	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Boletín nº 14. Xaneiro 2011

AGADEA PON EN MARCHA O CENTRO DE DÍA DE
ALZHEIMER EN RIBEIRA
O pasado día 29 de xullo comezou a
funcionar o Centro de Día en Santa Uxía de
Ribeira, servizo moi demandado e necesario
nesta comunidade.
O centro está xestionado pola Asociación
Galega para axuda dos enfermos con
demencia tipo Alzheimer (AGADEA),
dependendo da "Consellería de Traballo e
Benestar".
Ten unha capacidade para 30 persoas
afectadas de Alzheimer e doutras patoloxías
neurodexenerativas e, entre outras
dependencias, o Centro conta con ximnasio,
enfermaría e diversas salas de estimulación
para os enfermos, e de formación para
profesionais e familiares.
Os usuarios poden tomar o almorzo, comida
e merenda e participar en sesións de
orientación, xerontoximnasia, estimulación
cognitiva, terapia ocupacional, ludoterapia e
tamén disfrutar dun tempo de descanso.
Segundo as palabras da Conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz Mato, “el cometido
del centro es doble, contribuir a la promoción y
protección de la salud de sus usuarios y
mejorar la calidad de vida de sus familias”.
O acceso a unha praza tramítase a través do
departamento de Servizos Sociais do Concello de Ribeira. Pódese atopar máis información no
teléfono 981595738, na páxina web agadea.org ou no propio centro de día, na Rúa Cardenal
Cisneros, 1 Entreplanta, en Ribeira (tlf. 981872913).

TRASLADAMOS AS TERAPIAS A CASA DAS ASOCIACIÓNS
Coincidindo co cambio de ano, comezamos o 2011 estreando nova sede para as terapias que ata o de
agora se viñan desenvolvendo no centro de Fontiñas. A Casa das Asociacións de Servizos Sociais de
Santiago de Compostela está situada na Rúa Manuel María, 6 (Salgueiriños), e conta cun espazo máis
amplo para levar a cabo as sesións de estimulación cognitiva, xerontoximnasia, ludoterapia e o resto de
actividades das que os usuarios xa disfrutaban no noso centro de Fontiñas.

MÉTODO MONTESSORI
O pasado 18 de Novembro realizamos un curso
sobre actividades baseadas no Método Montessori
aplicadas a persoas con demencia. Foi impartido
polo persoal do Instituto Gerontológico MATIA
(INGEMA), e dirixido a profesionais implicados na
atención directa a persoas con deterioro cognitivo
grave. O método, desenrolado por Maria Montessori,
parte da crenza de que non hai persoas que non se
adaptan ós contextos, senón contextos que non se
adaptan ás necesidades e características concretas
dalgunas persoas.

XORNADAS FAGAL
Os días 20 e 21 de Novembro tiveron lugar en
Sanxenxo as VIII Xornadas Interdisciplinares de
FAGAL( Federación de Asociacións Galegas de
Familiares de Enfermos de Alzheimer).
AGADEA e as demais asociacións galegas acudiron
como cada ano a este intercambio de experiencias e
de formación que inclúe charlas, realización de
obradoiros, e proxección de documentais.
Na inauguración estivo Pilar Farjas, Conselleira de
Sanidade, e contouse coa participación de poñentes
expertos na enfermidade do Alzheimer (neurólogos,
xerontólogos...)

PROXECTO
INTERXERACIONAL
Coa intención de abrir un espazo de
convivencia e comunicación entre persoas
maiores e nenos, o dia 15 de Novembro os
nosos usuarios visitaron o Colexio de Calo
para realizar cos rapaces e rapazas un
obradoiro de expresión artística.
Neste obradoiro utilízase o arte como unha
vía de expresión, como un medio para
exteriorizar os aspectos íntimos das
persoas. O énfase reside na creatividade, a
espontaneidade e o gozo durante a
realización da obra.

Actividades Ribeira
Unha ventá aberta ó coidado. Baixo este lema, o 22 de
Setembro de 2010 tivo lugar no Auditorio Municipal de
Ribeira unha charla-coloquio destinada a coidadores/as de
enfermos de Alzheimer. Os asistentes tiveron a oportunidade
de visionar as curtametraxes finalistas do SNCFilmLundbeck, con temática relativa á enfermidade, e
posteriormente escoitar ós neurólogos Xiana Rodríguez
Osorio e Manuel Rodríguez Yáñez.
No mesmo mes de Setembro realizouse unha convivencia no
Centro de Día de Alzheimer de Ribeira, onde recibiron a
visita de varios usuarios do Centro de Día de Boiro, cos que
tiveron a oportunidade de interactuar e compartir actividades.
O 26 de Novembro iniciouse o curso de La Caixa: "Un
cuidador, dos vidas" organizado polo Centro de Día de
Alzheimer de Ribeira. Dirixido ós coidadores, impartiuse
durante os días 3, 10 e 17 de decembro, de 17:30 a 20
horas.

CHARLA COLOQUIO

COIDADORES DE
ENFERMOS DE
ALZHEIMER
Unha ventá aberta ó coidado
22 de Setembro do 2010
19:00 horas
Auditorio municipal de
Riveira

Coa proxección das curtametraxes finalistas do
SNCFilm-Lundbeck

Poñentes:
Xiana Rodríguez Osorio (Neurólogo)
Manuel Rodríguez Yáñez (Neurólogo)

Máis información:
AGADEA
(Asociación Galega para Axuda dos Enfermo
con Demencia tipo Alzheimer)
Teléfonos: 981 59 57 38 / 981 87 29 13
E-mail: agadea@agadea.org
www.agadea.org

Organiza:

Colaboran:

21 DE SETEMBRO: DÍA MUNDIAL DO ALZHEIMER
Como todos os anos, con motivo do Día Mundial
do Alzheimer, AGADEA organiza actividades de
divulgación e participación cidadá para dar a
coñecer a problemática relativa a esta doenza.
Este ano, baixo o lema “Alzheimer, xuntos
podemos”, a asociación instalou mesas
informativas en diversos puntos da cidade de
Santiago de Compostela e Ribeira, principalmente
en prazas da cidade e centros de Saúde. Dende
estos puntos informouse os interesados dos
pormenores da enfermidade e das actividades
promovidas dende AGADEA para facer frente á mesma.
O domingo 19 celebrouse unha misa en recordo por todas as persoas falecidas por causa do mal do
Alzheimer, e tamén ofertouse dende a asociación un ciclo de cinema temático coa proxección de
películas que xiran arredor desta enfermidade.
A maiores, máis de trinta persoas asistiron de maneira gratuita ó Curso de Coidados Paliativos en
Enfermidade Neurodexenerativa Avanzada, que se
celebrou no centro sociocultural de Fontiñas entre o
21 e o 30 de Setembro.
Coa presencia de expertos na materia como
neurólogos, psicólogos e coidadores, que
compartiron durante cinco ponencias os seus
coñecementos, os asistentes o curso puideron
coñecer de primeira man unha visión máis cercana e
científica dos coidados que se precisan para facer
frente de modo eficaz a esta doenza.

SÁBADOS DE RESPIRO

ESCOLA DE FAMILIAS

A Asociación pon en marcha dende o día 13 de
Novembro o programa “Sábados de respiro”, unha
iniciativa que ten como principal obxectivo permitir
que os coidadores/as dos nosos usuarios conten
con tempo libre na fin de semana, mentres os seus
familiares realizan actividades e están atendidos por
profesionais. Isto axuda a aliviar o estrés do
coidador/a, facilitándolle un tempo para adicalo a el
mesmo e a súa familia. Para iso, ofertaráse servizo
de comida, transporte adaptado, e actividades con
contidos máis lúdicos que nas xornadas de luns a
venres.

Unha iniciativa que comezou o día 15 de
Novembro no centro de día de Ribeira, e o día
2 de Decembro nas nosas oficinas de
Santiago, a escola de familias está destinada a
informar e formar ós coidadores sobre os
aspectos da enfermidade e dar pautas de
actuación ante a diversa problemática da
convivencia diaria cos familiares afectados.
Con estas sesións de caracter mensual
búscase a interacción e o contacto directo co
coidador.

RENOVACIÓN NO
TRANSPORTE

FEIRA GALEGA DO
VOLUNTARIADO 2010
AGADEA estivo presente un ano máis na Feira
Galega do Voluntariado que tivo lugar no centro
comercial Área Central en Santiago de Compostela,
entre os días 21 e 24 de Outubro.
Dita feira xurde cun dobre obxectivo: por un lado,
difundir e promover a labor de asociacións como a
nosa e, por outro, recoñecer e agradecer ese labor
desinteresado que prestan as persoas voluntarias.
Dende a caseta que a nosa asociación instalou no
percorrido feiral repartiuse información sobre as
actividades de apoio a enfermos e coidadores que
dende hai anos vimos levando a cabo.

SAÚDE
BUCODENTAL
Os nosos usuarios xa están
asistindo ás revisións gratuitas
ofertadas pola asociación para
concienciar sobre a
importancia de detectar de
modo precoz as doencias
bucodentais. As revisións son
levadas a cabo por un
odontólogo colexiado.

No mes de Setembro, renovamos a flota da
Asociación, e contamos con furgoneta nova
coa que facer o
servicio
de
transporte adaptado
para os nosos
usuarios de Santiago
de Compostela.
Trátase dunha
Nissan Primastar
adaptada de nove
prazas.

NON VOS ESQUECEMOS
Dende AGADEA queremos recordar ós nosos usuarios que
desafortunadamente faleceron no ano 2010.
José Manuel Díaz Robles
Delia Duro Asorey
Rosario Fernández Casanova
Mª del Carmen López López
Jesús García Requeijo
Asi como a Gumersinda Moure Martiño, falecida en Xaneiro
de 2011.
Agardamos que os seus familiares e amigos sintan o noso
afecto e o noso máis sentido pésame pola súa perda que
tamén é nosa.
Descansen en paz.

INFORMACIÓN:
"
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 15 - 15704 Santiago de Compostela
"
www.agadea.org" agadea@agadea.org"
Tlf: 981 59 57 38

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


