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Como cada ano, AGADEA celebra o Día Mundial do Alzheimer
con mesas informativas no Hospital Clínico (día 19), Centro
Comercial Compostela e Área Central (día 20), Praza do Toural,
Igrexia do Pilar e Igrexia de San Fernando (día 21) e
Ambulatorio Concepción Arenal (día 22). Ademáis, este ano
organizamos un acto específico para que os nenos e nenas se
acheguen e coñezan mellor a enfermidade, coa representación
da obra “Un avó diferente”.
O lema elexido por parte da Confederación Española de
Familiares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA) e de tódalas
Asociacións que formamos parte da mésma para promocionar o
Día Mundial é “ALZHEIMER, UN RETO COMPARTIDO”.
Compartimos este reto todas aquelas persoas que conviven día
a día con eles (familiares e coidadores) e todos os que traballan
en descubrir máis sobre as súas causas e tratamentos
(investigadores e especialistas sanitarios), implicados todos na
calidade de vida da persoa que padece este mal.

Agadea presentou na segunda quincena de xuño a exposición “Xente
de mente” no Centro de Maiores da rúa Carreira do Conde, co
obxectivo de achegar aos asistentes como vive e sinte unha persoa
con demencia. Esta exposición foi elaborada pola Asociación de
Familiares de enfermos de Alzheimer de A Coruña (AFACO) coa
colaboración da Obra Social de Caixa Galicia, e está percorrendo
diferentes cidades e vilas da xeografía galega.
A exposición consistiu en paneis informativos e outros interactivos
para entender os síntomas e sensacións dos afectados por esta
demencia. Nunha primeira parte da exposición, recorreuse a historia
da enfermidade e avances en tratamentos e investigación. Na segunda propoñéronse xogos aos asistentes para
tratar de poñerse na medida do posible “na pel” dos enfermos.
Á inauguración no Centro de Maiores da Obra Social de Caixa Galicia en Santiago de Compostela acudiron o
alcalde de Santiago José Sánchez Bugallo, a concelleira de benestar social Mar Martín; a Delegada Provincial da
Vicepresidencia de Igualdade e Benestar; o Presidente da Obra Social de Caixa Galicia; representantes de outras
AFAs galegas; así como voluntarios da Asociación, socios e amigos.
Co fin de aproveitar ao máximo os contidos da exposición, o psicólogo de Agadea guiou ós asistentes ao longo
do percorrido solventando as dúbidas que puideran surxir ou proporcionando información a maiores. Acudiron
grupos non só desde Santiago senon
seno tamén dende Santa Comba, Dodro, Boiro e outras zonas próximas.

"Un avó especial" é un espectáculo destinado a público familiar no que se aborda o
tema da enfermidade do Alzheimer co obxectivo de axudar aos rapaces a comprender situacións que moitos deles poden vivir no seu contorno familiar.
Agadea organiza unha representación desta obra no Teatro Principal o día 18 de
setembro con motivo do Día Mundial do Alzheimer.
Malia a seriedade do tema o espectáculo trata de ter un enfoque positivo que persegue fomentar actitudes
optimistas para afrontar os problemas da enfermidade e amosar a importancia que teñen os/as nenos/as para
que os maiores vivan momentos felices. Ditos tradicionais, lerias e enredos son un elemento máis da obra.

Agadea
organiza
o
curso
“O
Asistente
Persoal: Adestramento de
habilidades de autonomía
persoal
e
social”,
financiado polo Fondo
Social Europeo e a
Consellería de Traballo e
dirixido
a
persoas
desempregadas.

O día 15 de setembro comezou o curso nas Terapias de Estimulación no Deterioro
Cognitivo Lixeiro que, un ano máis, estamos a desenvolver no Centro Sociocultural Jose
Saramago de Vite.
Ademáis das actividades diarias de estimulación cognitiva e psicomotriz, continuaremos
co Obradoiro de Pintura e Laborterapia, cuias obras estarán expostas este ano nas
mesas informativas do Día Mundial de Alzheimer, e co Obradoiro de Expresión. Para
este ano, o obxectivo das monitoras desta novidosa actividade é chegar a representar
unha obra de teatro, para o que traballan a expresión verbal, non verbal e plástica dos
usuarios e usuarias.
Estudos recentes (Kurz, Pohl, Ramsenthaler e Sorg, 2008; Wenisch et al., 2007) e
meta-análisis (Belleville, 2008) constatan a melloría de persoas con deterioro
cognitivo lixeiro despóis de participar en programas de adestramento e rehabilitación
cognitiva, especialmente en tarefas relacionadas coa memoria episódica e a
aprendizaxe asociativa, pero tamén no estado de ánimo e nas habilidades para a
vida diaria.
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A Confederación Española de Familiares de Enfermos de
Alzheimer e outras Demencias (Ceafa), a Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG) e a Sociedade Española de
Neurología (SEN) organizan o III Congreso Nacional de
Alzheimer, que en esta ocasión se celebra en Vigo. Trátase dun
programa multidisciplinar, que inclúe conferencias, simposium,
foros de debate e talleres sobre aspectos asistenciais,
epidemiolóxicos, legais, sociofamiliares, avances no tratamento
ou asociacionsimo. Pero sobretodo, será un lugar de encontro
con outros familiares e profesionais, que reuna a todas aqelas
persoas vinculadas directa ou indirectamente coa enfermidade
de Alzheimer.
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No pasado mes de xuño
presentouse en sociedade no
Teatre Nacional de Catalunya
de Barcelona esta fundación
para
promocionar
a
investigación na enfermidade.

A fundación quere atraer a
xoves científicos e proxectos
novos e arriscados na loita contra o mal de Alzheimer. O
obxectivo e misión será a de atopar novas tecnoloxías para a
diagnose precoz e sobre todo tratamentos preventivos da
enfermidade.Para conquerilo buscan capital privado en Europa
e Estados Unidos, con obxectivo de vivir do sector privado.
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A Unión Europea autorizou
recentemente
a
comercialización do parche
Exelon (de Novartis) para
tratar a enfermidade do
Alzheimer. Parecido ao parche
anticonceptivo, dosifica o
fármaco de xeito continuado
ao pacente, eliminando a
necesidade das tomas de
doses.
O parche xa foi autorizado en Estados Unidos en xullo e o lugar
de posición debe ser o peito, a espalda ou brazo. Axudará ós
familiares coidadores na administración do tratamento
farmacolóxico, evitando as dificultades que en moitas persoas
enfermas implica a inxesta de fármacos e permitindo un efecto
máis continuado da medicación.
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Fonte:www.azprensa.com

Como consecuencia do aumento da
esperanza de vida e o envellecemento da
poboación, España sitúase xa como o
segundo país europeo con maior número
de afectados por esta demencia por detrás
de Suecia con aproximadamente 800.000 casos
diagnosticados, o que supón unha media de 1,5% fronte a
media europea de 1,28%. Ante esta situación, os medios
asistenciais seguen a ser escasos e en moitos casos
inadecuados para atender a esta poboación.
Fonte: www.ceafa.org

AGADEA e o Concello de Ribeira organizan
no último trimestre do 2008 tres cursos
destinados a coidadores. Os días 13, 20 e 27
de setembro celebramos un seminario
sobre “Alimentación e nutrición nas
demencias dexenerativas”; en outubro o curso “Abordaxe
psicosocial na enfermidade de Alzheimer: COIDADOS Ó
COIDADOR”; e en novembro a segunda edición do curso
“Coidados paliativos nas demencias dexenerativas” , que xa se
celebrou con éxito o mes de abril no Concello de Rianxo.
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Na etapa de sobrenvellecemento, as mulleres son máis
propensas á demencia que os homes segundo un estudio
realizado en Estados Unidos que introduce tamén cambios nos
cuidados e supón un dos máis amplos levados a cabo neste
ámbito.
A investigación, realizada na Universidade Irvine de California,
levouse a cabo con 911 anciáns e anciás maiores de 90 anos.
Así, constataron que o 45% das mulleres sufrían demencia
fronte ao 28% dos homes aínda que non determina o comezo
da enfermidade.
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