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1.Presentación da Asociación.
A Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer de Viveiro constituíuse no ano
2005 por iniciativa dun grupo de familiares de persoas enfermas.
É unha Entidade declarada de UTILIDADE PÚBLICA publicada no DOGA número 77
do 21 de Abril, publicado na Orde do 3 de Abril do 2017.


Denominación: Asociación de familiares de persoas con Alzheimer e outras
demencias de Viveiro.



Dirección: Avda Cervantes, s/n, Claustros de San Francisco, planta baixa,
Viveiro (Lugo)



Teléfonos: 616606986/982194060



Correo electrónico: alzheimerviveiro@gmail.com



Páxina en Facebook: http://www.facebook.com/afaviveiro



Páxina web: https://afaviveiro.es/



Carácter: Sen ánimo de lucro. Entidade Declarada de Utilidade Pública



Nº inscrición: VP-2109



Actividade: Axuda a persoas con Alzhéimer e outras Demencias, e a os seus
Familiares e coidadores.



Ámbito de Actuación: Concello de Viveiro e Concellos limítrofes.



Horario de atención de la Entidade. AFA Viveiro, permanece aberta en
horario de maña: 10:00 a 13.00 horas e horario de tarde: 16.00 a 19.00 horas.



Entidades as que pertence la Asociación:
 FAGAL (Federación de asociacións galegas de familiares de enfermos
de Alzheimer y outras demencias)
 CEAFA (Confederación Española de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Outras Demencias).
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A poboación destino de traballo de dita asociación está ubicada no Concello de Viveiro
e concellos limítrofes.
O traballo que se realiza dende a Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer de
Viveiro está destinado a mellorar a calidade de vida dos enfermos que residen no
Concello de Viveiro e arredores, así como a das súas familias, proporcionando un
respiro familiar.

Os obxectivos xerais que se pretenden conseguir:


Mellorar a calidade de vida dos enfermos e dos seus coidadores.



Conseguir unha atención integral do enfermo.

Obxectivos específicos:


Manter o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores conservadas e
mellorar as deterioradas, mediante determinados exercicios.



Manter nos usuarios do centro o maior grao de autonomía persoal.



Ofrecer ás familias o apoio necesario tanto a nivel social, como psicolóxico, así
como dotalas das habilidades necesarias para a realización das tarefas de
coidado. Así como formalas mediante cursos para poder afrontar mellor o
coidado do seu familiar enfermo.



Evitar o illamento do enfermo potenciando as relaciones e actividades sociais
gratificantes.



Representar e defender os intereses dos familiares e enfermos.

O aumento da esperanza de vida da poboación, produciu un incremento no número de
persoas maiores da nosa sociedade. A medida que a nosa poboación envellece, a
enfermidade de Alzheimer e outras demencias fixéronse cada vez máis frecuentes e
representan un serio problema.
Na actualidade en Galicia existen aproximadamente unhas 40.000 persoas con
demencia, dos cales un 60% sofren a enfermidade de Alzheimer. Non existe un
tratamento curativo para o Alzheimer, polo que non cabe dúbida que a atención ó
paciente con demencia require un tratamento multidimensional.
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Esta enfermidade non afecta só ó enfermo senón tamén ó entorno do mesmo.
As terapias non farmacolóxicas entre as que se encontra a estimulación cognitiva, son
moi importantes en todas as súas dimensións, xa que pretenden diminuír o exceso de
discapacidade que a enfermidade de Alzheimer e outras demencias provocan e manter o
maior grao de autonomía no enfermo.
AFA Viveiro pon en marcha un taller de estimulación cognitiva destinado a enfermos
de Alzhéimer e outras demencias debido á demanda por parte das familias destas
persoas enfermas.


Xunta directiva:
AFA Viveiro ten na xunta directiva o seu máximo órgano de goberno. A súa
función principal consiste en gobernar e administrar a Asociación, seguindo as
directivas da asemblea xeral, sen prexuízo das funcións delegadas a os órganos
de xestión. A actual xunta directiva esta integrada por:

Presidente
José Amador
Fernández Pérez
Secretaria
Mª Auxiliadora
Pena Parapar

Tesorero
Ángel Cortiñas
López

Vogales

Mª Dolores Fanego
Fernández

Olga Aurora Luaces
Parapar

Inés Fernández
Míguez

Antonia Martínez
Álvarez
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Organigrama:
AFA Viveiro conta con seguintes profesionais:
Internos: Psicóloga, Educadora Social, Traballadora Social e Xerocultora.
Externos: Podólogo.

2.Programa de acollida.
Mediante este programa levarase a cabo a primeira atención a familiares de persoas
afectadas por Alzhéimer e outras demencias, unha vez se manifesta a necesidade de ser
informados.
O primeiro contacto realizarase a través da Psicóloga ou da Traballadora Social da
entidade, que serán as encargadas de proporcionar información aos demandantes de
información sobre as características da asociación e dos recursos que se dispoñen.

Proporcionarase información sobre:


Recursos socio-sanitarios a nivel público: Lei de dependencia, discapacidade…



Servizos orientados ao coidador: formación, apoio psicolóxico, grupos de axuda
mutua.



Servizos destinados ao enfermo: talleres de estimulación cognitiva, axuda no
fogar etc

O programa de acollida supón, na maior parte dos casos, a oportunidade do familiar de
expresarse a nivel emocional, manifestar as súas intencións e tamén as dubidas cara un
futuro próximo , polo tanto, este programa de acollida é clave, tanto si se producen ou
non intervencións.

O protocolo será o seguinte:


Entrevista inicial a familiares



Entrevista inicial coa persoa nova usuaria
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Unha vez recollida toda a información e tendo en conta sempre o establecido respecto
aos estatutos da asociación, a psicóloga ou traballadora social, para analizar os
resultados obtidos e en función dos mesmos, procederase ou non a admisión na unidade.
Ademais se proporcionará información a través de libros, folletos, etc , informando dos
programas que AFA Viveiro desenrola, así como a maneira de acceder a recursos
similares tanto en entidades públicas como privadas.

No caso de admisión, cando se considere que o usuario xa superou o período de
adaptación, tanto a psicóloga como a traballadora social, procederan a administrarlle
unha serie de test e cuestionarios para avaliar o deterioro cognitivo e adaptar así as
actividades que realizara na unidade de respiro as súas capacidades.
Se é o caso de no admisión, os profesionais da asociación se encargaran de derivar ao
enfermo e aos seus familiares a entidade e aos profesionais que se consideren mais
adecuados.

3.Programa de estimulación cognitiva.
Despois do diagnóstico de unha demencia neurodexenerativa, a persoa comeza un
camiño onde estimular as súas capacidades, o que significa manter a súa autonomía por
mais tempo.
Para isto, AFA Viveiro esta levando a cabo un programa de estimulación cognitiva a
través das terapias non farmacolóxicas (TNF), para persoas afectadas por Alzheimer e
outras demencias. As terapias non farmacolóxicas son terapias que baséanse nunha
intervención terapéutica dentro do contexto estimular e que entende que aos usuarios
como un suxeito psicosocial, de forma que a intervención estará adecuada as
necesidades das persoas que participan de elas e repercute positivamente tanto na persoa
como no seu entorno social e familiar
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Os obxectivos xerais que se pretenden acadar :


Mellorar a calidade de vida dos enfermos e dos seus coidadores.



Acadar unha atención integral do enfermo.

Os obxectivos específicos son:


Manter o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores conservadas e
mellorar as deterioradas, mediante exercicios adecuados.



Manter nos enfermos o maior grado de autonomía.



Ofrecer ás familias o apoio necesario tanto a nivel social, como psicolóxico, así
como dotalas das habilidades necesarias para a realización das tarefas de
coidado.



Evitar o illamento do enfermo potenciando as relacións e actividades sociais
gratificantes.



Representar e defender os intereses de familiares e enfermos.

Horario:
O taller de estimulación cognitiva levase a cabo de luns a venres.
A asociación ten un horario de 10:00 h a 13: 00 h polas mañás e polas tardes de 16:00h
a 19:00h

Profesionais:
A intervención será levada pola Educadora Social. No caso de que dito profesional non
puidera realizar dita tarefa cos usuarios pasaría a ser desempeñada por outro profesional
cualificado que se encontre nese momento no centro ( psicólogo, técnicos, coidadoras,
etc.) e sempre tendo en conta unha serie de instrucións.
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En este programa realizamos diferentes talleres:



Taller individual:
A finalidade deste taller é de traballar dunha formal máis persoal e especifica
con cada usuario dependendo do seu grao ou nivel da enfermidade. As persoas
que se atopan nunha primeira fase da enfermidade realizan actividades similares
de estimulación cognitiva que se fan no taller grupal: calculo, memoria,
linguaxe, atención, etc.
Para aqueles usuarios que se atopan nun fase mais avanzada realízanse
actividades ( método Montessori) como: verter, prensar, recoller coa man,
usando instrumentos, clasificación por formas, obxectos e categorías,
discriminación sensorial, motricidade fina, coidado do entorno, coidado persoa,
seriación, etc.



Taller de Laborterapia:
A laborterapia é moito mais que facer manualidades. O Centro Estatal de
Atención as Persoas coa Enfermidade de Alzheimer e outras Demencias ( CRE
Alzheimer) define a laborterapia como “ un método terapéutico de terapia
ocupacional que pretende por medio da actividade e a ocupación, manter,
reeducar e rehabilitar os aspectos físicos cognitivos e sociais dos individuos”. A
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principal característica da laborterapia é que os obxectivos fixados cos maiores
que participan están referidos a súa rehabilitación integral, non simplemente ao
entretemento.



Taller de musicoterapia:
A musicoterapia é unha terapia creada para facilitar, promover a comunicación ,
as relacións, aprendizaxe, o movemento, a expresión, a organización e outros
obxectivos terapéuticos relevantes para satisfacer as necesidades físicas,
emocionais, mentais, sociais e cognitivas.

Ten como fin desenrolar potencialidades y/o restaurar as funcións do individuo
de maneira tal que este poda lograr unha mellor integración interpersoal e
consecuentemente unha mellorar calidade de vida a través da prevención,
rehabilitación e tratamento.
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Taller de estimulación funcional:
Con este taller o que pretendemos é manter, potenciar ou rehabilitar as
capacidades e habilidades motoras do usuario/a que se atopen alteradas. Búscase
potenciar e prolongar no tempo a independencia e autonomía das persoas en
relación coas AVD, coa conseguinte ganancia en benestar e calidade de vida
tanto para o propio usuario como para a súa familia.

As actividades da vida diaria serian tanto, todas aquelas tarefas que o ser
humano realiza dunha forma cotiá e que se non se realizan suporía en maior ou
menor grao de dependencia de segundas persoas para o seu desempeño.

Debemos traballar as actividades da vida diaria de autocoidado, exercitar as
habilidades motoras, manter ou estimular a recuperación dos hábitos saudables,
adaptación do entorno que rodea ao usuario, asesoramento dos produtos de
apoio e adestramento dos mesmos, traballar a secuenciación dunha tarefa ou
unha actividade concreta, etc.
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Taller de xerontoximnasia e psicomotricidade:
A xerontoximnasia ten como obxectivo de manter o estado de saúde e prever
declive funcional das persoas maiores.
Tratase de exercicios destinados a traballar o movemento de músculos e
articulacións co fin ultimo de mellorar o aparato cardiorrespiratorio e as
funcións cognitivas.
Polo tanto non se trata soamente de mellorar o estado físico senón tamén o
estado mental. Todos desexamos chegar a maiores cun bo estado físico e mental
e cun elevado grao de benestar a todos os niveis.
Intentase potenciar unha boa actitude fronte a aquelas practicas que favorezan e
potencien os hábitos de vida saudable.
A xerontoximnasia esta destinada a calquera persoa que queira mantense activa
fisicamente e prever o envellecemento.
Debido as súas características especiais moitas asociacións, centros de dia,
residencias, etc acollen esta actividade xa que é idónea ( recomendada polo
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médicos) como tratamento non farmacolóxico para aquelas enfermidades como:
enfermidade do Alzheimer, demencias froto-temporais, enfermidade de
Párkinson, calquera proceso de demencia, etc.
Dentro deste taller impártese o “Programa Mo-vémonos”:
É un programa subvencionado pola Deputación de Lugo, que este ano 2020 tivo
lugar entre os meses de Xaneiro a Marzo.
Estivo encamiñado á promoción da actividade física moderada co obxectivo de
previr o declive a nivel funcional e físico das persoas as que vai dirixido. Os
usuarios a nosa unidade recibiron 2 horas semanais de ximnasia de mantemento
a través deste programa. As sesións foron impartidas por un monitor técnico en
animación de activades físicas e deportivas, contando co apoio da coidadora
formal para axudar aos usuarios con algunha limitación física e/ou cognitiva a
executar os diferentes exercicios pautados así como para motivalos na
consecución dos mesmos.
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Xogos Lúdicos:
0s xogos individuais lévanse a cabo no taller de estimulación individual ou
naqueles momentos onde usuario terminou algunha tarefa e que sirve para
ocupar o tempo libre. Contamos con puzzles, recoñecemento e discriminación de
imaxes, clasificación de obxectos e formas, etc.

Nestas actividades intentamos mellorar as habilidades sociais, a participación, a
comunicación, as relacións, a satisfacción dos usuarios , etc.
Tódolos venres de 11:45h a 12:20 h xogamos ao Bingo ( polas tardes de 17:45h
a 18:20h).

Despois ata a hora de saída os usuarios xogan por exemplo con tablets. Este
seria un pequeno acercamento ao uso das novas tecnoloxías. Outros usuarios
xogan as cartas, fan labores de calceta, etc.
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Taller interxeneracional:
Dende fai algúns anos, a nosa asociación puxo en marcha o proxecto de talleres
interxeneracionais nos colexios de Viveiro.
Este ano debido a pandemia mundial tivo que ser diferente e non nos poidamos
reunir, pero si seguimos mantendo o contacto cos nenos e nenas do segundo
curso do CPR Plurilingue Landro con proxecto o “ O Landro Móvese”, os nenos
elaboraron uns regalos aos nosos maiores desexando feliz nadal e con mensaxes
de cariño. Os nosos usuarios confeccionaron uns regalos e unhas cartas ,
agradecendo e sobre todo para non perder o contacto.

Este taller ten como finalidade fomentar as relacións entre os nenos e os maiores
co ánimo de enriquecer os vínculos.
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Actividades Lúdicas, visitas e saídas culturais

Festa de entroido: No mes de Febreiro celebramos a festa do entroido
acompañados de música por un acordeón que nos animou , bailamos unhas
pezas e merendamos orellas e rosquillas típicas de esta época. Os usuarios
fixeron no taller de laborterapia o seu disfraz, a temática de este ano foi de
pallasos.
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Día da Muller: O 8 de marzo é o día internacional da muller en AFA Viveiro
quixemos agradecer as nosas usuarias que durante a súa vida foron ao mesmo
tempo mulleres, traballadoras, nais, avoas, amigas, irmáns, tías..etc, a súa labor
tan importante ao largo da vida.
Con este motivo realizaron un mural e unha manualidade no taller de
laborterapia.

Día Mundial do Alzhéimer: O 21 de setembro é o día mundial do Alzhéimer, o
COVID19 obrigounos a que fora un mes sen apenas actividades presenciais de
concienciación e sensibilización social.

A través de unha campaña en rede tanto as nosos usuarios, familias,
traballadoras e xente do pobo quixeron sumarse a campaña “ Eu tamén axudo a
tecer recordos “ para reivindicar unha vez mais unha necesaria concienciación,

a importancia dunha detención precoz, unha boa estimulación cognitiva,
necesidade de apoios para as persoas con demencias e as súas familias. Como
todos os anos no día mundial do Alzheimer iluminouse un edificio emblemático
da nosa vila, neste caso a porta de Carlos V, en memoria de todas as persoas
afectadas polo Alzheimer e outras demencias.
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O magosto: O magosto celebrouse o 31 de outubro onde os usuarios puideron
desfrutar dunha merenda con castañas asadas e realizaron no taller de
laborterapia uns colares de zonchos. Con esta actividade reforzamos a
orientación temporal e as reminiscencias.

Nadal: Este ano por nadal no poidemos facer a visita ao Belen que faciamos
todos os anos pero si que fixemos diferentes manualidades no taller de
laborterapia para decorar o noso centro e para que os nosos usuarios decoraran
os árbores nas súas casase unhas postais de nadal para felicitar as festas.

19
Asociación de familiares de persoas con Alzhéimer e outras demencias de Viveiro,AFA Viveiro.

4.Programa de estimulación cognitiva a domicilio.
No mes de Marzo de 2020 a nosa unidade terapéutica tivo que cerrar debido a situación
xerada pola pandemia do COVID19, que sufriu toda a poboación mundial e sobre todo
afecta en maior grado aos nosos maiores.

No mes de Maio as autoridades sanitarias permitiron que se puidera realizar a
estimulación cognitiva a domicilio e dende ese momento a nosa asociación puxo en
marcha este servizo, no que tan boa acollida esta tendo entre os nosos usuarios.

Son sesións con unha duración de 1 hora ao día e ca frecuencia semanal, a demanda da
persoa usuaria e familia. Desenrólanse no domicilio de forma individual e as sesións
son preparadas dependendo do perfil do usuarios e as súas necesidades, previa
avaliación dos profesionais da asociación.

Traballamos individualmente as seguintes capacidades:


Atención: Tratase da capacidade de xerar, seleccionar ,dirixir e manter un nivel
de activación adecuado para procesar a información relevante.



Comprensión : Capacidade de entender, analizar e reflexionar sobre a
información que recibimos

20
Asociación de familiares de persoas con Alzhéimer e outras demencias de Viveiro,AFA Viveiro.



Memoria: Rexistra, almacena e elicita as distintas experiencias xa sexan ideas,
imaxes ,acontecementos, etc.



Linguaxe



Orientación temporal e espacial: Capacidade de un mesmo y do contexto en
que nos encontramos , e dicir, ser conscientes a nivel persoal, tempo e lugar.



Razoamento: Capacidade para resolver problemas, extraer conclusións



Praxias: capacidade que temos para realizar movementos voluntarios,
intencionados e organizados para levar a cabo un plan ou alcanzar un obxectivo.



Gnosias: capacidade para recoñecer a información previamente aprendida a
través dos sentidos.



Cálculo

Todo isto con obxectivo de mellorar o rendemento e a eficacia de ditas capacidades e
coa finalidade de mellorar a súa calidade de vida e a súa autonomía persoal.

En referencia ao protocolo COVID19 o traballador acudira ao domicilio con mascara
FFP2,bata quirurxica, guantes, xel desinfectante e un produto desinfectante para limpar
a superficie onde vai a realizar a sesión. Os usuarios terán un material propio que
quedará no seu domicilio para que sexa de uso propio e todo aquel material que se leve
para realizar actividades como poden ser xogos, tablets, pelotas serán desinfectados
antes de despois do seu uso.
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5.Apoio psicolóxico.
A nosa asociación ademais de traballar para os usuarios tamén traballamos para os
familiares, a demencia afecta tanto ao enfermo como a familia , polo que se debe prestar
atención ao coidador principal, sobre o que recae toda a responsabilidade asistencial.

A intervención psicolóxica busca colaborar co familiar na diminución das múltiples
alteracións que sofre no seu estado de ánimo debidas aos continuos coidados que realiza
(ansiedade, depresión, angustia, soidade,...).

Trátase de prestar atención psicolóxica a través de accións de acompañamento
personalizado e continuado do familiar que realiza a tarefa de coidador/a principal
durante o proceso de evolución da enfermidade.
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Os obxectivos principais do programa son:


Favorecer o proceso de adaptación da enfermidade.



Apoio emocional a persoa con demencia e ao coidador.



Previr alteracións psicolóxicas colaterais a función de coidador dotando ao
mesmo dos recursos psicolóxicos adecuados.



Dotar aos familiares/coidadores dos coñecementos necesarios para o coidado do
enfermo.



Acompañar nos procesos do duelo

Prestase tanto atención psicolóxica individualizada e grupal a persoas con Alzhéimer e
outras demencias e aos seus familiares:


Individual: Realizase unha avaliación psicolóxica da persoa con demencia ou a
o coidador pautando o tratamento necesario en cada caso.



Grupal: Grupos terapéuticos de axuda mutua (GAM). Os familiares participan
en distintos grupos de auto axuda dirixidos pola Psicóloga, importante
ferramenta para coñecer e aceptar a enfermidade e para a solución de conflitos
emocionais.

6.Formación
Ademais do apoio psicolóxico, a formación dos familiares ou persoas interesadas no
tema é unha parte crucial de todo o proceso de coidar, para mellorar a calidade de vida
tanto do enfermo como do coidador, así como para mellorar tamén a súa resposta a
diferentes situación no coidado da persoa enferma.

O proceso de formación das persoas coidadoras é parte das actividades que se realizan
na asociación xa que se parte da base que o Alzheimer afecta non só á persoa afectada,
senón a todo o entramado familiar.
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Desta maneira proporciónase ó coidador mediante a formación de distintos temas de
interese as ferramentas necesarias para afrontar esta enfermidade.


Xuntos nos coidados:
Este programa consiste en achegar o concepto de alzhéimer e outras demencias,
os recursos e os servizos existentes naquelas áreas onde as persoas coidadoras
non profesionais precisan un apoio de proximidade maior en materia de
demencias. Desta forma, realízanse cursos de 8 horas de duración, impartidas
por unha persoa licenciada en psicoloxía e distribuídas en 2 ou 4 días nas que se
proporciona información e asesoramento.



Programa Red paraguas Alzhéimer de atención no rural :
Este programa prestase a través a través de atención ás familias coidadoras de
personas dependentes. Neste caso houbo unha xornada formativa para
coidadores dunha persoa con demencia e varias sesións de “Grupos de axuda
mutua”, realizadas pola psicóloga de AFA Viveiro, no Concello de Ourol .

7. Programa de “Envellecemento activo”
Gran parte das persoas que se atopan na idade adulta viven un envellecemento normal,
enon todas coñecen os instrumentos pata vivir os anos da vellez satisfacendo as
necesidades sociais, intelectuais e afectivas, é dicir, con óptima calidade de vida. É a
toma de conciencia, a que vai posibilitar que as persoas maiores inicien accións
temperás tendentes a estimulación cognitiva, a potenciación e a exercitación da
memoria mediante a participación activa en dito proceso.
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O envellecemento activo permite as persoas realizar o seu potencial do benestar físico,
social e mental ao largo de todo o seu ciclo vital e participar na sociedade de acordo as
súas necesidades, desexos e capacidades, mentres que lles proporciona protección,
seguridade e coidados (OMS).

Dende AFA Viveiro levamos a cabo obradoiros de estimulación cognitiva e memoria
baseados nun modelo de intervención funcional nos que se recoñece os cambios polos
que transita unha persoa en idade adulta, ao mesmo tempo que aquelas capacidades que
posúe, procurando manter ou incluso recuperar unha eficiencia mental compatible
cunha vida persoal e social activa, como a que debe levar adiante as persoas adultas
maiores.

Os obxectivos que se pretenden acadar con este programa poden ser:


Activar e mellorar o rendemento das capacidades cognitivas nas persoas que se
atopan en grupos de risco de aparición de demencia para contribuír a
mantemento/recuperación e que promovan un envellecemento activo e saudable.



Favorecer a comprensión do propio envellecemento como unha fase do ciclo
vital humano.



Ofrecer unha alternativa de participación e relacións sociais.



Diminuír os niveis de ansiedade e confusión dos asistentes.



Estimular os procesos cognitivos: memoria, atención, concentración,
visualización e repetición que favorezan a neurotransmisión cerebral.



Diminuír a frecuencia de esquecementos e "despistes" na vida diaria.



Conseguir unha mellora do rendemento da memoria aplicable ás actividades
instrumentais da vida diaria (AIVD).



Identificar e Valorar a aparición de síntomas asociados a trastornos
neurodexenerativos.

Dito programa esta ubicado no Concello do Vicedo, na casa de Cultura. Esta destinado
a persoas sen deterioro cognitivo ou que presentan perdidas de memoria asociadas a
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idade. O horario de este programa é os luns en horario de 16:30 a 18:30 e esta dirixido
pola psicóloga da nosa asociación.

Cabe resaltar que neste ano o programa soamente se impartiu nos meses de Xaneiro,
febreiro e marzo xa que por motivos do COVID19 tiveron que deixar de facerse este
tipo de actividades grupais.

8. Programa de Deterioro Cognitivo Leve.
Entendemos por Deterioro Cognitivo Leve, o punto intermedio entre os cambios
cognitivos propios do envellecemento normal e os cambios mais serios causados pola
enfermidade de Alzhéimer e outras demencias.

Algúns dos síntomas do deterioro cognitivo leve son:


Non recordar onde se deixaron as cousas.



Esquecer as citas ou acontecementos importantes.
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Con frecuencia ter problemas para encontrar a palabra adecuada as
conversacións.



Dificultade para seguir o fío das conversacións.

Presentar un deterioro cognitivo leve non significa necesariamente que vaia a
desenrolarse a enfermidade de Alzhéimer ou outras demencias.
Este programa está situado en unha das aulas da UNED, en la primeira planta dos
claustros de San Francisco, en Viveiro. O horario do programa é luns, mércores e venres
de 10:30 a 12:00 horas.

Está dirixido a persoas con un deterioro cognitivo leve ou persoas sen deterioro que
queiran exercitar a súa memoria e realizar estimulación cognitiva a modo de
prevención.

Desenrólanse prácticas de adestramento da memoria e outras funcións cognitivas
superiores como a linguaxe, orientación, atención , concentración, cálculo, etc.
Este programa de “Deterioro Cognitivo Leve” esta impartido pola psicóloga da
asociación, onde previa valoración das persoas usuarias adaptará as tarefas de maneira
que sexan o mais individualizadas posibles e adaptalas a cada persoa asistente ao
programa.

Cabe destacar que neste ano dende o mes de Marzo por motivo da pandemia tiveron que
suspenderse as sesións presenciais polo que dende marzo ata setembro as sesións que
de deron aos nosos usuarios foron de forma virtual e telemática. No mes de xullo e
agosto as sesións foron impartidas por un Voluntario da nosa asociación supervisado
pola psicóloga xa que esta encontrábase de baixa durante eses meses.
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Usuarios do programa de deterioro cognitivo leve

9. Programa de transporte adaptado.
Todas as persoas que asisten ao taller de estimulación cognitiva son beneficiarias dos
recursos que conta a asociación tanto nos materiais, instalacións , infraestruturas, etc.

Viveiro conta con varios concellos limítrofes como O Vicedo, Ourol, Xove, etc. nos
cales temos usuarios que se achegan todos os dias en horario de mañás ou de tardes,
inclusive en ámbolos dous, para beneficiarse dos servicios que presta a asociación.

Debido a súa extensión xeográfica, moitas persoas maiores viven nas zonas mais rurais
onde non contan con aquelas infraestruturas adaptadas para as súas características
persoais.

Ademais, moitos dos coidadores familiares teñen unha sobrecarga de traballo nas que as
veces , inevitablemente, non poden conseguir acadar o mellor coidado dos seus maiores.
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O obxectivo principal do programa de transporte adaptado é posibilitar o traslado e o
acompañamento dos usuarios a asociación, tendo en conta cada usuario por idade,
enfermidade ou situación social que non conte cos medios propios para desprazarse ou
as persoas coas que conviven non poidan asumir ditos desprazamentos.

Os Obxectivos específicos de este programa :


facilitar a mobilidade dos/as usuarios/as do domicilio ao Centro e á inversa.



favorecer un transporte ás persoas con mobilidade reducida ou limitada.



proporcionar á familia un servizo de axuda nos coidados na recollida e na volta
ós domicilios das persoas usuarias compatibilizando a asistencia ós centros coa
vida diaria dos seus coidadores.

O servizo recolle os/as usuarios/as no seu domicilio e os leva aos servizos onde se
realizan os Servizos de Estimulación Cognitiva e viceversa.

Vai dirixido os/as

usuarios/as de AFA Viveiro, que soliciten dito servizo
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10. Programa de Voluntariado
O voluntariado en AFA Viveiro realizase ben participando na organización e desenrolo
de actividades benéficas ou ben no apoio de tarefas levadas a cabo polo equipo de
profesionais nos diferentes programas de intervención directa coa persoa con
Alzhéimer.

En toda a actividade de voluntariado que se realice, sempre se debera firmar un
compromiso de colaboración entre o representante legal da entidade ea persoa
voluntaria. Ademais a nosa asociación, como entidade de acción voluntaria, deberá
subscribir unha póliza de seguros de accidentes e responsabilidade civil que cubra as
persoas voluntarias durante o transcurso da actividade que realicen.

Os voluntarios da nosa Asociación teñen diferentes funcións, entre as que destacan:


A sensibilización da opinión pública participando en mesas informativas.



Acompañamento Social para mellorar a calidade de vida do enfermo e
proporcionar un respiro ó familiar ou familiares encargados do seu coidado.
Tamén o feito de que o voluntario asista ó domicilio do enfermo é para os
familiares un desafogo emocional.



Exercer unha labor de apoio nos talleres de estimulación cognitiva/física sempre
dirixidas por un profesional ou responsable do centro, tanto na unidade
terapéutica como nos domicilios.



Participación nas saídas lúdicas e actividades festivas. O papel do voluntario nas
saídas lúdicas está destinado a dinamizar as diferentes saídas que se realizan ó
longo do ano.

Actualmente temos 7 voluntarios na nosa asociación.
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Voluntarios na festa de
entroido 2020

Voluntarios nunha saída a unha exposición
fotográfica no ano 2020

11. Terapias durante o confinamento.
O 13 de Marzo de 2020 a nosa unidade tivo que cerrar debido a pandemia mundial do
COVID19 que estamos sufrindo, deixando de dar servizo a todos os nosos usuarios e
tendo que suspender todos os programas que estabamos levando a cabo.

A nosa asociación nunca deixou de estar ao lado dos nosos usuarios e familias, xa que
de forma presencial non se podía, nun primeiro momento realizáronse intervencións
telefónicas para saber como se encontraban tanto os nosos usuarios como os familiares e
pouco a pouco estivemos proporcionando material para que non deixaran de facer
estimulación cognitiva.

No mes de Maio instalamos na nosa asociación o programa de estimulación cognitiva a
domicilio para así dalgunha maneira poder dar servizo a todos os nosos usuarios , algo
de respiro para os familiares e poder chegar a mais poboación que o necesitara. Nos
meses de maio, xuño e xullo realizáronse tanto as intervencións no domicilio como
intervencións telefónicas cos familiares e clases por zoom con aqueles usuarios que
pertencen ao programa de deterioro cognitivo leve.
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No mes de agosto a nosa unidade puido abrir de novo polo tanto os nosos usuarios
incorporáronse ao servizo aínda que en grupos reducidos, con entradas escalonadas e
con un rigoroso protocolo Covid.
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Gráfico das intervencións realizadas durante o confinamento
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Asociación de familiares de persoas con Alzhéimer e outras demencias
de Viveiro, AFA Viveiro.
Avenida Cervantes s/n, Claustros de San Francisco, Planta baixa.
27850 Viveiro
Tlf: 616606986 /982194060
Paxina web: https://afaviveiro.es/
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