pero aumentado o número de sesións por
usuario.

 Resultados enquisas de satisfacción

24
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 Valoración dos profesionais que desenvolven a actividade
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 Valoración da relación calidade/prezo do servizo recibido
Un 90% dos usuario manifestan estar Moi satisfeitos na relación calidade/prezo do
servizo. O 100% dos usuarios de SAF son socios de AFAGA, xa que gozan dun
desconto no prezo/servizo.

 En xeral, e tendo en conta toda a súa experiencia no Servizo de Axuda no
Fogar. ¿Cal é o seu grao de satisfacción xeral?

 Recomendaría o servizo que desde AFAGA se presta a outras familias?
Un 100% dos enquisados, recomendaría o servizo a outras persoa

26
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FORMACIÓN
Durante a súa traxectoria, AFAGA, desenvolve diferentes actuacións formativas que
abranguen o campo das demencias neurodexenerativas. As accións formativas son
levadas a cabo polos diferentes profesionais que comprende a asociación, ofrecendo
así unha formación que traballa de maneira integral todos os aspectos importantes en
torno á persoa dependente e o seu entorno, servindo ao alumnado como apoio
baseándonos na nosa experiencia de 20 anos no ámbito.
As actividades formativas que se realizaron no ano 2014 foron as seguintes:


Cursos para familias e coidadores:
o Cursos presenciais
o Cursos online



Cursos para profesionais internos de AFAGA

 Cursos para profesionais externos
o Plataforma online
o Fundación Tripartita


Cursos para voluntariado



Xornadas profesionais: Con participación de profesionais destacados a
nivel nacional e internacional.



Convenios de formación

 ÁREA FAMILIAS/COIDADORES
 Obradoiros.
Os obradoiros encamíñanse a cubrir as necesidades de formación dos familiares e
coidadores informais de enfermos de Alzheimer e outras demencias mediante unha
metodoloxía dinámica e práctica que facilite a comprensión e asimilación de conceptos
que lles servirán no seu día a día.
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Pensando no pouco tempo que as veces estes coidadores informais poden ter para si
mesmos, este ano démoslle a oportunidade de formarse tanto de forma presencial,
como a través de cursos ou obradoiros online, que lles permitirán obter información e
manter o contacto cos profesionais do ámbito sen necesidade de acudir a unha cita,
organizando eles mesmos o seu tempo libre.

 PRIMEIRO SEMESTRE
o CURSOS PRESENCIAIS

Alzheimer e outras demencias. Qué son?
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de inscritos: 10 persoas
 Número de asistentes: 6 persoas
 Perfil dos participantes:

Familiares/coidadores informais de persoas con

Alzheimer e outras demencias
 Datas de impartición: 9 de abril de 2014 de 17:00 a 20:00

Servizo de axuda a domicilio como ferramenta de apoio ao coidador
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de inscritos: 8 persoas
 Número de asistentes: 7 persoas
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas

con

Alzheimer e outras demencias.
 Datas de impartición: 30 de abril de 2014 de 18:00 a 20:00

Entrenamento da memoria como prevención do deterioro
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de inscritos: 9 persoas
 Número de asistentes: 9 persoas
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas
Alzheimer e outras demencias.
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 Datas de impartición: 14 de maio de 2014 de 17:00 a 20:00

o CURSOS ONLINE
O meu familiar xa non pode tomar decisións. Qué fago? Parte I
 Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
 Número de inscritos: 8 persoas
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas

con

Alzheimer e outras demencias.
 Datas de impartición: 21 de abril de 2014, tendo dúas semanas para realizalo
e ter dispoñible á docente do curso

Cambios de humor e de conduta. Qué son e cómo afrontalos?
 Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
 Número de inscritos: 8 persoas
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas

con

Alzheimer e outras demencias.
 Datas de impartición: 16 de Xuño de 2014, tendo dúas semanas para
realizalo e ter dispoñible á docente do curso

 SEGUNDO SEMESTRE
o CURSOS PRESENCIAIS

Un coidador, dúas vidas
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de inscritos: 12
 Número de asistentes: 8
 Perfil dos participantes:

Familiares/coidadores informais de persoas con

Alzheimer e outras demencias
 Datas de impartición: 10, 17, 24 de setembro e 1 de outubro de 2014 de
18:00 a 20:00 horas
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Nutrición no enfermo de Alzheimer e outras demencias
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de inscritos: 13
 Número de asistentes: 11
 Perfil dos participantes:

Familiares/coidadores informais de persoas con

Alzheimer e outras demencias
 Datas de impartición: 22 de outubro de 2014 de 17:00 a 20:00 horas

o CURSOS ONLINE
O meu familiar xa non pode tomar decisións. Qué fago? Parte II
 Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas

con

Alzheimer e outras demencias.
 Datas de impartición: 3 de novembro de 2014, tendo dúas semanas para
realizalo e ter dispoñible á docente do curso.

 OUTRAS ACTIVIDADES
 Curso de fotografía
Curso realizado en colaboración coa Deputación de Pontevedra enmarcados
dentro do proxecto Pensa en ti.
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Data: 5 de Novembro de 2014 ata o 11 de febreiro de 2015
 Número de participantes: 15
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas

con

Alzheimer e outras demencias e socios de AFAGA. Teñen preferencia as
mulleres.

 Curso de manualidades en tea, coiro, madeira e outros materiais
Curso realizado en colaboración coa Deputación de Pontevedra enmarcados
dentro do proxecto Ti tamén contas.
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 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Data: 4 de Novembro de 2014 ata o 1 de febreiro de 2015
 Número de participantes: 15
 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas

con

Alzheimer e outras demencias e socios de AFAGA. Teñen preferencia os
maiores de 55 anos.

 Actividades formativas realizadas en colaboración con outros
concellos
Actividade

Datas

Lugar

Horario

Charla en

12 de Febreiro de

Concello de

17:00-19:00

Salvaterra en

2014

Salvaterra

Curso Xuntos

15, 22, 24 e 29 de

Concello de

nos coidados en

abril de 2014

Salvaterra

colaboración con
Barrié

16:00-20:00

Salvaterra en
colaboración con
Fagal e Barrié

 ÁREA PROFESIONAIS
 FORMACIÓN INTERNA PARA TRABALLADORES


Curso de Mobilizacións e transferencias no traballo con persoas con
deterioro cognitivo
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Grupo I:
o Modalidade: online
o Nº de horas: 20 horas
o Nº de persoas: 12
o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
o Datas: Entre o 7 de Abril e o 6 de Maio
Grupo II
o Modalidade: semipresencial
o Nº de horas: 16 horas online e 4 horas presenciais (12 de abril de 2014
de 10:00 a 14:00
o Nº de persoas: 9
o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
o Datas: Entre o 7 de Abril e o 6 de Maio
Total de alumnado: 21 persoas
Total de persoas que finalizan: 12 persoas


Curso

de

Alimentación

e

nutrición

neurodexenerativas
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o Modalidade: On-line
o Data de realización: 30 de Xuño ó 29 de Xullo
o Nº de horas: 20
o Nº de persoas: 20
o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
o Total de persoas que finalizan: 16


Curso de Coidar sen descoidarse (2º edición)
o Modalidade: On-line
o Data de realización: 9 ao 30 de Decembro
o Nº de horas: 20
o Nº de persoas: 3
o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA
Total de persoas que finalizan: 3
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 Cursos para profesionais externos
 PLATAFORMA ON-LINE
O ano pasado púxose en marcha a plataforma online de Afaga. O obxectivo desta é
que os participantes adquiran formación específica e especializada sobre a abordaxe
multidisciplinar da enfermidade de Alzheimer e outras demencias, dando resposta así
á crecente demanda social de dispoñer de profesionais debidamente capacitados para
atender ás persoas afectadas por estas enfermidades.
Durante este ano 2014 realizáronse estes cursos:


Curso superior en atención integral en demencias neurodexenerativas.

Composto polos seguintes módulos, acreditados pola Comisión de Formación
Continuada das Profesións Sanitarias e considerados de interese sanitario:
-

Introdución á enfermidade de Alzheimer

-

Comunicación e intervención en problemas de comportamento na enfermidade
de Alzheimer

-

Estimulación na enfermidade de Alzheimer

-

Intervención do terapeuta ocupacional con persoas con enfermidade de
Alzheimer

-

Aplicacións prácticas de fisioterapia en Alzheimer e noutras demencias

-

Familia e coidador familiar de persoas con demencia

-

Afectividade e sexualidade na vellez e na enfermidade de Alzheimer

-

Aspectos sociais no mundo da enfermidade de Alzheimer e outras demencias
neurodexenerativas.


Lugar: Plataforma online Moodle



Número de inscritos: 6



Perfil dos participantes: Profesionais do sector ou persoas
interesadas en adquirir coñecementos e habilidades no traballo con
persoas con demencias neurodexenerativas.




Datas de impartición: do 5 de Maio ao 4 de Decembro de 2014

Cada un destes módulos, ofreceuse tamén como cursos independentes.
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CONCLUSIÓNS

O incremento de alumnado con respecto ao ano pasado é notable, a firma de
convenios de colaboración con varios Colexios Oficiais e a idea de ofrecer os
módulos de maneira separada supuxo un avance neste campo.
As valoracións do alumnado son satisfactorias. A atención por parte dos docentes
foi impecable, retroalimentando tódalas respostas do alumnado con comentarios
persoais e respondendo a tódalas dúbidas e curiosidades que plantexaron.
A experiencia neste ano na formación online foi moi positiva, tivemos alumnado de
toda España. Froito da experiencia, e das dúbidas dunha parte do alumnado na
utilización da plataforma, elaboramos tamén un “Manual para o alumnado” onde se
recolle paso a paso cómo se debe utilizar a plataforma e se responden a dúbidas
habituais.

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
Outro dos nosos obxectivos en formación é conseguir que as empresas confíen en nós
a hora de contratar formación específica para os seus traballadores e que bonifiquen
os seus cursos en Fundación Tripartita sendo AFAGA a empresa organizadora dos
cursos.
Elaboramos, este ano, un catálogo cos nosos cursos e ofrecemos plena flexibilidade
para adaptalos ás necesidades formativas dos nosos clientes, podemos crear novos
cursos, mesturar os existentes para crear un novo e máis completo, reducir ou ampliar
o temario, orientalos para profesionais específicos, facelos presenciais, online ou
mixtos.

 Curso: Introdución e comunicación na vellez e na enfermidade de Alzheimer
Empresa: AFAPO
Modalidade: Online
Datas: do 29 de Xaneiro ao 28 de Febreiro
Horas: 60 horas
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Nº de alumnos: 2

 Curso: Deterioro cognitivo. Pautas de comunicación e actitudes para o manexo
de situacións conflitivas
Empresa: Geriatros
Modalidade: Presencial
Datas: 1 e 8 de abril (Geriatros Bembrive) // 2 e 9 de abril (Geriatros Barreiro)
Horas: 6 horas cada curso
Nº de alumnos: 25 y 15 alumnos respectivamente (40 en total)

 Curso: Intervención do Terapeuta Ocupacional con persoas con enfermidade
de Alzheimer
Empresa: Residencia Nova Vida Pontevedra
Modalidade: Online
Datas: do 14 de Xullo ao 11 de Agosto
Horas: 20 horas


CONCLUSIÓNS

As valoracións de AFAPO e de Geriatros son excepcionais, quedaron moi contentos
coa formación recibida e probablemente o ano que ven poderemos seguir contando
con eles para que confíen en nos a formación dos seus traballadores.

 CURSOS PARA VOLUNTARIOS
Outra das nosas labores formativas é a formación dos nosos voluntarios, os que nos
ofrecen o seu valioso tempo para botar unha man aos profesionais, son
imprescindibles nesta entidade. O Alzheimer e as demencias son enfermidades de
difícil comprensión, por iso, para completar os seus coñecementos e que poidan ir
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mellorando día a día, tódolos anos ofrecémoslle cursos de reciclaxe voluntarios para
que poidan mellorar día a día tanto no seu traballo como voluntario como
persoalmente.

 Curso: Equivocacións e ideas erróneas no traballo como voluntario con persoas
con deterioro cognitivo. Parte 1
Data: 2 de Xullo de 17:00 a 20:00 horas
Modalidade: Presencial
Alumnos asistentes: 10

 Curso: Equivocacións e ideas erróneas no traballo como voluntario con persoas
con deterioro cognitivo. Parte 2
Fecha: 23 de Xullo de 17:30 a 20:30
Modalidade: Presencial
Alumnos asistentes: 6


CONCLUSIÓNS

As valoracións dos cursos son moi positivas, comparten experiencias, preguntan
dúbidas e aprenden a comprender a enfermidade.

 XORNADAS PROFESIONÁIS
As xornadas profesionais véñense desenvolvendo dende o ano 2002, e realízanse
como resposta ás demandas das persoas que traballan no ámbito do Alzheimer.
Desenvólvense durante dous días e comprende diferentes disciplinas que centran os
seus estudos en relación co Alzheimer.
Caracterízanse por desenvolver contidos teórico-prácticos e por dispoñer de poñentes
e docentes de prestixio nacional e internacional.
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Título: XII XORNADAS PROFESIONAIS: ALZHEIMER, UN PROBLEMA
DE TOD@S.





Datas de Celebración: 21 e 22 de novembro de 2014
Lugar de Celebración: Sala de conferencias Centro Social Afundación
Número de participantes: 55

Valoracións:
Os participantes sinalaron do 1 ao 5, sendo 1: insatisfacción total e 5: satisfacción
total.
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 CONVENIOS FORMATIVOS:
Este ano AFAGA firmou diferentes convenios formativos, máis concretamente
convenios de colaboración por diferentes motivos, para a difusión e desconto en
cursos, para a realización de prácticas non laborais e para a cesión de espazos.
A continuación detallase no cadro adxunto o tipo de colaboración realizada:

Centro

Obxecto

Observacións

Colexio Oficial de

15% de desconto para os colexiados nos nosos

Fisioterapeutas de

cursos a cambio de difusión

Galicia
Colexio Oficial de

Convenio de colaboración polo que os colexiados

Psicólogos de Galicia

recibirán un 15% de desconto nos nosos cursos a
cambio de difusión

FEMXA

Cesión de espazos para as titorías e probas
presenciais dos certificados de profesionalidade en
modalidade online.

FEMXA

Convenio de colaboración para acoller a alumnado

6 alumnos

en prácticas non laborais para o curso de

fixeron as súas

Community Manager

prácticas en
Afaga

COGAMI

Convenio de colaboración para acoller a alumnado
en prácticas no laborais do Certificado de
Profesionalidade

COGAMI

Convenio de Colaboración para a realización de

Unha alumna fixo

prácticas do curso ADGG0508- Operacións de

as prácticas

gravación e tratamento de datos e documentos
UCV (Universidade

Convenio de colaboración para acoller a alumnado

Un alumno fixo

Católica de Valencia)

en prácticas non laborais da diplomatura en

as prácticas

41

MEMORIA ACTIVIDADES

2014

Terapia Ocupacional.
AEPCCC (Asociación

Convenio de Colaboración para a realización de

1 alumna

Española de

prácticas non laborais cun máximo de 500 horas.

realizou as

Psicoloxía Clínica

prácticas

Cognitivo Condutual)
ICA Formación

Convenio de colaboración para acoller a alumnado
en prácticas non laborais dos Certificados de
profesionalidade.

Vértice

Colaboración para a cesión de espazos para as
titorías e probas presenciais dos certificados de
profesionalidade en modalidade online.

ETL Pasatempos

CEICA Formación

Convenio de Colaboración para a realización de

1 persoa realizou

prácticas non laborais do curso de monitor de

as prácticas no

tempo libre, cunha duración de 150 horas

centro de Porriño

Convenio de colaboración para a realización de

2 persoas

prácticas do curso ADGG0208

realizaron as
prácticas

IES Baiona

Convenio de Colaboración para a realización das

1 persoa realiza

prácticas de Animación Sociocultural

as prácticas
actualmente na
asociación

Outras colaboracións con convenios anteriores:


Unha alumna en prácticas da Universidade de Bragança como Traballadora
Social durante 5 meses no Centro Integral e no Centro de día.



Unha alumna en prácticas na Unidade Terapéutica de Porriño, procedente da
USC como Educadora Social cunha duración de 180 horas.
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Unha alumna en prácticas procedente do Convenio co Consello Social da USC
como psicóloga no centro de día, que tivo que deixar as prácticas por finalizar a
Licenciatura no medio das mesmas.



Colaboración cunha tese de doutoramento en Tradución e Interpretación co
tema: Linguaxe e demencia.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
No ano 2014 incorporamos ao programa de voluntariado de AFAGA un total de
18 voluntarios, tendo un total de 21 persoas voluntarias en activo ó final do ano.
A coordinación do programa de voluntariado realizou un total de 121 intervencións
relacionadas cá xestión do mesmo.
As relacións cá Oficina Municipal de Voluntariado de Vigo seguen a ser moi fluídas ,
repostanto ás nosas demandas de voluntariado dun xeito moi eficaz. Neste ano, a
Oficina Municipal de Voluntariado de Vigo derivounos a un total de 10 voluntarios/as
dos cales se incorporaron finalmente 6 tras a entrevista cós mesmos e o período de
proba.
Destino do persoal voluntario de AFAGA

43

2014

MEMORIA ACTIVIDADES

Perfil dos voluntarios/as

Un 40% dos voluntarios son persoas

que están en situación de desemprego e

deciden adicar parte do seu tempo ó voluntariado. Un 20% son persoas recentemente
xubiladas que tras moitos anos de traballo atópanse cun tempo para axudar de xeito
desinteresado.

Aspectos a destacar
A implantación do programa informático de xestión de voluntariado , o cal mellorou á
sistematización dos datos de alta, baixa, seguros, datos persoais, etcétera.

Actividades nas que participaron os voluntarios
Andaina popular “A cidade na memoria”: difusión e participación na actividade.
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Foto: Andaina “A cidade na memoria” Xuño do 2014

Difusión dos monólogos “Non te esquezas de rir” con pegada de carteis pola
cidade de Vigo
Recollida de sinaturas para que AFAGA sexa nomeada “Vigués distinguido”:
apoio recollendo sinaturas na cidade de Vigo.

Festas de Obradoiros paralelos: organización e apoio nas actividades.
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Foto: Festa fin de curso dos Obradoiros de Estimulación.
Dia mundial do Alzheimer

Foto: Voluntarios e persoal de AFAGA na mesa Informativa no Calvario o 21 de
setembro do 2014
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Día Mundial do Voluntariado: montaxe da mesa informativa, información

2014

e

sensibilización.

Foto: Voluntarias de AFAGA no Día Mundial do Voluntariado celebrado na Praza do
Rei. Concello de Vigo.
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Este programa vénse desenvolvendo dende o ano 1999. Ó longo deste tempo, foi
adaptándose as necesidades e características da poboación obxecto de estimulación.
Esta evolución ten respondido tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. O
aumento en número de usuarios ten sido gradual e constante. Así mesmo, no que se
refire á actividade terapéutica foise incrementando en tempo e especialidades
incluíndo ademais da estimulación cognitiva do inicio, a funcional e asistencial,
contando no equipo con psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar, traballadora social
e persoal voluntario de apoio.
A base da atención sitúase na especialización polo que o modelo de funcionamento
parte do análise, facendo unha avaliación inicial cognitiva e funcional de cada usuario
co fin de coñecer se o perfil de deterioro que presenta pode asimilarse a algún dos
niveis de intervención existentes.
Así mesmo, é de especial interese salientar que a realización diaria da terapia con
cada un dos grupos de estimulación é desenvolta directamente polos terapeutas (
psicólogos/as e terapeuta ocupacional). Son os mesmos que deseñan, organizan e
aplican as terapias, isto supón un incremento na calidade da atención que é de vital
importancia para o éxito do programa.
Existen 4 niveis:
-

Leve ( Grupo A)

-

Leve- Moderado ( Grupo B)

-

Moderado ( Grupo C)

-

Leve con afasia ( Grupo D)

A demanda deste servizo é moi alta, de tal xeito que houbo necesidade de fraccionar o
grupo A (leve) en dous xerando prazas en grupo A e creando un grupo B (levemoderado).Neste cadro podemos observar a evolución dos Obradoiros tanto en
número de grupos como en números de usuarios/as.
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Neste cadro podemos observar a ampliación en número de grupos, persoas por grupo
e usuarios.

Tal e como se aprecia nesta gráfica, este ano utilizaron o servizo de estimulación
cognitivo-funcional 93 persoas. No mes de decembro, 69 persoas estaban de alta.

Das baixas producidas este ano, a causa ten sido:
-

Ingreso en C.D. Público: 9

-

Ingreso en C.D. Privado: 6

-

Cambio na situación sociosanitaria: 4

-

Resistencia/non adaptación: 4
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-

Falecemento: 2

 Perfil dos usuarios/as do Programa de Estimulación:
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A pesares de que seguindo os anteriores datos, hai máis mulleres que homes e as
persoas que asisten a estimulación se sitúan a partir dos 70 anos de idade, máis da
metade están casados ou en parella, o que inmediatamente nos indica que conviven al
menos cunha persoa de idade similar ou incluso maior. Nembargantes, nas seguintes
gráficas veremos que a persoa que se fai responsable do seguimento e cumprimento
das condicións do servizo de estimulación ten un perfil diferente.

 Perfil dos coidadores/as:
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 Enquisas de avaliación
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 Actividades de ocio
Ó longo do ano 2014, ademais das actividades terapéuticas dentro do Centro de
Atención Integral de AFAGA, fixéronse as seguintes actividades extraordinarias:


Celebración do Entroido.
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Paseo polo parque
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Xardín terapéutico
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Preparación herbas de San Xoán



Festa Fin de Curso
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Magosto



Visita alumnos da ESO
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Belén realizado polos alumnos dos obradoiros de terapia ocupacional



Festa de Nadal
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Obradoiros de estimulación cognitiva en Tui
No mes de setembro do ano 2013 inauguráronse os talleres de estimulación cognitiva
e funcional en Tui. Realízanse no Edificio Área Panorámica da localidade, os luns e
xoves pola tarde. A duración de cada sesión e de tres horas.
O Centro de Tui conta con 10 prazas. Deuse servizo a 14 familias. Actualmente as 10
prazas están cubertas, existe unha persoa en lista de espera e existe unha familia que
preguntou para iniciar os trámites de acolleita, pendente de formalización no inicio de
2015.
Os principais obxectivos que teñen os obradoiros que se desenvolven en Tui son:
1. Fomentar as condutas sociais e persoais, evitando a aceleración da
desconexión coa contorna que sofren moitas persoas con demencia.

2. Outorgar un espazo de interacción interpersoal onde a persoa póidase sentir
cómoda e comprendida, facilitando a súa comunicación cos demais.

3. Estimulación das funcións cognitivas e a autonomía persoal para o seu
mantemento o maior tempo posible.

4. Mellorar a autoestima.

 Os servizos que se ofrecen son:
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-

Acollida,

avaliación,

estimulación

cognitiva,

musicoterapia,

2014

estimulación

multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias,
informes, seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado,
asesoramento a Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e
formación.
As terapias que se aplican son: funcionais e motrices, cognitivas e socializadoras có
obxectivo de ralentizar a deterioración global que implican ás devanditas doenzas e
prever o illamento social da persoa doente e da súa familia.

Obradoiros de estimulación cognitiva en Mos
O Centro de Mos conta con 10 prazas. Actualmente encóntrase completo con 10
usuarios: 8 usuarios son mulleres e 2 varóns. Nestes momentos o centro conta cunha
persoa en lista de espera. Todos os usuarios do servizo teñen diagnóstico de
demencia. Ademais dúas usuarias presentan necesidades especiais na intervención,
debido á privación sensorial da vista e o oído respectivamente. Os obradoiros
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realízanse na Casa Reitoral de Mos. Os obradoiros teñen lugar os martes e xoves.
Horario de 17:00 a 20:00 horas.
Os principais obxectivos que teñen os obradoiros que se desenvolven en Mos son:
1. Fomentar as condutas sociais e persoais, evitando a aceleración da
desconexión coa contorna que sofren moitas persoas con demencia.
2. Outorgar un espazo de interacción interpersoal onde a persoa póidase sentir
cómoda e comprendida, facilitando a súa comunicación cos demais.
3. Estimulación das funcións cognitivas e a autonomía persoal para o seu
mantemento o maior tempo posible.
4. Mellorar a autoestima.

 Os servizos que se ofrecen son:
-

Acollida, avaliación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación
multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias,
informes, seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado,
asesoramento a Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e
formación.
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O obradoiro “Cultiva a Mente” nace como un proxecto que engloba a prevención da
demencia e a promoción de hábitos saudables a nivel cognitivo e emocional. “Cultiva a
Mente” é propiamente un obradoiro de metacognición, reunirá exercicios de
estimulación cognitiva, pero a presentación destes contidos non supoñen un mero
fornezo de tarefas que deben ser executadas pola persoa a modo de programa de
adestramento co fin de que mellore o seu execución. O suxeito é un participante
activo, inmerso nun programa formativo que explora as preocupacións e necesidades
de cada individuo proporcionando unha resposta que sexa extrapolable á súa día a día
e proporcione hábitos saudables no plano cognitivo e afectivo.
O ano 2014 foi o terceiro ano no que o obradoiro “Cultiva a mente” estivo activo.
Durante este ano, houbo un total de 29 matriculados, divididos en dous grupos,
un de mañá e outro de tarde. Superouse o 80% de asistencia media.

Ademais, durante o ano 2014 detectáronse dous casos de demencia, derivando, en
colaboración coas súas familias, a cada un deles aos seus médicos de referencia e
informando sobre os servizos á súa disposición dentro e fóra da asociación.
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Obradoiro de Novas Tecnoloxías aplicadas a la
estimulación
O Obradoiro de Novas Tecnoloxías naceu no ano 2012 para ofrecer aos nosos
usuarios unha alternativa á estimulación convencional, un medio dotado de
ferramentas que fixesen este campo algo atractivo, para o mantemento das
capacidades dos enfermos sen renunciar ao ámbito das relacións sociais, que tan
importante é nos grupos de estimulación.
 Obxectivos: Traballar as capacidades cognitivas, funcionais e sociais das
persoas que padecen a enfermidade de Alzheimer e outras demencias
neurodexenerativas.
 Asistentes: 21 persoas.
 Lista de espera: 3 persoas
 Duración: A duración de cada taller e de dous horas, un día á semana.
 Sesións: martes de mañá e mércores pola tarde.
Neste ano distribúese a atención en 2 niveis, segundo o deterioración/capacidade
cognitivo-funcional. Na actualidade hai 2 grupos que asisten 1 vez por semana durante
2 horas.
O taller está dirixido e desenvolvido polo Terapeuta Ocupacional e apoiado por persoal
voluntario.

Imaxes do obradoiro de Novas Tecnoloxías.
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CENTRO DE DÍA BEIRAMAR
O Centro de Día Beiramar está situado na Avenida Beiramar, 51- baixo, en Vigo. A
finais de 2014 contaba cun total de 55 usuarios, conseguindo durante o ano pasado
14 altas novas de persoas afectadas por Alzheimer. Tamén houbo algunha baixa, en
total 16, por empeoramento do enfermo e necesidade de cambiar de recurso (10),
petición propia (1), ingreso en residencia (2), non adaptación (1) e falecemento (2).
Dos 56 usuarios, 46 acoden ao centro 8 horas ao día, e 9 asisten catro horas.

Nº adxudicacións

PERSOAS USUARIAS
14
Nº usuarios adxudicados: 22 usuarios.
• Renuncias: 9.
• Altas:14 (+2 ingresos pendentes 2014)

Nº total usuarios anual
Nº de baixas de usuarios

55
16

TIPO DE XORNADA
Medía xornada (4 horas)
Xornada completa (8 horas)

9
46

GRUPOS INTERVENCION TERAPEUTICA
USUARIOS

Total grupos
Usuarios por grupo
PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA
Psicoestimulación
Mantemento e intervención funcional

Motivos:
• Empeoramento e/ou cambio de recurso (10)
• Petición propia (1)
• Ingreso en Residencia (2)
• Non adaptación (1)
• Falecemento (2)
Tódalas baixas foran asinadas e solicitadas e/ou
cosensuadas coas familias, no caso da non adaptación
foi aprobada pola Xunta de Galicia

•

Leve cognitivo-leve funcional (leve1)

•

Leve cognitivo-moderado funcional (leve2)

•

Moderado cognitivo-leve funcional (moderado 1)

•

Moderado cognitivo-moderado funcional (moderado 2)

•

Avanzado cognitivo-funcional (asistido)

5
7-9 persoas media 8 usuarios/grupo
INTENSIDADE/SEMANA
Leve 6 horas 15 minutos
Moderado 5 h.
Leve 7,30 h.
Moderado 7,30 h.
Asistido 2,30 h.
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Mantemento e intervención motriz

Leve 4 h
Moderado 4 h.
Asistido 2,30 h.

Mantemento e control da saúde

Supervisión, mantemento e promoción do estado de saúde
xeral: Diario
Control de peso e tensión arterial: 2 días por semana

OUTROS PROGRAMAS
Actividades de animación sociocultural

Visionado de películas;
Festas de celebración dos cumpleanos dos usuarios: 12
celebracións. Unha cada venres a fin de mes
Banda de música tradicional; 1 ocasión en Nadal
Cancioneros
Saídas de ocio
Visitas a museos e exposicións
Celebración das festas populares
(Describirase máis abaixo as actividades realizadas)

Terapia asistida con animais

Leve 2 hrs/mes
Moderado 2hrs/mes

DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL,OCIO E TEMPO LIBRE
Visita Parque Castrelos; 8 e 15 de Maio
Saídas

Dous días, un por cada grupo, os grupos repartíronse de forma heteroxénea
para que fosen o máis equilibrados posibles.
Visita a exposición dos Beléns de Afundación;17 e 23 de Decembro

Festexos

Populares

•

Día de Reis

•

O Entroido

•

O Magosto

•

San Xoán

•

Samaín

•

O Nadal
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Celebración do entroido.

Visita a Castrelos.

Visita a alumnos de Primaria.
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Preparando o Nadal.

Visita Banda de música tradicional.

ATENCIÓN A FAMILIAS
REUNIÓNS CON FAMILIAS
•

De seguimento ou outras cuestións………………………..

•

De adaptación+mostra do centro………………………….

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL

37 familias
14 familias
Nº

Información puntual en axudas (información escrita) …………….

1 ocasión /35 familias

Intervencións:
•

Trámites e xestións de RRSS

……………………………

•

Información e orientación recursos específicos……………..

•

Derivacións Servizos Sociais …………………………………… 19 derivacións

17 trámites / 15 familias
43 intervención / 25 familias

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA -psicóloga familias
Individual e /ou Familiar ………………………………………………

19 intervencións /7 familias

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FUNCIONAL- Terapeuta Ocupacional
•

Pautas ,orientación,información

……………………

•

Outras atencións ………………………………………………

68

166 intervencións
45 atencións

2014

MEMORIA ACTIVIDADES

2014

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FÍSICO-fisioterapeuta
•

Pautas ,orientación,información

………………………

69 intervencións

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA –psicóloga centro
•

Seguimento familiar semestral

…………

•

A Demanda das familias ………………….

121 intervencións telefónicas
12 intervencións

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ÁREA SAÚDE- Resp. Saúde
•

Programa mantemento da saúde ………………………

•

Outras atencións ………………………………………….

876 intervencións
75 atencións

INFORMACION ACTIVIDADES
Servizos Afaga: (aparte da información oral,telefónica ou presencial de forma individual)
•

Proxecto fin de curso estudante audiovisuais …………

1 ocasión /37 familias

•

Programa Lecer para coidadores ……………………………

2 ocasións /38 familias

•

Actividades Día Mundial …………………………………....….

1 ocasión /38 familias

•

Servizo complementario podólogo ……………………………..

1 ocasión /38 familias

CÓMPUTO DE ATENCIÓNS A FAMILIAS)
•

Telefónica: 70% do total

•

E- mail: 4% do total

•

Presenciais: 10% do total

•

Total de atencións e/ou intervencións con familias no ano 2014:1834
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ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Atencións (21 totais);
•

Presenciais …………………………………………

11 atencións

•

Telefónicas…………………………………………….

9 atencións

•

E- Mail…………………………………………………

1 atencións

Demanda de Información;
•

Doenza e Afaga………………………………………..

•

RRSS e centro de día……………………………….

7 ocasións
14 ocasións

Derivacións;
•

TS AFAGA…………………………………………

12 ocasións

•

TS SsSs………………………………………………

14 ocasións

•

Médicos especialistas………………………………… 7 ocasións

UNIDADE TERAPÉUTICA DO PORRIÑO
A Unidade Terapéutica Porriño está situado na Rúa Pinar nº 7, baixo, Porriño (Vigo). Á
xornada de mañá acoden os usuarios cun deterioro moderado e á de tarde, as
persoas cun deterioro leve.
O número total de usuarios a finais de 2014 era de 24, 12 na xornada de mañá e 12 na
de tarde, conseguindo durante o ano pasado 13 novas altas de persoas afectadas por
Alzheimer. Tamén houbo 12 baixas en total, 11 por empeoramento e cambio de
recurso, e unha por petición propia. Así, o número total de usuarios atendidos na
unidade ao longo do ano foi de 36.
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 Organización dos talleres e actividades do
centro
 Grupos intervención usuarios (de 4 a 6 persoas):
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Xornada

Leve cognitivo moderado

Moderado cognitivo-funcional

Asistido

mañá

funcional

Xornada

Leve cognitivo moderado

Moderado cognitivo-funcional

Asistido

tarde

funcional

 Programas intervencións usuarios:
AREA

Grupo mañá

Grupo tarde

(total horas por semana)

(total horas por
semana)

Psicoestimulación

4.5

4.5

Terapia Ocupacional

6

5

Gerontogimnasia

2

2

Fisioterapia

1
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 Atención e intervención social:
 Atención e intervención social familiar xeral,: 85 ocasións (Información RRSS,
organización dos coidados, seguimento social, desafogo emocional puntual,
seg.dos casos coas TS de base), das cales:
 Reunións no centro: 17 citas / 10 familias
 Traballo en red con TS ou outros profesionais: 39
ocasións - 13 casos
 Trámites e xestións de Recursos Sociais: 12 trámites
 Minusvalía: 2 solicitudes
 Revisión Grao e Nivel: 4 solicitudes
 Apoio Social: 3 solicitude
 Declaración garda de feito: 1 solicitude
 Trámite de consulta/Cambio PIA: 1
 Programa transporte adaptado 065: 1 solicitude
 Atención e intervención psicolóxica:
 Familias usuarios U.D.P
o Número de intervencións totais: 16 citas
o Intervención sistema familiar: 6 familias
o Intervención individual coidador: 0
 Entorno sociocomunitario:
o Número de intervencións totais: 21 citas
o Intervención sistema familiar: 3 familias
o Intervención individual coidador: 5 coidadores
 Area físico-funcional:
o

Pautas e orientación funcional: 70

o

Asesoramento axudas técnicas: 15

o

Pautas fisioterapia: 10 intervencións

 Seguimento atención: usuarios/familias
o Reunións seguimento semestral familias: 45 reunións
o Reunión adaptación usuario: 13 reunións
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o Visitas a domicilio: 0 familia
o Atención e información puntual da unidade: 39 persoas



Enquisas de valoración dos usuarios:

 Número total de enquisas enviadas: 24
 Número total de enquisas recibidas: 8
 Valoración da enquisa: de 1 a 6 (moi mal a excelente)

Medias obtenidas:


Información inicial sobre o funcionamento do centro

Moi ben



A organización xeral do centro

Moi ben



O tempo de resposta ante calquera demanda

Moi ben



A resposta a demandas de información

Moi ben



A actitude e trato por parte dos traballadores co seu familiar

Excelente



A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede

Excelente



Os programas de intervención realizadas cos familiares

Moi ben



As actividades de atención a familias, parécenlle

Moi ben



As instalación do centro parécenlle

Moi ben



O servizo de transporte ofertado por nos

Excelente

73

MEMORIA ACTIVIDADES

 Colaboracións
 Convenio de colaboración coa Universidade Santiago de Compostela para a
realización das prácticas de Educadora Social, correspondentes o Practicum II180 horas.
 Convenio de colaboración co Instituto de Chapela para a realización do modulo
de practicas dunha estudante do curso: “Atención sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións sociais”- 380 horas.
 Convenio de colaboración coa ETL Pasatempos para a participación dunha
estudante do curso: “Monitor de tempo libre”. – 150 horas.
 Participación dunha voluntaria, que colaboran

cos talleres de estimulación

cognitiva.



Actividades

Este ano, debido o tipo perfil de usuarios, enfocamos a intervención en actividades
dentro da unidade, dándolle menos cabida as saídas a comunidade características de
este centro. Realizamos moitas actividades lúdicas e festivas, ademais dos necesarios
talleres dentro da rutina de terapia ocupacional e estimulación cognitiva:
 A estimulación cognitiva é unha técnica que se utilizou para traballar cos
usuarios da unidade, que engloba todas aquelas actividades que se dirixen a
mellorar o funcionamento cognitivo en xeral (memoria, linguaxe, atenciónconcentración, razoamento, cálculo e praxias) por medio de programas de
estimulación, fomentando o traballo grupal e a sociabilización ente eles.
 A terapia ocupacional ten como obxectivo manter a saúde e mellorar a calidade
de vida do usuario, conseguindo a máxima autonomía e independencia da
persoa.
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Para este fin utilizamos actividades aplicadas con fins terapéuticos, favorecendo a
restauración da función e suplir las deficiencias incapacitantes para conseguir a maior
independencia posible do individuo nos seus aspectos: mental, físico e social.
XANEIRO:
Museo Minerais en O Porriño. A visita tivo o obxectivo de dar a coñecer a existencia
do lugar y mostrar a variedade de minerais que existen dando en valor o coñecido
granito porriñés.

Museo do Mar en Vigo: A vista tivo o obxectivo de ver a exposición de Xoguetes
antigos que alí se mostraba. Ademais de ver o esqueleto de balea que tantas veces
leramos no periódico durante a orientación que alí se mostraba.
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FEBREIRO:
Festas do Entroido

MARZO:
Taller de Cerámica: realizámolo polo seu gran carácter terapéutico; un anaco de barro
permite que se sinta na pel, humidade e frescura, e unha mestura de terra e auga,
esta textura transmite suavidade e tranquilidade co beneficio de que o rematar a
actividade podamos ter nas mans unha forma útil.
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ABRIL:
Teatro Ingrávida en O Porriño: Contacontos

MAIO:
Primavera: Laborterapias especiais en ca da cambio de estación. Este ano
preparamos un vistoso arbore para adornar a nosa primavera.
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XUÑO:
Festas: San Xoán

XULLO:
Día de Galicia

AGOSTO - Arteterapia
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SETEMBRO - Outono:
Laborterapias especiais en ca da cambio de estación. Este ano preparamos un
vistoso arbore con follas e setas.

Dia Mundial del Alzheimer. Xornadas portas abertas:
O obxectivo destas xornadas foi a de compartir e mostrar os coidadores dos nosos
usuarios o funcionamento do centro e o tipo de actividades que realizamos
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OUTUBRO:
Visita ao Parque de bombeiros en O Porriño

NOVEMBRO:
Convivencias Centro de Día de Torneiros

Festa do Samaín
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DECEMBRO:
Visita Belén Residencia San Telmo

Laborterapia Nadal

Outras actividades
Xerontoximnasia: mobilizacións, bolos, psicomotricidad, circuítos

81

2014

MEMORIA ACTIVIDADES

Musicoterapia: Taller no que utilizamos a música y os seus elementos (son, ritmo,
melodía e armonía). Serve para facilitar e promover a comunicación, as relacións, o
aprendizaxe, o movemento, a expresión, a organización e outros obxectivos
terapéuticos relevantes, para así satisfacer as necesidades físicas, emocionais,
mentais, sociais e cognitivas.
Autocoidado: Realizamos semanalmente un taller do coidado das mans dos nosos
usuarios. As señoras e señores da unidade coidan o aspecto e saúde das súas mans.
Xogos de mesa: Ademais dos xogos de mesa tradicionais como dominó e cartas, este
ano incorporamos un novo taboleiro no que as partidas resultaban moi entretidas polo
tipo de probas polo que esta composto.

Celebración cumpleanos: Cada aniversario é celebrado dende a unidade cunha festa e
agasallos realizados polos compañeiros.

82

2014

MEMORIA ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
 Resumen notas de prensa enviadas aos medios durante o ano
2014 e presenza nos mesmos

 Notas de prensa enviadas:


10 de febreiro: “A Casa de Cultura de Salvaterra acollerá unha charla
sobre Alzheimer”



1 de abril: “170 escolares de Vigo asisten mañá, 2 de abril, na Fundación
Barrié á proxección- coloquio da película Engurras como parte do programa
educativo sobre o Alzheimer”



30 de maio: “De paseo polos recunchos máis entrañables de Vigo



2 de xullo: “A Fundación Barrié e Roviralta financian a creación dun Punto
de Información da Demencia en Vigo



12 do setembro: (Convocatoria) “21 de setembro, Día Mundial do
Alzheimer”



16 de setembro: “Os recortes en atención á dependencia reducen a
calidade de vida dos enfermos de Alzheimer e os seus familiares”



7 de novembro: “Concurso relato curto sobre Alzheimer”



3 de novembro: Varios humoristas organizan un espectáculo benéfico a
favor dos enfermos de Alzheimer



18 de novembro: “Os últimos avances no diagnóstico da enfermidade de
Alzheimer, tema central das Xornadas Profesionais de Afaga”



19 de decembro: “O coleccionista de instantes, gañador do primer
concurso de relatos sobre Alzheimer”

 Presenza de Afaga nos medios durante o ano 2014:


Apertura Centro de Mos. Artículos en Somos Pacientes, publicado o 2 de
febreiro, Entre Mayores, publicado no número de febreiro, y en Faro de
Vigo (Edición Louriña) e Atlántico Diario (Edición Louriña). Ambos
publicados o 23 de xaneiro de 2014.
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Charla Marina Requejo en Salvaterra. Noticia publicada en Faro de Vigo
(Ed. O Condado) y en Atlántico Diario (Ed. O Condado). 11 de febreiro de
2014.



Articulo sobre os 20 anos. Publicado en Faro de Vigo o 17 de marzo.



Charla en Torneiros. Publicado en Faro de Vigo. 12 de marzo.



Curso en Salvaterra para coidadores de enfermos de Alzheimer. Faro
de Vigo. 21 de marzo.



Entrevista a Juan Carlos Rodríguez no periódico Entremayores. No
número de Marzo.



Apertura Talleres Mos. Faro de Vigo Ed. Louriña. 10 de abril. La Voz de
Galicia. 5 de abril.



Entrevista Sara sobre os cursos de formación. Radio Galega. Programa
Convivir en Igualdade. 15 de abril.



Andaina ‘A cidade na memoria’. Noticias no Faro de Vigo, Atlántico diario
e Axenda Qué hacer en Vigo. Noticias en Radio Vigo, Onda Cero y Cadena
Cope.



Firma convenio entre Afaga e Concello. Faro de Vigo e no Xornal, . 2 de
agosto



Firma convenio coa Deputación. Atlántico Diario. 20 de agosto.



Reportaxe sobre enfermidade de Alzheimer. Atlántico Diario. 21 de
agosto.



‘Pastillas para dormir, ¿riesgo de Alzhéimer?’ Reportaxe no Faro de
Vigo. 12 de setembro.



Día Mundial do Alzheimer. Varias noticias en Faro de Vigo, Atlántico
Diario, Nosotros los Mayores, Entremayores, Pontrevedraviva.com,
reportaxes e entrevistas na presa escrita, na radio (Radio Vigo, Onda Cero,
Cope, Radio Voz, Radio Galega), reportaxe das mesas informativas no
programa A Revista, na TVG. Tertulias en Radio Vigo e Cadena Cope.
Total impactos: 20



Xornadas Profesionais. Noticias en Faro de Vigo, Axenda, Atlántico
Diario.



Gala Benéfica ‘Non te esquezas de rir’. Entrevistas a Javier Coronas,
Maribel Prado y Juan Carlos Rodríguez en Faro de Vigo, Atlántico Diario,
Radio Galega, Radio Voz, Onda Cero y Radio Vigo. Noticias en Faro de
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Vigo, Atlántico Diario, axendas y en los informativos de Radio Vigo, Onda
Cero y Cadena Cope. Total impactos: 15


Concurso literario. ‘En un rincón de la memoria’. Noticias en varias
axendas literarias.

TOTAL IMPACTOS: 120

 Páxina web y redes sociais
 Páxina web: www.afaga.com
Actualización constante dos contidos en todas as seccións, noticias e
fotografías. Durante o ano 2014 púxose unha cabeceira con slides móbiles que
a fixeron máis dinámica e visualmente máis interesante. Tamén se engadiu
información sobre a enfermidade de Alzheimer.
As visitas á web entre o ano 2013 e 2014 aumentaron considerablemente.

 Evolución das visitas á web de Afaga entre os anos 2010-2014
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Redes sociais: Facebook y Twitter

Seguidores a principios de 2015: 1710
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Seguidores a principios de 2015: 1962
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
 Día Mundial do Alzheimer
AFAGA levou ó cabo diversas actividades de sensibilización, prevención e difusión
con motivo do Día Mundial do Alzheimer para concienciar á poboación acerca da
problemática desta doenza.

 Instalación dun anuncio de difusión e concienciación de Afaga
en varios mupis da cidade. Os carteis estiveron nos mupis dende o 1 ata
o 22 de setembro.
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 Proxección dun anuncio da entidade no videomarcador do
Estadio de Balaídos.



heimer, a importancia do diagnóstico a tempo
impartida polo Dr. Pablo Martínez-Lage,
Área de Neuroloxía. Fundación CITA-Alzheimer Fundazioa. Neurólogo e
coordinador do proxecto Know Alzheimer. Data: xoves, 18 de setembro.
Lugar: Auditorio Municipal do Areal (antigo Reitorado), situado na Rúa Areal,
46 (Vigo).
 Asistentes: 110 persoas
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Participarán profesionais do ámbito científico e médico, así como
representantes de persoas doentes e familiares. Data: martes, 16 de setembro.
Lugar: Salón de actos do Hospital Xeral de Vigo.


relax en Monçao. A xornada comezou cun Circuíto Termal nas Termas de
Monçao, despois houbo unha comida de confraternización e para finalizar,
unha visita ás bodegas Quinta da Pedra.
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 Mesas informativas na zona peonil do Calvario, en Vigo, o venres día
19 de setembro. Instalación do mural ‘A Margarida dos Recordos’.

 Debates

na radio sobre a enfermidade de Alzheimer e os
coidadores, en Cadena Cope e Radio Vigo. No primeiro participaron dous
membros da Xunta Directiva, Maribel Prado e José Lago, e no segundo
participou Juan Carlos Rodríguez.

 Actividades 20 aniversario


. A Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias, Afaga, organizou unha actividade
para traballar cos recordos, aprender cousas novas sobre a nosa cidade, Vigo,
e ofrecer unha xornada de ocio e distracción ás persoas que padecen algunha
enfermidade neurodexenerativa e aos seus familiares.
'A cidade na memoria', consistiu en facer un percorrido a pé polos lugares
emblemáticos e entrañables da cidade de Vigo.
o

Data de celebración: Sábado, 14 de xuño.

o

Participantes: Unhas 100 persoas.
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Afaga organizou el espectáculo benéfico de monólogos ‘Non te
esquezas de rir’.
o

Monologuistas: Javier Coronas como mestre de cerimonias, David
Perdomo, Quequé e Cantareiras de Ardebullo

o

Data e lugar de celebración: 16 de novembro no Auditorio do
Centro Cultural Afundación

o

Participantes: 461 persoas. Aforo completo
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2014

un rincón
de
O concurso estaba dirixido a coidadores, familiares e, en xeral, a todas
as persoas sensibilizadas coa enfermidade de Alzheimer.
o

Data de realización: Dende o 1 de novembro ata o 15 de
decembro.

o

Relatos recibidos: Recibíronse un total de 240 relatos, con unha
gran calidade e emotividade. É destacable tanto o alto nivel dos
participantes como o dato de que nos chegaron traballos de
varios países de Europa, América Latina, Centroamérica e
Norteamérica.

93

MEMORIA ACTIVIDADES

 Outras actividades
 Talleres de sensibilización en Alzheimer para escolares, Iniciativa
enmarcada no Programa Rede Paraugas, impulsado por Fundación Barrié e
a Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer
e outras demencias (FAGAL).


Participaron 170 alumnos de la ESO, pertencentes a tres IES.



Os talleres dividíronse en dúas partes. En primeiro lugar proxectouse a
película Engurras na sede da Fundación Barrié en Vigo. Data: 2 de abril



La segunda parte consistiu no desenrolo da unidade didáctica da
película nos centros educativos cos alumnos participantes.
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