
MEMORIA XERAL ALCER CORUÑA 2016 
 

0 
 

  

  

MEMORIA XERAL 

ALCER CORUÑA 

2016 

Lugar Escuela de Enfermería, 207 – 15006 A Coruña 

Correo electrónico: info@alcercoruna.org 

Teléfono de contacto: 981.29.87.59 

mailto:info@alcercoruna.org


MEMORIA XERAL ALCER CORUÑA 2016 

 

1 
 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3 

2. SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN (SIO) .............................................. 5 

2.1. Descrición do servizo.............................................................................................. 5 

2.2. Instrumentos ............................................................................................................. 7 

2.3. Recursos materiais e humanos ............................................................................ 8 

2.4. Actividades ................................................................................................................ 8 

2.4.1. Información ........................................................................................................ 8 

2.4.2. Formación ........................................................................................................ 11 

2.4.3. Colaboracións ................................................................................................. 12 

2.5. Avaliación: resultados conseguidos................................................................. 14 

3. PROGRAMA DE EXERCICIO FÍSICO E PSICOSOCIAL (BULE CON ALCER) . 17 

3.1. Descrición do servizo............................................................................................ 17 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN ....................................................................................... 17 

3.1.2. POBOACIÓN DESTINATARIA ..................................................................... 18 

3.1.3. CONTEXTUALIZACIÓN ................................................................................. 20 

3.1.4. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS XERAIS ........................................... 21 

3.1.5. DIFUSIÓN DO PROGRAMA .......................................................................... 21 

3.1.6. MARCO DO PROGRAMA .............................................................................. 21 

3.1.7. CONTIDOS DESENVOLVIDOS .................................................................... 22 

3.2. Instrumentos ........................................................................................................... 23 

3.3. Recursos materiais e humanos .......................................................................... 23 

3.4. Actividades .............................................................................................................. 24 

3.5. Avaliación: resultados conseguidos................................................................. 27 

4. ALCER 7 VIDAS .............................................................................................................. 31 

4.1. Descrición do servizo............................................................................................ 31 

4.2. Instrumentos ........................................................................................................... 31 

4.3. Recursos materiais e humanos .......................................................................... 32 

4.4. Actividades .............................................................................................................. 32 

4.4.1. Sensibilización ........................................................................................................ 32 

4.4.2. Formación ................................................................................................................ 40 

4.4.3. Coordinación ........................................................................................................... 41 

5. AVALIACIÓN: Resultados conseguidos .......................................................... 42 



MEMORIA XERAL ALCER CORUÑA 2016 

 

2 
 

6. DOAR PALABRAS .......................................................................................................... 43 

6.1. Descrición do servizo............................................................................................ 43 

6.2. Instrumentos ........................................................................................................... 43 

6.3. Recursos materiais e humanos .......................................................................... 43 

6.4. Actividades .............................................................................................................. 44 

6.5. Avaliación: resultados conseguidos................................................................. 44 

7. SERVIZO DE APOIO PSICOLÓXICO .......................................................................... 45 

7.1. Descrición do servizo............................................................................................ 45 

7.2. Instrumentos ........................................................................................................... 45 

7.3. Recursos materiais e humanos .......................................................................... 45 

7.4. Actividades .............................................................................................................. 46 

 

 

  



MEMORIA XERAL ALCER CORUÑA 2016 

 

3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril Alcer Coruña, nace no ano 

1976 co firme propósito de mellorar a calidade de vida do enfermo renal. Na súa orixe, 

loitaba porque todo paciente renal tivera acceso a un tratamento de diálise, fundamental 

para a súa supervivencia. Anos despois, Alcer Coruña, traballando conxuntamente co 

resto de ALCERES provinciais, convértese no principal precursor da actual lei de 

transplantes. 

Hoxe en día, e unha vez superados aspectos de actuación sanitaria vital, Alcer é unha 

das entidades que máis claramente apostan por traballar optimizando os recursos 

sanitarios, baixo o convencemento de que a atención ás persoas con enfermidades 

crónicas non pode centrarse nos factores da enfermidade, senón que é necesario o 

desenvolvemento de redes de apoio psicosocial con áreas de actuación integrais no 

campo da asistencia sanitaria, a protección e o benestar social. 

Baseándose nestes principios, ALCER persegue asegurar a maior calidade de vida, 

participación e independencia posible nas persoas con ERC, transplantadas de órganos 

e familias en particular, e a todas as persoas cunha enfermidade crónica en xeral, a 

través da concreción das seguintes actuacións marcadas nos seus estatutos:  

 A asistencia e información ós enfermos de ril e outras doenzas descritas nos aspectos 

sanitarios e sociais, especialmente en todo o que ten que ver coa asistencia por 

facultativos e persoas sociosanitario especializado. 

 A realización de todo tipo de accións de sensibilización e fomento da doazón de 

órganos e tecidos. 

 A atención en procesos de rehabilitación psicosocial e inclusión laboral e social, das 

persoas con discapacidade xerada por doenzas crónicas susceptíbeis de transplante. 

 A promoción de servizos de atención á dependencia.  

 A execución de todas as actividades culturais, de ocio e deportivas que faciliten a 

participación e atención sociosanitaria do colectivo. 

 O fomento da investigación dos problemas que suscitan as enfermidades de ril nos 

seus aspectos médicos, asistenciais e socioeconómicos, así como a prevención das 

mesmas. 
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 A divulgación popular das necesidades deste colectivo, as súas posibles solución e os 

seus múltiples aspectos sociais e xurídicos. 

 A realización de actuacións encamiñadas ao fomento e participación do voluntariado. 

 O establecemento de servizos propios de asesoramento laboral, educativo, asistencia 

social e psicolóxica, máis todos aqueles que se consideren necesarios para unha 

atención integral. 

 A colaboración con todas aquelas persoas e entidades, públicas ou privadas, onde se 

realicen actividades que poidan conducir á consecución dos fins da asociación. 

Calquera outro que, de modo directo ou indirecto, poida contribuír á realización dos fins 

da asociación.  

Os obxectivos e liñas de actuación da asociación están marcados polo seu órgano de 

goberno, a asemblea xeral de socios e socias a través dos seus representantes na xunta 

directiva. 

O equipo de traballo está composto por un grupo de profesionais, colaboradores e 

voluntarios cualificados que comparten os principios de ALCER e traballan para 

contribuír á consecución dos seus obxectivos. 
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2. SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN (SIO) 

2.1. Descrición do servizo  

 

A rede de servizos sanitarios esixe dunha atención integral que inclúe 

necesariamente un eido de intervención psicosocial, cunha boa cobertura das 

necesidades das persoas con ERC.  

Con data de febreiro de 2015 nace o Documento Marco sobre a Enfermidade 

Renal Crónica dentro da Estratexia de Abordaxe da Cronicidade no Sistema Nacional 

de Saúde, documento que serve de referencia clara na atención ás persoas con ERC 

desde o programa SIO  Este documento contempla nos sei interior liñas estratéxicas 

claves na intervención multidisciplinar e conxunta entre as entidades de persoas 

afectadas cos servizos sanitarios públicos de referencia, baseándose na mellora da 

comunicación persoal, no trato e na humanización do servizo, así como a coordinación 

entre os diferentes servizos sociosanitarios.  En canto ás liñas de traballo caben 

destacar a atención multidisciplinar e o fomento da actividade laboral entre as persoas 

con ERC. Mentres, con respecto ás pautas de intervención se fala de proporcionar 

educación sanitaria á persoas afectadas en estadios iniciais para fomentar a 

conservación da función renal mediante a formación en hábitos saudables. Entre os 

obxectivos destacan o coordinar e colaborar  coas asociacións de persoas afectadas e 

os servizos que prestan: 

- Formar a pacientes diagnosticados coa axuda de testimonios modelo 

- Consultar ou derivar aos servizos de atención social, psicolóxica ou nutricional 

- Colaborar cos servizos de orientación e intermediación laboral 

Tras estes obxectivos, o Documento Marco sinala 3 liñas estratéxicas: 

1. Con respecto á atención ás persoas con ERC: Dotar ás Unidades de Enfermidade 

Renal Crónica Avanzada ERCA de apoio no ámbito psicolóxico, social, dietético e 

laboral. 

2. Desde os servizos de atención sanitaria se debe de recomendar a implicación do 

pacinte na participación dos recursos sociosanitarios da asociacións. 

3. Con respecto ao empoderamento das persoas afectadas destaca o feito de manter 

e mellorar acordos e liñas de participación das Asociacións de persoas con ERC e 

as Consellerías de Saúde, promover mecanismos e canles de participación das 

Asociacións que permitan a implicación das persoas afectadas no seu autocoidado 

e na xestión da enfermidade  a partir da rede de Escolas de Saúde para Cidadáns 
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Por outra banda, moitas das persoas sometidas a diálise ou transplante renal, se ven 

máis afectadas por problemas psicolóxicos, sociais ou laborais (depresión, 

ansiedade, manías, illamento social, etc) como consecuencia da súa enfermidade, que 

impiden frecuentemente o desenvolvemento dunha vida “normalizada” (Manifesto de 

Persoas con Enfermidade Renal. Federación Nacional Alcer)1. Estas análises xustifican 

una estratexia de intervención psicosocial innovadora e de carácter integral na que 

se teñen en conta outros factores (ademais dos sanitarios) como son a necesidade de 

recibir información axeitada, formación, apoio emocional, apoio psicolóxico, etc. Deste 

xeito naceu o Servizo de Información e Orientación Social (SIO) como un dos piares 

básicos de atención da entidade. 

O cambio de vida á que se ven abocadas as persoas con ERC na área familiar, persoal, 

social e laboral fai pensar na necesidade dun soporte específico de apoio que sirva para 

fomentar a superación dos problemas, partindo de recursos e solucións desde o propio 

individuo, fomentando o seu empoderamento. 

Alcer Coruña complementa, deste xeito, unha gran rede social de apoio e atención 

integral e integradora, que non pode nacer máis que desde a propia poboación diana, 

desenvolvendo unha acción social a partir das súas fortalezas, endóxena e ascendente 

(formación de grupos, identificación de necesidades, desenvolvemento de recursos), na 

procura do maior benestar posíbel.  

O SIO é un servizo fundamentado nunha rede social que pretende converter ao propio 

usuario/a no motor do cambio e ao profesional no facilitador dese cambio, que traballará 

na busca dos recursos no contorno do individuo, potenciando a súa rede social e, 

finalmente, a súa autonomía persoal. 

O plan de vida das persoas con Enfermidade Renal Crónica (ERC en diante) trúncase 

facilmente pola necesidade de vivir a base dun tratamento renal substitutivo 

(hemodiálise diálise peritoneal ou transplante).  O periplo vital das persoas con ERC, 

pode estar vinculado a un deles, ou ben oscilar entre os mesmos, durante tempadas.  

Así, as relacións sociais, familiares, de parella; da mesma forma que o poder adquisitivo 

e a vida laboral ven afectadas.  A ERC non cursa no plan de vida de forma puntual, 

senón que unha vez que aparece, chega para quedar, provocando que a cronicidade 

xere unha dificultade no individuo e na súa contorna na adecuación da nova realidade, 

ou novas realidades que se vaian presentando.  Factores como a cronicidade, o feito de 

que cada vez afecte a máis porcentaxe de poboación, a media de idade avanzada da 

maioría das persoas afectadas por ERC (o que supón un alto grao de dependencia), o 
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que implica un tratamento de diálise en canto ao tempo de permanencia nun centro 

hospitalario, así como os desprazamentos sendo esta realidade máis complicada pola 

xeografía do territorio galego, recóllense no Documento avalado polo Ministerio de 

sanidade denominado Documento Marco para a Abordaxe da Enfermidade Renal 

Crónica en Sistema Nacional de Saúde. 

A cobertura sanitaria é un feito na actualidade, que moitas veces non facilita a 

individualización das realidades, polo cal a autonomía persoal vese afectada. A 

necesidade de espazos profesionalizados de reeducación para a adaptación da ERC ao 

plan de vida persoal de cada individuo e de nexo de unión coas canles de inserción 

social e laboral, é notoria nesa cobertura sanitaria, que resolve especificamente as 

cuestións sanitarias, pero non a afectación social que a enfermidade carrexa. Deste 

xeito, a través do SIO, realízanse intervencións profesionalizadas, dando así resposta a 

unha serie de necesidades que a día de hoxe non están cubertas pola administración 

pública; e aínda que estas demandas poderían ser atendidas desde o sector privado, o 

seu elevado custo fai que resulte inaccesible para as persoas con esta patoloxía crónica.  

Por motivos relativos á carga dos profesionais actuais (traballador e educador social), 

nos labores de acollida, intervención e/ou derivación ás entidades necesarias, o labor 

de integración laboral e/ou ocupacional débese patentar como servizo específico dentro 

do SIO, coa ampliación de perfís profesionais que favorezan esta atención. 

2.2. Instrumentos 

– Novos trípticos informativos dos servizos da entidade coa información 

actualizada. 
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2.3. Recursos materiais e humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Actividades  

2.4.1. Información 

 

Visitas ás unidades de nefroloxía dos hospitais da provincia. Na área sanitaria de 

Santiago de Compostela: CHUS, Souto Boo, La Rosaleda e Barbanza; na da 

Coruña: CHUAC, Quirón, S. Rafael e Virxe da Xunqueira; en Ferrol: CHUF e Juan 

Cardona. Tarefas realizadas: 

– Información das actividades de Alcer Coruña e Federación Nacional Alcer. 

– Información e tramitación de recursos e prestacións. 

– Detección de demandas e necesidades. 

– Tramitación de diálises vacacionais. 

– Información nutricional. 

Colaboración, información e comunicación continuada co persoal de referencia, 

dende as supervisoras de enfermería, os xefes dos servizos de Nefroloxía, os 

facultativos sanitarios e persoal de enfermería de diálise peritoneal, de consultas de 

transplante, de hospitalización e de nefroloxía infantil.  

Trípticos dos serivizos de Alcer Coruña 

RECURSOS HUMANOS 

Traballador social 

RECURSOS MATERIAIS 

Coidadora – Programa de acompañamento 
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Difusión de material informativo en consultas de transplante, plantas de nefroloxía, 

unidades de diálise peritoneal, unidades de hemodiálise, salas de espera e consultas 

de nefroloxía. 

Posta en marcha no mes de Setembro a Consulta de Traballo Social por parte de 

Alcer Coruña dentro do Servizo de Nefroloxía do Complexo Hospitalario 

Universitario de Santiago, na consulta ERCA. Todas as persoas que pasaron por 

esta consulta dende o mes de setembro en diante foron informadas da posibilidade de 

ser atendidas por un traballador social para abordar aquelas cuestións relacionadas cos 

aspectos sobre os que a ERC puido influír nas súas vidas a diferentes niveis como: 

familiar, laboral, social, ocio e tempo libre, xestión da autoestima, a sexualidade e/ou a 

vida en parella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqueles que asinaron o consentimento informado foron derivados a esta consulta que 

ten dúas partes diferenciadas: a intervención individual e a intervención de grupo a 

través do grupos de formación sobre temáticas de interese para estes/as usuarios/as e 

coa figura do paciente experto como referente na xestión dos procesos da enfermidade 

e as súas afectacións na vida cotiá. 

Os casos foron atendidos de xeito interdisciplinar entre o traballador social de Alcer 

Coruña, a enfermeira e nefróloga da Unidade ERCA, a supervisora de hemodiálise e o 

xefe de Servizo de nefroloxía, cos dispositivos de referencia a nivel autonómico e local, 

así como con outras entidades de persoas afectadas. 
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Mantemento do grupo de persoas con enfermidade de ril de Santiago de 

Compostela e creación do grupo de persoas con enfermidade de ril da Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación nas I Xornadas de Persoas con Enfermidade Renal de Galicia 

organizadas pola Federación Alcer Galicia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación nas I Xornadas de Sexualidade organizadas pola Federación Alcer 

Galicia 
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2.4.2. Formación 
 

Talleres de nutrición por parte da nutricionista en prácticas Lorena Afonso no grupo 

de pesoas con enfermidade de ril de Santiago de Compostela. 

 

Curso de nutrición para persoas con enfermidade de ril no hospital San Rafael o 14 

de Outubro grazas á colaboración da Escola Galega de Saúde ó centro Moviliza 

Pilates e Terapia Ocupacional 
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2.4.3. Colaboracións 

Mantense o acordo de colaboración co Hospital Juan Cardona de Ferrol.  

Convenio de colaboración coa Consellería de Sanidade co obxecto de formar parte da 

intervención integral ás persoas con Enfermidade Renal Crónica Avanzanda (ERCA en 

diante).  Esta situación da enfermidade está situada nos estadios 4 e 5, é dicir, nos 

estadios próximos a entrar nun tratamento de diálise, nos que o impacto da enfermidade 

renal no proxecto de vida se fai máis patente que nunca, sufrindo un impacto laboral, 

económico, familiar, de parella, precisando dun apoio social no manexo da enfermidade.  

Dito convenio aproba a presenza dun traballador social de Alcer Coruña, que atende 

estas necesidade tras a sinatura de consentimento informado por parte dos usuarios 

dos servizos sanitarios sendo derivados directamente a este espazo social de Alcer 

Coruña, situado dentro do propio espazos do servizo de Nefroloxía.  Inicialmente estase 

realizando cos/as usuarios/as do CHUS e da súa área sanitaria (Hospital de Barbanza), 

co obxecto que poder amplialo a medio prazo a outras áreas sanitarias. 
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Visita da deputada Ánxela Franco ao Servizo de Nefroloxía así como ás unidades de 

hemodiálise e diálise peritoneal do Centro Hospitalario Universitario da Coruña o 16 de 

Novembro 
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2.5. Avaliación: resultados conseguidos 

OBXECTIVO INDICADOR RESULTADO 

Detectar e analizar as necesidades sociais 

das persoas con enfermidade renal e/ou 

transplantados 

1.1. Establecer acordos de colaboración 

de derivación das necesidades 

detectadas cos Servizos de Nefroloxía  

 

1.2. Visitar unha vez ó mes cada quenda 

de hemodiálise dos diferentes centros 

onde se realiza este tratamento 

 

1.3. Rexistrar todas as demandas 

detectadas ou derivación do servizo 

SIO 

 

 

 

Establecer 5 acordos de 8 centros 

hospitalarios públicos e concertados 

 

 

8 visitas ao mes, máis aqueles caso que así o 

requiran pola súa urxencia/Número total de 

persoas con ER atendidas 

 

Número de persoas usuarias 

atendidas/Número de familiares 

atendidos/Número de derivacións 

recibidas/Número de intervencións derivadas 

cara servizos externos  

 

 

 

Acordo Xeral co Sergas  

Acordo co Hospital Juan Cardona 

 

 

8 visitas ó mes 

400 persoas con ER atendidas 

 

 

Usuarios/as: 263 

Familiares: 57 

Derivacións recibidas:160 

Derivacións cara servizos externos: 128 
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Facilitar a información e orientación que 

garante o dereito á atención integral en 

todos os aspectos da súa vida, das 

persoas con enfermidade renal crónica 

e/ou transplantados 

1.1. Informar ao 100% das persoas en 

hemodiálise dos servizos de Alcer 

Coruña 

1.2. Facilitar información social a 15 

persoas ó mes desde cada Delegación 

da entidade a través de calquera das 

diferentes vías de acceso ó servizo 

(presencial, telefónica ou vía correo 

electrónico) 

1.3. Establecer un grupo de orientación de 

pacientes mensual, cunha media de 

12 pacientes por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de 15 casos ao mes entre as tres 

delegacións de Ferrol, A Coruña e Santiago 

 

 

 

 

1 Grupo de pacientes ao mes, cunha media 

de asistencia de 12 persoas 

 

 

 

 

 

500 dípticos informativos repartidos nas 

unidades de HD 

 

30 casos atendidos de media ó mes en 

Coruña, 19 en Ferrol e 22 en Santiago 

 

 

 

 

1 grupo de persoas con ER en Santiago con 

10 sesións no ano 

1 grupo de persoas con ER en Coruña con 6 

sesións no ano 
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Previr o risco de exclusión social das 

persoas con enfermidade renal crónica 

e/ou transplantados 

Número de casos específicos vinculados á 

exclusión social/Número de derivacións 

recibidas/Número de derivacións realizadas 

5 casos vinculados á exclusión social 

4 derivacións recibidas 

3 derivacións realizadas 

Asesorar naqueles estadios claves no 

afrontamento do proxecto de vida futuro 

(Unidade ERCA) 

 

1.1. Intervir con todas aquelas persoas 

usuarias da actividade ERCA que 

acepten mediante consentimento 

informado a derivación á consulta de 

traballo social, 80% das persoas 

usuarias de ERCA (na actualidade 

sobre 120) 

1.2. Favorecer a autonomía persoal a 

través da posta en marcha de grupos 

formativos tomando como referencia a 

figura do/a paciente Experto (2 grupos, 

último cuadrimestre do ano) 

 

 

 

 

Número de persoas atendidas no servizo de 

Traballo Social da unidade ERCA 

 

 

 

 

 

2 grupos formativos no último trimestre do 

ano, cunha media de participación de 12 

persoas con ER, coa presenza da figura do 

paciente experto/a 

 

 

 

 

Persoas que pasaron polo servizo e foron 

informadas: 60 

Casos atendidos: 10 

 

 

 

 

4 grupos formativos 
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3. PROGRAMA DE EXERCICIO FÍSICO E PSICOSOCIAL (BULE CON 

ALCER) 

3.1. Descrición do servizo  

Este programa xurde pola necesidade de dar servizo para a mellora da calidade 

de Vida das persoas con enfermidade renal, aumentando o colectivo de persoas con 

enfermidades crónicas pola imposibilidade de separar a relación entre patoloxías. 

BULE con ALCER promove a actividade física, a interacción social e o 

desenvolvemento persoal a través de grupos de traballo de entre vinte e vintecinco (en 

función das características persoais) participantes, onde se desenvolve un programa de 

exercicio que proporciona beneficios físicos, psicolóxicos e sociais á poboación 

destinataria, promocionando hábitos de vida saudables, compensando as disfuncións 

instauradas pola enfermidade renal crónica que presenta.  

 PARA TODAS AS IDADES 

 PARA CALQUERA ENFERMIDADE CRÓNICA 

 PARA PERSOAS CON ENFERMIDADES CRÓNICAS E AS SÚAS FAMILIAS 

(SEMPRE E CANDO SEXA NECESARIA A COMPAÑA DUN FAMILIAR) 

 Ámbito territorial: Provincia da Coruña  

 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN 
 

ALCER Coruña proporciona servizos e actividades a persoas con Enfermidade 

Renal Crónica (ERC), con calquera enfermidade crónica, en espera de transplante, 

transplantadas de calquera órgano e familiares, na procura da maior autonomía e 

calidade de vida posible.  

As enfermidades crónicas catalóganse como unha das problemáticas sanitarias 

que constitúen unha fonte de discapacidade emerxente, razón pola que a entidade 

amplía os seus servizos con este proxecto ao amplo abano das doenzas crónicas. Un 

programa regular de actividade física é considerado parte do tratamento estándar na 

Enfermidade Renal Crónica e o transplante (ERCT), no tratamento da hipertensión, 

hiperlipidemia e control glicémico, así como da prevención primaria e secundaria da 

enfermidade arterial coronaria. Ademais de reducir o risco cardiovascular, o exercicio 

físico regular inflúe de forma positiva no problema do deterioro óseo, na debilidade 

muscular e na capacidade física global das persoas afectadas. A actividade física 
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aumenta a capacidade física de traballo, mellora o perfil lipídico, mellora a sensibilidade 

á insulina e diminúe os requirimentos de medicación antihipertensiva nalgunhas persoas 

afectadas. Por exemplo, na ERCT, o exercicio ten o potencial de reducir a prevaleza de 

varias das condicións que promoven a ateroxénexe dos/as enfermos/as en etapas 

avanzadas. 

O cambio de vida á que se ven abocadas as persoas con enfermidades crónicas 

na área familiar, persoal, social e laboral fai pensar na necesidade dun soporte 

específico de apoio que sirva para fomentar a superación dos problemas, partindo de 

recursos e solucións dende o propio individuo, tendo en conta que se producen graves 

problemas que van máis aló da sintomatoloxía física no 75% dos casos, que afectan a 

toda a unidade familiar. Quedan afectadas áreas de desenvolvemento vital como a 

laboral, social (illamento, dependencia dos centros hospitalarios, etc.), psicolóxica 

(proxecto vital, sintomatoloxía física severa, dificultades sexuais, trastornos do sono, 

problemas educativos en nenos e nenas, graves trastornos psicolóxicos no 65 % das 

persoas afectadas...) 

A práctica regular de exercicio en grupo, axuda a canalizar a tensión, reducir os 

niveis de depresión e ansiedade e mellorar o humor. Con este proxecto foméntase a 

interacción social, evitando o illamento e proporcionando ferramentas relacionais. Bule 

con Alcer forma aos destinatarios/as en hábitos de vida saudables, facilitándolles os 

mecanismos e habilidades necesarios para que poidan realizar con autonomía 

actividade física regular. 

3.1.2. POBOACIÓN DESTINATARIA 
 

Beneficiarios/as directos  

 Persoas con calquera enfermidade renal crónica. 

 Persoas con calquera enfermidade crónica. 

Beneficiarios/as indirectos 

 Poboación xeral 

 Familiares 

 Administracións publicas 

 Sistema de Sanidade Público  
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Perfil dos participantes  

Unha persoa con enfermidade crónica é aquela que está diagnosticada dunha patoloxía 

caracterizada pola súa duración no tempo que polo xeral, ten un curso lento e que tende 

a agravarse, considerándose "crónica" se se mantén máis de medio ano dende o seu 

diagnóstico. Este tipo de enfermidades teñen implicacións negativas para as persoas 

que as sofren, así como para os seus familiares e achegados, xa que non soamente 

afectan á esfera persoal senón que tamén se ven implicados factores familiares, 

económicos, sociais e/ou emocionais. 

Listado de enfermidades habituais: 

 Artrose 

 Hipertensión 

 Fibromialxia 

 Problemas Cervicais 

 Vertixes 

 Dor lumbar crónico 

 Diabete 

 Procesos depresivos 

 Dores reumáticos 

 Obesidade 

 Osteoporose 

 Protusións na columna vertebral 

 Distrofia miotónica de Steinert 

 Artrose na 1ª metatarsofalanxica de ambos pes 

 Enf. Freiberg no pé esquerdo 

 Epilepsia 

 Párkinson 

 Hipertiroidismo 

 Apnea do sono 

 Hernia discal 

 Prótese de cadeira dereita 

 Colesterol 

 Cardiopatía Hipertensiva 

 Problemas de regulación de Tiroides 

 Melanoma 
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Características dun Bule con Alcer: 

 1 técnico/a deportivos responsable do grupo. 

 20-25 usuarios participantes (o nº pode variar incluso por debaixo dos 20 en 

función das características de mobilidade e demanda de atención das persoas por 

parte do técnico). 

 3 prazas reservadas a mobilidade entre Bules sempre e cando haxa prazas libres. 

3.1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A enfermidade crónica provoca na persoa cambios nas funcións e estruturas 

corporais, cambios na imaxe corporal, discapacidade e/ou dependencia ou perda de 

autonomía. Deste xeito, supón unha perda de capacidade para a realización de moitas 

das actividades que realizan outras persoas do contorno próximo, ou mesmo que 

realizaba anteriormente; supón unha menor participación na sociedade e uso dos 

recursos e medios que esta lle ofrece, por non axustarse á súa nova situación de saúde, 

ou por non saber a persoa como adecuarse á súa nova circunstancia de vida. 

Polo tanto, non debemos descontextualizar a complexa situación que rodea á 

persoa con enfermidade crónica e á súa familia. Os factores persoais, como a idade, o 

sexo, a condición social ou os hábitos de vida xa adquiridos, inflúen considerablemente 

á hora de participar no contorno social e levar unha vida normalizada; agora ben, os 

factores ambientais (extrínsecos á persoa), como as actitudes da sociedade, as 

características arquitectónicas, o contexto máis achegado, as institucións, os recursos 

e medios dispoñibles no contorno próximo, etc. determinan fundamentalmente a 

normalización e inserción social no contorno das persoas con enfermidades crónicas. 

  



MEMORIA XERAL ALCER CORUÑA 2016 

 

21 
 

3.1.4. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS XERAIS 

As persoas participantes que formaron os diferentes Bule con Alcer foron 263, repartidas 

da seguinte maneira, A Coruña 14, Arteixo 12, Boiro 31, Cedeira 14, Culleredo 19, Ferrol 

23, Melide 78, Narón 13, Ortigueira 22 e Teo 14, Santiago 23 das cales 209 son mulleres 

(79,46%) e 54 son homes (20,53%). 

Os diferentes Bules con Alcer desenrolan o programa en diversas instalacións como 

poden ser pavillón polideportivos, piscinas municipais, salóns de plenos, espazos de 

asociacións de veciños, etc. Os horarios xeralmente son polas mañás pero 

concretamente no caso de Teo a actividade desenvolvese pola tarde. 

3.1.5. DIFUSIÓN DO PROGRAMA 

A metodoloxía levada a cabo para difundir o programa entre a poboación, tivo diferentes 

formas de levarse a cabo entre as que destacan o reparto de dípticos, a relación directa 

con diferentes unidades das que recibir derivacións e nas que facer actividades de 

información e difusión. 

 Unidades de diálise 

 Servizo de Nefroloxía dos Hospitais 

 Centros de saúde e médicos de cabeceira 

 Derivación directa dende Unidades de Servizos Sociais de atención primaria e 

servizos sanitarios de atención primaria dos concellos 

 Concellos 

Difusión en internet: 

 Redes sociais e web de Alcer Coruña 

3.1.6. MARCO DO PROGRAMA 

O marco de traballo e incidencia de Bule con Alcer, está orientado a acadar unha mellora 

na CALIDADE DE VIDA das persoas que participan en Bule con Alcer, xa que estase 

demostrando que a simbiose entre o Desenrolo do Eido Psicosocial e a Actividade Física 

son unha ferramenta axeitada para isto. Ademais as tarefas de desenrolo psicosocial 

son compoñentes implícitos na propia actividade física, como partes fundamentais do 

camiño a mellora da Calidade de Vida 

O Sistema Sanitario ten mudado de paradigma, desde aquel no que se abordaban a 

situacións agudas, das que se saía ou non, a un sistema que ten que afrontar a maior 
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esperanza de vida da persoas polo cal vivencias con maior cronicidade en canto a 

patoloxías. Deste xeito cada vez vivimos máis, pero cada vez a esperanza de vida está 

ligada a presenza de enfermidades crónicas, con todo o que isto supón nivel persoal, 

familiar, comunitaria e incluso de Estado  nivel de gasto social. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. CONTIDOS DESENVOLVIDOS 

Bule con Alcer é un programa de exercicio físico e psicosocial para persoas con 

enfermidades crónicas e familiares onde se desenvolven diferentes disciplinas de 

exercicio físico adaptadas ao participante e á súa patoloxía. Durante este período 

traballáronse os seguintes contidos co obxectivo de aumentar as propias posibilidades 

de rendemento motor mediante a mellora das capacidades físicas e motrices, 

desenvolvendo actitudes de superación persoal. 

 Desenrolo as Capacidades Físicas Básicas 

 Desenrolo do Eido Psicosocial das persoas participantes 
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3.2. Instrumentos  

Para o desenrolo do programa Bule con Alcer, os instrumentos empregados foron os 

seguintes: 

 Ficha de Datos persoais 

 Ficha de Informe médico, Par-Q, autorizacións e cesión de datos 

 Folla de Asistencias 

 Folla de Enfermidades e datos 

 Rexistro de Pesos e IMCs 

 Rexistro Psicosocial 

 

 

3.3. Recursos materiais e humanos  

 

 

 

  

Material deportivo 

Material específico para as probas de 

avaliación da condición física 

Instalacións onde se 

desenvolveron as probas 

Báscula 

RECURSOS HUMANOS 

Traballador social 

Técnicos responsables dos grupos 

Coordinador do programa Bule con Alcer 

Persoal administrativo 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Coidadora 

 



MEMORIA XERAL ALCER CORUÑA 2016 

 

24 
 

3.4. Actividades  

3.4.1. Actividade Principal:  

Desenroláronse sesións semanais variando entre 2 e 3 en función do concello, onde se 

traballaron diferentes obxectivos nos eidos psicosociais e físicos, empregando para esta 

diferentes ferramentas como foron dinámicas de grupos ou traballo mediante sesións 

de actividade física. 

3.4.2. Actividades complementarias:  

Tratase de unha batería de actividades que se programaron e se levaron a cabo en 

paralelo a actividade principal 

 Titorías individuais nas que se recolleu 

información directa do usuario das principais 

limitacións que teñen para adaptar mellor os 

contidos ás súas necesidades, así como outras 

cuestións importantes para o desenvolvemento 

da actividade. 

 Reunións en grupo sobre inquietudes, contidos das sesións, afeccións, 

celebración de aniversarios e santos e proposta de novas tarefas. 

 Celebraron o “Entroido” facendo unha festa de disfraces. 

 

 Invitación ás I Xornadas de persoas con Enfermidade 

Renal de Galicia celebradas en Santiago o día 16 de 

Abril de 2016 con café, xantar e viaxe de balde.  

 

 Taller de primeiros auxilios onde repasamos o 

protocolo de actuación para intervir no caso de accidentes (de tráfico, escapes de 

gas e mareos), obstrución da vía aérea e reanimación cardiopulmonar (RCP) tanto 

en nenos coma en adultos. 

 Andainas polo entorno natural dos concellos, 

para coñecer o entorno próximo e poder 

desfrutar de actividades diversas e compartir 

coñecementos sobre os lugares de interese 

durante o percorrido. 
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 Xornadas de portas abertas onde os participantes habituais da actividade puideron 

vir acompañados por membros da súa familia (esposos, esposas, fillos e netos) 

facendo uns xogos para a participación e interactuar entre todos eles. 

 Fabricáronse os xogos tradicionais que utilizaron para o campionato do mes de 

febreiro para o Entroido, así os participantes rememoraron a súa infancia e 

compartiron co resto o que facían cando era pequenos. 

 

 Charlaron dos temas que estaban en augue 

nese momento (sobre todo político) mais 

compartiron inquedanzas e preocupacións 

persoais. 

 Pasaron as probas de avaliación da condición 

física Sénior Fitnes Test. 

 

 Fixeron unhas minipezas teatrais de representación de situacións cotiás que lles 

causan felicidade e pracer os usuarios, a maiores seguindo o camiño da 

representación e a expresión corporal organizaron un concurso de chistes e 

contos nos que os alumnos debían levar preparado un conto ou un chiste e expolo 

diante dos compañeiros levando unha puntuación posterior polo resto do grupo. 

 Organizaron o xantar de remate do curso. 

  Odía 5 de novembro, levouse a cabo o III ENCONTRO ALCER BIOSAUDABLE,   

no concello de Melide onde se xuntaron 170 persoas de todos os Concellos onde  

Alcer Coruña e o programa Bule con Alcer está presente. Foi un evento no que se 

fixo unha andaina polo camiño de Santiago, despois unha xincana de xogos con 

diferentes temáticas. A continuación todos desfrutaron dun xantar de fraternidade 

e para rematar a xornada os participantes puideron realizar unha actividade de 

baile tradicional galego como ferramenta de traballo da capacidade aerobia e un 

unha foliada con baile libre. 
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3.4.3. FORMACIÓN 

En este aspecto leváronse a cabo formación en dous ámbitos diferentes. Un relacionado 

coa formación interna e de carácter continuo. 

Formación Técnic@s Bule con Alcer. No que se viron temas relacionados co normal 

desenrolo do programa, ferramentas para o control do mesmo e aspectos relacionados 

coa detección de casos e necesidades no eido psicosocial 

E  o outro ámbito foi o relacionado coas formacións impartidas aos alumnos do TAFAD 

de A Coruña e Ferrol en materia de probas de avaliación da condición física dos 

participantes do Bule con Alcer, para así de esta maneira poder contar coa súa axuda 

no paso das mesmas. 
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3.5. Avaliación: resultados conseguidos 

 

A avaliación fundamental feita este ano 2016 no programa Bule con Alcer foi feita  a 

través da batería de probas Senior Fitness Test para con ela medir a condición física 

dos usuarios. Esta batería pasouse en Setembro e en Decembro para así ter dúas 

medicións e poder facer comparacións entre elas. 

O resultado de xeral de estas medicións foi o seguinte: 

 

INFORME: No relativo o equilibrio, pódese observar a diferenza entre a perna esquerda 

e a dereita, sendo esta última a que máis mellorou,  11,47 segundos. Respecto a forza, 

houbo melloras tanto no tren inferior como no superior, sendo o superior o que máis 

destaca cun 5,19 repeticións. 
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Respecto a flexibilidade, houbo melloras tanto en tren inferior como no superior e de 

maneira diferente no relativo a dereita e esquerda sendo a perna dereita e o brazo 

esquerdo os que máis melloraron con valores de 0,38 cm. e 2,88 dm respectivamente. 

A velocidade en computo total tivo un pequeno incremento de 0,09 segundos, sen 

embargo a axilidade reduciu o tempo en –0,51segundos. E por último a resistencia 

mellorou de forma global en 85,23 m o que quere dicir que polo xeral os participantes 

foron capaces de percorrer máis distancia no mesmo tempo. 

Polo tanto e vistos os datos, podemos dicir que os usuarios de maneira xeral melloraron 

as súas capacidades físicas básicas a trabes do exercicios controlado que desenrolan 

no programa Bule con Alcer. 

Tamen se avaliou a evolución do IMC dos participantes usuarios de Bule con Alcer dos 

diferentes Concellos, e o resultado xeral foi o seguinte: 
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Resultado: Na táboa que se presenta enriba de esta liñas, pódese observar a media 

global de todos os concellos onde o resultado é unha diminución do IMC en algo máis 

de dous puntos e medio. Este valor ten unha lectura positiva xa que indica que o IMC 

estase achegando a 25 que é o valor normosaudable, xa que as medicións anteriores e 

posteriores reflexaban na tónica xeral valores superiores a 25, algo que indica sobre 

peso.  

Diariamente levouse o control da asistencia dos participantes e o resultado final do ano 

en termos xerais de todos os concellos, foi o seguinte: 

 

BAIXA < 55%  MEDIA > 55%  ALTA > 75% 

VALORACIÓN: Pódese considerar a asistencia dos usuarios o longo do ano como 

media - alta , xa que a nota máis baixa é un 66,06%, e a máis alta un é 77,08%. 

A participación durante o ano vai variando por diferentes motivos pero a constante é 

unha asistencia media. A modo de conclusión final pódese dicir que a media total de 

participación no programa Bule con Alcer é media cunha nota de 72,68% 
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A través do traballo desenrolado dende a Xunta Directiva coa estrutura e dirección da 

asociación e co equipo técnico, co seu traballo de organización e xestión dos programas, 

especialmente no caso de Bule con Alcer, co traballo por parte do Traballador Social 

desenrolando a parte específica do programa no eido psicosocial, programando as 

tarefas e actividades de esta área e implantando medidas que incidisen neste senso. E 

ca tarefa do Coordinador do programa Bule con Alcer, responsable da organización, 

xestión e desenrolo do programa, así como a implantación de tarefas, protocolos e 

medidas de control do propio programa e das avaliacións dos obxectivos, e por último e 

no traballo directo cos usuarios de Bule con Alcer e na parte técnica de desenrolo de 

sesión o traballo levado a cabo polo técnico responsable de grupo levouse a diante o 

normal desenrolo do programa no grupo. 

Durante este ano de actividade, o grupo foi variando en número e en participación de 

diferentes persoas que deixaron de acudir e outras que sen embargo comezaron novas. 

Inda así o grupos están cohesionados e  firmes xa que  unión que existe entre os 

integrantes vai máis ala do feito de xuntarse para participar nas actividades e sabemos 

polo que nos transmiten que comparten máis momentos e experiencias fora do horario 

de Bule con Alcer. Certo é deste modo, que  os compañeiros/as que tiveron que 

abandonalo, seguen ligados o mesmo e participaron das actividades extraordinarias que 

se fixeron, actividades máis relacionadas co eido psicosocial que coa parte estritamente 

deportiva. 

En definitiva, e en palabras dos propios usuarios transmitidas a Coordinación de Alcer 

Coruña: actividade uniu a un grupo de xente que comparte moitas cousas en común e 

xa son unha pequena familia onde o ríspeto e o optimismo leva todo isto cara adiante. 

Por tanto por esta valoración persoal do grupo, pola interpretación dos datos de 

participación, polas experiencias recollidas en diversas visitas do persoal de Alcer 

Coruña e pola nosa convicción sobre a validez do programa de Bule con Alcer, podemos 

dicir que a valoración da actividade do grupo é positiva, que os obxectivos foron 

acadados e sobre todo que o traballo desenvolto foi quen de conseguir o fin último, que 

é MELLORAR A CALIDADE DE VIDA das persoas usuarias do programa. 
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4. ALCER 7 VIDAS 

4.1. Descrición do servizo 

A lexislación camiña máis rápido que a conciencia social. A sociedade necesita un 

proceso de adaptación, traballado a partir da sensibilización, na busca da normalización 

cara a unha actitude natural e humana sobre a doazón, como un xesto propio e inherente 

ó ser humano, como é dar vida. Deste modo, dende o seu nacemento, cara 1976, a 

entidade conta xa con 29.206 carnés de doador, que mostran unha actitude en vida que 

transforma conciencias.  

As estatísticas amosan que posuír o carné de doador reduce as negativas nun 99%, 

polo feito de que a persoa que o ten manifesta á súa familia a súa vontade de doar os 

órganos despois de falecer, mostrando un desexo que os seus familiares rara vez 

tenden a contradicir. Aínda que a ciencia avanza a pasos axigantados, a verdade é que 

o presente radica na información e na solidariedade. Alcer Coruña traballa en constante 

loita contra a indiferenza con tres armas básicas: información, formación e participación 

social, porque, DOAR ÓRGANOS É SALVAR VIDAS. 

Un dos piares básicos sobre os que se sustenta unha entidade como a nosa, é o 

voluntariado. Así, a través do programa “Alcer 7Vidas”, trabállase para sensibilizar á 

poboación en xeral na doazón e o transplante de órganos e tecidos. Ó mesmo tempo, 

promóvese a formación de voluntarios/as e técnicos/as, e a participación social activa 

nas actividades da entidade e nas de o entorno. Deste xeito, desenvólvese unha ampla 

programación de actividades a partir de tres bloques fundamentais: sensibilización, 

formación e coordinación, as cales pasamos a desenvolver no presente documento.  

4.2. Instrumentos 

 

– Unidades didácticas para os centros educativos. Proxecto Salvavidas: 

http://www.sergas.es/Doazon-e-Transplantes/Proxecto-Salvavidas 

– Trípticos e dípticos de promoción da doazón e transplante  

– Carteis da entidade 

– Folla de dietas e desprazamentos 

– Póliza de responsabilidade social e seguro de voluntariado 

– Compromisos de voluntariado 

– Rexistro de datos das actividades 
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4.3. Recursos materiais e humanos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4.4. Actividades 

4.4.1. Sensibilización 

Neste bloque, podemos incluír todas aquelas actividades que teñen como obxectivo o 

fomento do voluntariado a través de actividades de sensibilización da doazón e 

transplante de órganos. Deste xeito, pretendemos promover nas persoas unha reflexión 

e posición individual como donantes de órganos, ademais de lograr a normalización da 

doazón como un xesto natural e humano. 

  

Roll Up 

Material corporativo 

Maletas para transporte de material 

Materiais de difusión Material funxible 

RECURSOS HUMANOS 

Traballador social 

EQUIPO ASESOR: pedagogo, 

psicóloga, graduado en CC. Actividade 

física e do deporte, orientadora laboral 

Equipo de Voluntariado 

Entidades de Coordinación: SERGAS, 

OCT, responsables de nefroloxía, SS. 

SS., asociación cnt, etc. 

RECURSOS MATERIAIS 
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10/03/2016 Día Mundial do Ril co lema “Move os pes que os riles non deteñan o 

teu futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7/3/2017 Colaboración co RC Deportivo da Coruña  
 

– O equipo de fútbol coruñés se solidariza coa saúde renal e ca promoción da 

doazón de órganos, promovéndoa a través de poñer o lema “Doar órganos é 

salvar vidas” en videomarcadores e speakers do partido Deportivo – Málaga. 

– Alcer Coruña leva a cabo sesións de sensibilización coa canteira do equipo. 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formación a grupo da Facultade de Enfermería de Santiago de Compostela, para 

posteriores medicións de tensión e glicosa 
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12/03/2016 Colocación de mesas informativas en diferentes espazos sanitarios e non 
sanitarios 
 

Pola mañá en: 

– CHUS, mesa informativa on convocatoria de prensa ás 12:00 coa presenza 

do Xefe de Servizo Dr. Cádido Díaz, o Xerente do Hospital Dr. Luis Verde e 

a Coordinadora de Transplantes  Dr. Carmen Rivero 

– CHUAC, mesa informativa 

– CHUF, mesa informativa e convocatoria de medios, na que estiveron 

presentes o xefe de servizo Dr. Pablo Bouza  

– Hospital Juan Cardona, Ferrol. Mesa informativa e rolda de prensa 

 

          
    
 

  
 
 
 

Pola tarde en: 

–  El Corte Inglés na Coruña  

– Centro Comercial Parque Ferrol 

– Farmacia de Fontiñas, Santiago 
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Federación Nacional Alcer levou a cabo unha campaña de visibilización da 

Enfermidade Renal e da necesidade de concienciación en materia de doazón e 

transplante  polo seu 40 aniversarioa través do alumeado de diferentes edificios 

emblemáticos de todo o estado.  Alcer Coruña sumouse a través da colaboración 

Concello da Coruña que permitiu o alumeado da Torre de Hércules no solpor do Día 

Mundial do Ril. 
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12/5/2016 Discurso solidario na recepción do premio Deporte Galego da 

Fundación Deporte Galego a Alcer Coruña polo Programa de actividade física e 

psico social para persoas con patoloxías crónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

01/06/2016: Día do/a Donante de Órganos.  

Colocación de mesas informativas por toda a provincia 

– CHUS, mesa informativa con convocatoria de prensa ás 12:00 coa presenza 

do Xefe de Servizo Dr. Cádido Díaz, o Xerente do Hospital Dr. Luis Verde e 

a Coordinadora de Transplantes  Dr. Carmen Rivero 

– CHUAC, mesa informativa 

– CHUF, mesa informativa e convocatoria de medios, na que estiveron 

presentes o xefe de servizo Dr. Pablo Bouza  

– Hospital Juan Cardona, Ferrol. Mesa informativa e rolda de prensa 
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Entrega simbólica de paquetes de fabas, que teñen forma de ril xunto cunha receta 

adaptada á enfermidade renal, contado coa colaboración de Diaverum Servicios 

Renales. 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de visibilización pola doazón de órganos dos/as usuarios/as do Programa 

Bule con Alcer en 10 concellos da provincia, no que saíron a realizar a actividade á rúa 

e fixeron difusión da campaña #doarédoado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivación da campaña a través das redes sociais sobre a doazón de órganos, na 

que a través do hashtag #doarédoado, se conseguiu chegar a máis de 30.000 persoas, 

contando coa colaboración de diferentes personalidades da vida pública galega: equipo 

técnico e artístico de series da TVG, entidades colaboradoras (Fundación Deporte 

Galego, Centros Quérote +, Fundación Galega de Medicina Xenómica, Facultade de 

Terapia Ocupacional) 
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16/6/2016 Participación no foro “O experto responde”, organizado pola Escola 

Galega de Saúde para Cidadáns, no que responderon ás preguntas dos cidadáns 

sobre doazón e transplante o Dr. Rafael Romero e en nome de Alcer Coruña, o 

presidente Rafael Rodríguez 

4/6/2016: Xornada de sensibilización pola doazón e transplante de órganos en Voz 

Natura do Concello de Culleredo 
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22/07/2016 IV Torneo de Golf Solidario Federación Alcer Galicia 

Alcer Coruña, participa na organización do IV Torneo Solidario de Golf Federación Alcer 

Galicia – Vento Celta 

 

 

 

 

 

 

 

16/09/2016 Chegada de Ricardo, home transplantado de ril que realiza o Camiño 

de Santiago sensibilizando en cada parada pola doazón de órganos.  Realízase un 

comité de benvida por parte de Alcer Coruña na Praza do Obradoiro, en colaboración 

coa Concellería de Benestar Social, Diversidades e Saúde do Concello de Santiago 

 

 

 

 

 

 

16/10/2016 Participación na Feira Enki. Presenza e participación na Feira ENKI, 

que xera todos os anos un espazo para a diversidade. Alcer Coruña estivo 

presente cunha mesa informativa para a sensibilización sobre a doazón de 

órganos e tecidos 
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4.4.2. Formación 

Este ano leváronse a cabo diferentes actividades formativas de sensibilización en 

materia de doazón e transplante. Podemos facer unha breve diferenciación entre 

espazos aos que se acudiu: 

1. Plan Proxecta 

2. Centros de ensino de primaria e secundaria 

3. Outras entidades 

 

 

CENTRO LOCALIDADE DATA SESIÓNS ALUMNADO 
PARTICIPANTE 

IES Pontepedriña Santiago 8/1 
12/1 

9 185 

CPR San Francisco 
Javier 

Santiago 15/3 
16/3 

2 36 

IES Urbano Lugrís 
(Plan Proxecta) 

Malpica 8/3 
 

Presentación do 
proxecto 

CEIP Ría do Burgo Culleredo 6/4 2 48 

IES Sofía Casanova Ferrol 7/4 1 55 

CEIP Ponte Pasaxe Culleredo 8/4 2 41 

CIP O Cruce, Cerceda Cerceda 29/4 2 38 

IES Isidro Parga 
Pondal 

(Plan Proxecta) 

Carballo 
   

IES Xelmirez I 
(Plan Proxecta) 

Santiago 4/5 1 14 

CEIP Ría do Burgo Culleredo 
   

Centro Penitenciario de 
Teixeiro 

Teixeiro 2/5 1 29 

Escola de Enfermería 
da USC 

Santiago 4/3 1 8 

Asociación de persoas 
xordas de Ferrol 

Ferrol 29/4 1 18 
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2/5/2016 Xornada de sensibilización no Centro Penitenciario de Teixeiro 

 

 

 

 

 

4.4.3. Coordinación 

PUBLICIDADE 

O servizo difúndese mediante correo postal a socios/as, colaboradores/as da entidade, 

correo electrónico, páxina web, blog, facebook, twitter e material informativo nos 

diferentes concellos da provincia da Coruña; centros hospitalarios, centros comerciais e 

outras entidades, promovendo a colaboración das administracións, en todas as 

publicacións (trípticos, dípticos, boletíns, catálogos, memorias, etc.). 

 

BENEFICIARIOS 

O número de beneficiarios ascende en torno ás 1.000 persoas.
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5. AVALIACIÓN: Resultados conseguidos 

 

OBXECTIVO INDICADOR RESULTADO 

Promover nas persoas unha 

reflexión e posición individual 

como doadoras de órganos e 

tecidos; ademais de lograr a 

normalización da doazón como 

un xesto natural e humano 

Nº de actividades de 

promoción da doazón levadas 

a cabo 

25 actividades 

Nº de elementos informativos 

repartidos 

5000 

elementos 

repartidos 

Nº de carnés de doador/a carnés 

Nº de actividades de 

formación/sensibilización en 

promoción da doazón 

13 actividades 

de formación 

Nº de asistentes ás xornadas, 

charlas, conferencias, etc. 

473 persoas 

Nº de centros educativos 

participantes das unidades 

didácticas Salvavidas 

10 centros 

educativos 

Nº de docentes participantes 

das unidades didácticas 

Salvavidas 

26 docentes 

Nº de alumnos/as 

participantes das unidades 

didácticas salvavidas 

196 

alumnos/as 

Nº de voluntarios/as 

participantes do deseño das 

actividades 

10 

voluntarios/as 

Nº de voluntarios/as 

participantes na organización 

das actividades 

18 

voluntarios/as 

Nº de voluntarios/as 

participantes na execución das 

actividades 

25 

voluntarios/as 
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6. DOAR PALABRAS 

 

6.1. Descrición do servizo  

Doar Palabras é un programa que pretende fomentar a lectura, proporcionar unha 

alternativa de lecer, favorecer o enriquecemento cultural e promover o desenvolvemento 

persoal e a participación social, permitindo o acceso libre e gratuíto á lectura de libros, 

revistas e xornais nas Unidades de Hemodiálise dos Centros Hospitalarios, 

constituíndose, deste xeito, como un servizo de préstamo diario e intercambio de 

material cultural. 

Este programa comézase a desenvolver en outubro de 2016 co comezo de curso 

universitario e a incorporación de voluntariado ao seu desenvolvemento diario. 

 

6.2. Instrumentos  

 

Para a realización deste programa é necesario un software gratuíto para a xestión de 

bibliotecas, así como unha edición da CDU (Clasificación Decimal Universal)  

  

 

6.3. Recursos materiais e humanos 

 

 

 

  

Libros doados por cidadadáns, persoas con enfermidade de ril, familiares, 

hospitais e/ou entidades públicas e privados 

RECURSOS HUMANOS 

Administrativa de Alcer Coruña encargada dos procesos administrativos e de 

coordinación do programa así como da xestión do persoal voluntariado 

RECURSOS MATERIAIS 

Equipo técnico voluntariado da Oficina de Voluntariado da UDC (Campus Ferrol) 
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6.4. Actividades  

A primeira fase deste programa, é a que se desenvolve durante os meses de outubro, 

novembro e decembro de 2016 é a actualización da base de datos de libros, o seu 

rexistro, catalogación e arquivo. 

6.5. Avaliación: resultados conseguidos 

– Renovar o programa en outubro 

– Conseguir voluntariado especializado en outubro 

– Rexistro de libros en novembro 

– Catalogación de libros en decembro 
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7. SERVIZO DE APOIO PSICOLÓXICO 

 

7.1. Descrición do servizo  

 

O SAP (Servizo de Atención Psicolóxica) proporciona atención psicolóxica 

profesionalizada, nas súas modalidades grupal e individual, obradoiros de 

desenvolvemento persoal, e outros servizos de apoio psicosocial achegados á 

poboación. 

7.2. Instrumentos  

Os instrumentos para levar a cabo este proxecto son os cuestionarios preparados ao 

longo do ano específicos para o estudo de índices de depresión e ansiedade en persoas 

con patoloxías crónicas, denominados BDI II, STAI, e KADQ entre outros. Así como as 

follas de recollida de datos clínicos para os facultativos médicos que faciliten datos 

clínicos para o cruce de datos dos resultados. 

Outro instrumento fundamental son as propias redes de atención ás persoas con ERC 

tanto en centro públicos como concertados. 

7.3. Recursos materiais e humanos  

Con respecto aos recursos materiais empregáronse materiais funxibles: folios, tinta, 

fotocopias… 

Con respecto a recursos humanos ter en conta os seguintes: 

 Investigadora Principal, profesora de psicoloxía da Saúde na Universidade 

Santiago de Compostela que colabora con Alcer Coruña no desenvolvemento 

do programa 

 Coordinador de Alcer Coruña  

 Administrativa 

 6 psicólogas voluntarias que levan a cabo a recollida e explotación de datos 

 Colaboradores médicos que seleccionan aos/as entrevistados/as e recollen os 

datos clínicos 
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7.4. Actividades  

Alcer Coruña deseña un estudo denominado Variables psicolóxicas e calidade de vida 

relacionadas coa saúde en persoas con enfermidade renal e transplantados. Márcase 

como obxectivo xustificar a necesidade dun profesional da Psicoloxía na entidade, tras 

analizar como o impacto da cronicidade da ERC ten sobre a persoa, especialmente en 

canto aos parámetros de ansiedade e depresión 

- Mostra representativa, que estudará a 270 persoas afectadas pola ERC en 

hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. 

- Multicéntrico. Ó estudar unha realidade como a galega que desde a súa 

xeografía aglutina nas Unidades de Nefroloxía a poboación moi diversa en canto 

á procedencia urbana ou rural, da costa ou do interior, idades, sexos...,polo cal 

se decide que o estudo se realice en todos os centros da provincia da Coruña. 

Con motivo de ampliación da mostra e a colaboración de Alcer Pontevedra se 

estende aos centros da provincia de Pontevedra.  Deste xeito se pode afirmar 

como o estudo Variables psicolóxicas e calidade de vida relacionadas coa saúde 

en persoas con enfermidade renal e transplantados se planifica e estrutura para 

os 8 centros nos que as persoas afectadas pola ERC acoden a recibir ou seguir 

algún tipo de tratamento renal substitutivo.  

- Estudo da afectación no tratamento renal substitutivo de forma completa. A ERC 

en estado avanzado cando precisa dun tratamento renal substitutivo pola 

ineficacia do funcionamento renal pode darse a través sobre todo de tres 

técnicas: A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Debido á gran 

diferenza que implica estar nunha modalidade ou noutra e como a cronicidade 

ao longo dos anos leva ás persoas afectadas a estar nun tratamento ou noutro 

segundo a evolución individual, producindo efectos moi diferentes en cato á 

vivencia da patoloxía.   

No ano 2016 con respecto ao estudo seguiuse o seguinte guión: 

- Presentación a todos os xefes de servizo dos centros públicos e 

responsables das clínicas privadas de hemodiálise do estudo e da 

implicación da súa colaboración. 

- Deseño do estudo e toma de mostra representativa. 

- Presentación do estudo ao Comité de Bioética de Galicia. 

- Realización de cuestionarios para os facultativos sanitarios e para 

psicólogos/as clínicos/as, segundo tipo de tratamento renal substitutivo. 
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- Presentación da forma de pase de cuestionarios a cada centro e ao equipo 

de psicólogos de cada cidade. 

 


