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1. ALCER OURENSE
Nome: ALCER Ourense (Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais de
Ourense)
CIF: G-32.011.041
Enderezo:
Rúa Recaredo Paz nº 1 – CIS AIXIÑA
32.005 (OURENSE)
Tlf: 988 229 615 /663 780 330
alcerourense@hotmail.com
Data de Constitución: 29 de xaneiro de 1982, ONG de carácter sanitario e social, non
lucrativa, declarada de utilidade pública.
Nº Rexistro de Entidades Voluntarias: O-44
Nº Rexistro Provincial: 277
Responsable: Mª Teresa Pereira González (Presidenta da Asociación)
Compoñentes do Órgano de Goberno:
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesoureira:
Primeiro vocal:
Segunda Vocal:
Terceira Vocal:

Mª Teresa Pereira González
Carlos Caamaño del Castillo
Mª Luz Grande Blanco
Ángela Rodríguez Sánchez
Antonio Vázquez Prada
Leopoldina Losada Rey
Pilar Suárez Aller

Número de socios: (77 numerarios e 45 colaboradores)
TOTAL: 122
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ALCER Ourense é unha Asociación de carácter social e sen ánimo de lucro que ten como
finalidade xeral, contribuír á atención moral e física e social de modo integral de todas aquelas
persoas afectadas de enfermidades renais así como a dos seus familiares, mellorando a súa calidade
de vida, tentando previr as enfermidades do ril mediante o desenvolvemento de actividades de
sensibilización e concienciación.

A Asociación está composta por enfermos renais crónicos en tratamento de diálise,
transplantados do ril e persoas sensibilizadas con este tipo de enfermidade e a súa problemática. O
número actual de socios é de 122 membros, dos cales 77 son socios numerarios (enfermos de ril) e
45 socios colaboradores.

O traballo que leva a cabo esta Asociación, a través de tódalas actividades programadas ó
longo do ano, é totalmente desinteresado; tratando de:

-

Sensibilizar o conxunto da sociedade e fomentar a doazón de órganos, a través de
campañas de sensibilización e concienciación da Insuficiencia Renal Crónica
Terminal (IRCT)

-

Ofrecer atención a tódolos enfermos renais e ás súas familias (económica, social e
psicolóxica) dun xeito integral.

-

Promover un estado de opinión favorable cara o enfermo renal coa finalidade de
conseguir a total integración deste colectivo en tódolos ámbitos da vida.

-

Subsanar e paliar posibles carencias que presenta a administración ou onde esta
non pode chegar.
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Queridos amigos/as, esta memoria que vos entregamos, resume os proxectos e actividades
que a Asociación Alcer Ourense levou a cabo no ano 2017, estas actividades son froito do empeño e
a loita de moitas persoas que de xeito anónimo fixeron posible que hoxe, ALCER OURENSE sexa
unha realidade .
Dende Alcer Ourense desexamos manifestar todo o noso agradecemento, a todas
aquelas persoas, institucións públicas e persoas anónimas sen as cales sería imposible realizar este
labor, xa que é un traballo de equipo, no que todos e todas as que formamos parte de Alcer
colaboramos poñendo o noso grao de area.
Porque só froito da unión e traballo de todos/as os que fan Alcer Ourense (socios,
colaboradores, amigos e profesionais a través das súas ideas, horas de traballo así como unha
dedicación de xeito altruísta) fan posible que Alcer Ourense, sexa hoxe un referente non só para
aquelas persoas que teñen enfermidade renal senón para a sociedade Ourensá en xeral.
Unha vez máis a Asociación Alcer Ourense, foi capaz de cumprir os seus
obxectivos, todo dende o máximo respecto e vocación de servicio.

A todos/as gracias

Mª Teresa Pereira González
Presidenta de Alcer Ourense
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2. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL, INFORMACIÓN E FORMACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL
Este foi realizado por unha diplomada en traballo social ó longo de todo o ano desenvolvéndose
diferentes e diversas actividades encamiñadas a conseguir os obxectivos mencionados anteriormente.
Dirixidas non só ós enfermos renais e ós seus familiares senón tamén ó resto dos cidadáns da
provincia de Ourense, para transmitir información sobre a prevención de ditas enfermidades, así
como a concienciación sobre a doazón de órganos.
A traballadora social é unha figura imprescindible para a realización de tódalas actividades
previstas pola asociación e deste modo lograr alcanzar os obxectivos propostos pola asociación.
Esta actividade levouse a cabo ao longo de todo o proxecto e sen a cal non podíamos realizar outras
actividades. As funcións e actividades desenroladas pola traballadora social de Alcer foron:

1º Funcións terapéuticas / asistenciais.
Directas: intervención social co propio afectado/a.
Indirectas: Intervención co entorno, movendo os obstáculos para o normal funcionamento.

2º Educativas:
Charlas informativas en colexios, institutos, asociacións de veciños, concellos (de toda a provincia de
Ourense).
Levando a cabo o Proxecto Salvavidas.

3º Sensibilización e Concienciación:
Celebración do Día Mundial do Ril (segundo xoves de marzo).
Celebración do Día do Doador (primeiro mércores de xuño).
Participación na actividade “Un Paseo pola Saúde” organizada polo concello de Ourense.
Participación nas feiras de Expourense, grazas a un convenio de colaboración firmado entre
Expourense e a Asociación.
Charlas en colexios, institutos e asociacións de veciños
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4º Sociais:
Acompañamento e atención a pacientes en hemodiálise e diálise peritoneal.
 Avaliación a través de informes e entrevistas precisos, as demandas e necesidades sociais e
individuais dos enfermos.
 Diagnóstico, orientación e tratamento dos problemas sociais dos usuarios.
 Asesoramento e tratamento social dos pacientes ou familiares a petición propia ou ben dos
equipos asistenciais.
 Sensibilización dos profesionais sanitarios sobre a detección de aspectos sociais do paciente así
como da sociedade en xeral e da importancia da prevención da enfermidade renal.
 Concienciación da sociedade en xeral sobre a insuficiencia renal crónica así como da importancia
de doar órganos para salvar vidas, a través de campañas de sensibilización e concienciación.
 Coordinación con outros servizos (públicos e privados) a fin de canalizar adecuadamente a

problemática social.
 Información, dando a coñecer ó usuario os recursos sociais ós que pode optar así como ós que ten

dereito, atendendo á súa situación específica.
O servizo de información, orientación e asesoramento cobre entre outras as seguintes demandas:
 Certificados de Minusvalía
 Vacacións e Turismo Social
 Servizo de Axuda a Domicilio
 Teleasistencia Domiciliaria
 Reintegro de gastos do SERGAS: transporte adaptado e medicamentos
 Pensións da Seguridade Social (contributivas e non contributivas)
 Axudas económicas (Xunta, Concello)
 Axudas técnicas (cadeiras de rodas, muletas...)
 Bonificacións por Minusvalía.
 IRPF Familias Numerosas, carné de familia numerosa.
 Vehículos adaptados.
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 Visitas a Domicilio Ás zonas máis afastadas do núcleo urbano, a aquelas persoas que debido á súa

situación xeográfica teñan máis dificultade para acceder ós recursos e así coñecer as posibles
necesidades ou carencias sociais que poden padecer e solventalas.
 Visitas a centros de diálise realizando unha escoita activa a estes enfermos que servirá en moitos

casos para detectar posibles necesidades ou ben serán eles quen as demanden e xestionándoas dende
a asociación, esto realizouse quincenalmente dous días á semana en seis quendas diferentes e en toda
a provincia de Ourense.
No transcurso do ano 2017, realizáronse un total de 113 visitas ás diferentes quendas e salas de
hemodiálise, así como á unidade de diálise peritoneal, nos que se atendeu un total de 220 pacientes.
Por outra banda, tamén se atenden consultas dos 450 pacientes en consulta nefrolóxica de ERCA
(Enfermedad Renal Crónica Avanzada) e de persoas transplantadas.
As consultas atendidas e xestións realizadas pola traballadora social foron 196, e sobre
temáticas como vacacións para persoas en diálise, trámites para solicitar a doazón de órganos, do
corpo a ciencia, de médula ósea, prestacións de dependencia, reintegro de gastos do SERGAS, os
servizos propios da entidade, incapacidade e certificado de minusvalía, servizos de axuda a
domicilio, realizáronse derivacións a outros organismos, e abríronse expedientes de varios pacientes
coa conseguinte elaboración de historia social e seguimento, entre outras.
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Alta doador
Cita de Seguimento
Citación con outros profesionais
Comunicación Resolucion Recoñecemento de discapacidade
Consulta Información
Consulta sobre doazón de órganos
Consulta sobre os servizos da asociación
Contacto con outras Entidades Sociais
Contacto con Outros Profesionais
Contacto con Servizos Sociais
Coordinacion Outros profesionais
Derivacion Servizos Sociais
Entrega Carnet de Doador
Entrega de material educativo sobre IRC
Entrevista Inicial en Centro de Diálise
Entrevista Inicial na Asociacion
Envio de Documentacion Correo Postal
Envio de Documentacion por email
Informacion Certificado de discapacidade
Informacion Grado Dependencia
Informacion sobre Emprego
Informacion sobre Nutricion
Informacion sobre Viaxes e/ou Excursións
Información e axudas e recursos según domicilio do paciente
Chamada realizada a Familiar de Paciente
Chamada realizada a Paciente
Chamada Telefonica recibida de Paciente
Outras Xestións
Recepción de curriculums profesionais
Seguimento e actualizacion de estado
Solicitude Axudas para aloxamento
Solicitude de recoñecemento de discapacidade
Solicitude Exención de imposto de circulacion

En relación á información transmitida polas redes sociais, indicar que o número de seguidores en
cada unha delas a 31 de decembro e o número de persoas alcanzadas nalgunhas das publicacións
máis vistas é o seguinte:
FACEBOOK

TWITTER

Seguidores 31/12/2016

433

273

Seguidores 31/12/2017

488

343

Alcances no ano 2017

4.600 (02/02/2017)
1.100 (24/05/2017)
1.200 (15/11/2017)
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PACIENTE MENTOR
O programa Paciente Mentor está destinado a pacientes con enfermidade renal crónica avanzada e ós
seus familiares ou coidadores, previo á entrada en tratamento renal substitutivo.
É un programa que ALCER Ourense pon a disposición do servizos de nefroloxía e consultas ERCA
co fin de apoiar o proceso asistencial.

CHARLA SOBRE ALCER PARA TRABALLO SOCIAL
Na tarde do 15 de marzo a traballadora social de Alcer participou nunha mesa con compañeiros/as de
profesión do CIS Aixiña para presentar o traballo social en asociacións de saúde ós alumnos de
Grado de Traballo Social da Universidade de Vigo.
Presentou os nosos programas, actividades, servizos que prestamos e as funcións dun traballador
social nunha ONG e concretamente en ALCER Ourense.
Asistiron aproximadamente 40 alumnos.

PROMOVE E ORGANIZA:
DISCAFIS-COGAMI

COLABORAN:
ACCU

AODEM

AFFOU

COGAMI

AIXIÑA

DISCAFIS-COGAMI

ALCER

RENACER DCA
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CHARLA SOBRE ALCER PARA CICLO FP PORTOVELLO
Na mañá do 18 de decembro a traballadora social de Alcer participou nunha mesa con
compañeiros/as de profesión do CIS Aixiña para presentar o traballo social en asociacións de saúde
ós alumnos de ciclo de atención sociosanitaria do Portovello.
Presentou os nosos programas, actividades e servizos que prestamos.
Asistiron aproximadamente 20 alumnos.

PROMOVE E ORGANIZA:
DISCAFIS-COGAMI

COLABORAN:
ACCU

ALCER

AFFOU

DISCAFIS-COGAMI

AIXIÑA

RENACER DCA

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DIA MUNDIAL DO RIL.
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Con motivo da celebración do Día Mundial do Ril, que se celebrou o 9 de marzo, a Federación
Nacional de Asociaciones ALCER e ALCER Ourense recordaron ás Comunidades Autónomas que
deben implantar as medidas necesarias para axudar a previr a enfermidade renal crónica, tal e como
se indica no documento elaborado hai dous anos polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, baixo o título ‘La estrategia del abordaje de la enfermedad renal’.
Este ano, os representantes dos enfermos renais, centraron a súa atención na elevada prevalencia e
morbimortalidade cardiovascular que sofren as persoas con enfermidade renal, ademais dos custos
económicos que supón o tratamento crónico da mesma.
O documento que recolle ‘La estrategia para el abordaje de la enfermedad renal’
(http://alcer.org/federacionalcer/wp-content/uploads/2015/12/estrategia.pdf) foi elaborado en febreiro
de 2015 polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no que ALCER foi un dos
asesores, e aprobado polo Consejo Interterritorial de salud de 25 de marzo dese mesmo ano.
O documento, recoñece que o diagnóstico da enfermidade renal crónica e sobre todo o inicio da
terapia renal sustitutiva marca un antes e un despois no estilo de vida da persoa afectada e no da súa
familia.
A insuficiencia renal, explica o documento, é unha enfermidade que xera un amplo rango de
situacións estresantes na persoa con enfermidade renal e na súa contorna, momentos nos que o
paciente sufre unha perda de saúde que pode ser percibida como unha ameaza. Esto ocasiona
trastornos tanto de tipo físico como psicolóxico que obrigan ó paciente a pedir axuda ós profesionais
de atención social.
Ademais destes aspectos, o documento contempla a necesidade que ten o paciente de conservar o
certificado de discapacidade unha vez que é transplantado.
‘Obesidade e enfermidade renal’
Este ano o lema do Día Mundial do Ril, está centrado en evitar a obesidade, xa que é un dos factores
de risco de padecer enfermidade renal crónica.
Nas últimas décadas apareceron numerosos traballos epidemiolóxicos que relacionan o índice de
masa corporal co desenrolo de enfermidade renal crónica nos suxeitos obesos.
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Outro descubrimento importante, é o papel crucial que xoga a obesidade como factor de risco para
unha peor evolución da función renal en pacientes con diversas patoloxías renais, glomerulares e o
mundo do transplante renal.
O sobrepeso, a obesidade e as enfermidades conexas son nunha gran medida previbles. Polo que as
autoridades sanitarias dos países deberían incluír planes estratéxicos para a prevención da obesidade.
Lóxicamente, a reducción de peso debera de ser o aspecto terapéutico máis determinante; sen
embargo, a evidencia dispoñible acerca da súa influencia é máis ben escasa. Nos últimos anos,
podemos atopar interesantes revisións que analizan con profundidade o efecto da perda de peso e a
súa influencia na proteinuria e na función renal.

Litiase renal e obesidade
A obesidade é considerada un de problemas de saúde máis importantes nos países desenvolvidos. A
OMS considera que o sobrepeso e a obesidade son o quinto factor de risco de defunción no mundo.
No noso país, segundo a Sociedade Española de Cardioloxía, cerca do 40% da poboación presenta
sobrepeso e o 21% obesidade. Demostrouse un aumento do risco de padecer un cólico nefrítico ata 2
veces maior nos pacientes obesos. A probabilidade de recorrencia, posibles complicacións e o risco
de insuficiencia renal severa e diálise estará aumentado nos pacientes con litiase renal e obesidade.
Polo tanto a obesidade preséntase como un dos factores modificables máis importantes na
prevención de padecer cálculos renais e as súas posibles consecuencias para o ril.

ACTIVIDADES DE ALCER OURENSE CON MOTIVO DO DIA MUNDIAL DO RIL

ACTIVIDADES MÉRCORES DÍA 8 DE MARZO
Ás 10h30 tivo lugar no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha roda de prensa de presentación do
Día Mundial do Ril 2017, a cargo do Vicepresidente de Alcer Ourense, Carlos Caamaño, e da
traballadora social, Carmen Dorado, acompañados do Vicepresidente da Deputación de Ourense e da
Concelleira de Benestar Social e de Sanidade.
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ACTIVIDADES XOVES DÍA 9 DE MARZO
Carpa instalada na Rúa do Paseo de Ourense de 10h a 14h e de 16h a 20h.
- Ás 12h tivo lugar a Inauguración á que asistiron o Alcalde de Ourense, a Concelleira de Benestar
Social e o Vicepresidente da Deputación de Ourense.
- Entregouse información relativa á enfermidade renal, á súa prevención e ás súas consecuencias.
- Fixéronse medicións de peso, glucosa e tensión arterial a toda aquela persoa que o desexou. A
cargo de persoal sanitario de Escola e do Colexio de Enfermería de Ourense.
- Este ano levouse a cabo un Mercadillo Solidario con manualidades e obxetos doados polas
asociacións de veciños de:
o Portovello - As Lagoas
o O Couto
o San Pedro de Cudeiro
o San Esteban de Untes
o Virxen de Covadonga
o Particulares.

O mercadillo solidario de ALCER Ourense 2017

Actuacións conxuntas da Federación ALCER Galicia (FAG)
A Asociación ALCER Ourense é membro activo da FAG, que retomou a súa andadura dende o ano
2015.
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Os membros desta Federación quixemos realizar accións conxuntas para visibilizar a enfermidade
renal, previla e fomentar a doazón de órganos.
Para o Día Mundial do Ril colocáronse tamén varias mesas informativas en Ourense, Vigo,
Vilagarcía de Atousa, Coruña, Santiago, Ferrol e Narón con diferentes actividades preventivas e de
información.
O Día Mundial del Ril é unha iniciativa internacional, que en España organizan conxuntamente a
Sociedade Española de Enfermería Nefrolóxica, a Organización Nacional de Transplantes, a
Sociedade Española de Enfermería Nefrolóxica e a Federación Nacional de Asociacións ALCER.

Obxectivos perseguidos: Amosar á sociedade en xeral, cal é a realidade da enfermidade renal, e
transmitir a poboación en xeral e a Ourensá, en especial, a importancia da prevención e a detección
precoz da enfermidade.
Recursos humanos: xunta directiva, traballadora social, colaboradores voluntarios de ALCER
Ourense e enfermeiras voluntarias do Colexio e da Escola de Enfermería de Ourense.
Recursos materiais: carpa situada na rúa do Paseo, carteis, dípticos e trípticos informativos,
medidores de glucosa, tensiómetro, báscula, carteis anunciadores e trípticos da Asociación.
Data de celebración: segundo xoves do mes de marzo, este ano o día 9.

Baner do Día Mundial do Ril 2017

A carpa que a asociación instalou na rúa do Paseo de Ourense
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RESULTADOS OBTIDOS SEGUNDO O PERFIL DO USUARIO DE TODAS
AS PERSOAS QUE SE ACHEGARON ATA A CARPA
De entre as 191 persoas que se achegaron á carpa o Día Mundial do Ril, o perfil predominante en
xénero, foi o masculino; aínda que a diferencia non foi notable, xa que acudiron a facerse as probas
preventivas 90 mulleres e 101 homes cunha idade comprendida entre os 19 e os 95 anos de idade.

En canto ao peso, podemos observar, que en xeral, predomina o sobrepeso, non soamente entre as
persoas de idade avanzada.

Respecto á Tensión Arterial, podemos puntualizar, que das persoas que se realizaron a proba,
moitos tiñan os niveis de tensión máxima altos nese momento da proba. Destes, descoñecemos
cantos son hipertensos. Supoñemos que estes valores son debidos a que a persoa non está no
ambiente idónea para realizar a medición: na rúa, facendo cola, estando sentado pouco tempo, etc...
Pero o noso obxectivo é que se coñeza a enfermidade renal e os seus factores de risco, tendo como
obxectivo o simbolismo da proba e a concienciación, máis que a medición en sí.

En xeral, todas as persoas que se achegaron á carpa para coñecer o seu peso e tensión arterial,
estaban tamén moi interesadas, en comprobar si os niveles de azucre en sangue eran os axeitados.

Podemos comprobar, que foron 29 persoas as que declararon ser diabéticas, e 17 as que tiñan
hiperglucemia neses momentos, polo que o persoal de enfermería, recomendoulles, facer unha visita
ao seu médico de cabeceira para saír de dúbidas.

Ás persoas que deron valores fóra dos niveis normais das probas, recomendóuselles facer unha visita
ao seu médico de cabeceira para saír de dúbidas.

Este ano a afluencia de persoas que se achegaron á carpa, foi na liña habitual do evento, se
exceptuamos o ano 2016, na que pasaron a metade de persoas.
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O Vicepresidente da Deputación de Ourense, o alcalde e a

Cola na rúa para participar na campaña de prevención.

Concelleira de Benestar Social cun cidadán.

PROMOVE E ORGANIZA:
ALCER OURENSE

COLABORAN:
Asociación de veciños do Couto

Colexio de Enfermería de Ourense

Asociación de veciños Portovello – As Lagoas

Concellería de Sanidade do Concello de

Asociación de veciños San Esteban de Untes

Ourense

Asociación de veciños San Pedro de Cudeiro

Deputación de Ourense

Asociación de veciños Virxen de Covadonga

Escola de Enfermería de Ourense

Asociación de veciños Xoaniñas dos Rosais

Particulares

Asociación Diabética Auria

PASEO POLA SAÚDE
O Día Mundial da Saúde 2017, que se celebra o 7 de abril, tivo como lema este ano “Falemos da
Depresión” e a Concellería de Sanidade de Ourense organizou este ano varias actividades entorno a
este día.
A presentación foi no Salón de Plenos do Concello de Ourense coa intervención do Alcalde de
Ourense, da Concelleira de Sanidade e de 3 entidades estreitamente relacionadas con esta
enfermidade, ASEIA, ASEM Morea e Feafes Galicia. ALCER Ourense estivo acompañándoos ese
día.
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Por outra parte e para dar visibilidade a esta enfermidade, realizouse un Paseo Urbanita por parte das
asociacións que participamos neste día e que se iniciou ás 12h coa lectura do Manifesto na Praza de
San Martiño, un paseo polo centro da cidade e á volta a esta praza, o Centro Comercial Aberto tiña
esperándonos un batido de sandía e fresas elaborado por unha nutricionista.
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Dentro das actividades que as entidades programamos na prevención da Depresión, entorno á
temática do Día da Saúde, ALCER Ourense e a Asociación Diabética Auria organizamos unha
ponencia a cargo do Dr. Ernesto Ferrer, no día 27 de abril, ás 19h no Centro Cultural Marcos
Valcárcel e á que asistiron cerca de 60 persoas.
O Dr. Ferrer falounos de Depresión, de qué é, e do que se pode facer para previla e superala. Á
finalización, abriuse unha quenda de preguntas nas que os asistentes foron moi participativos e
puideron consultar as súas dúbidas e facer reflexións.

No día 23 de maio tivo lugar a presentación do Paseo pola Saúde no Salón de plenos do Concello de
Ourense, a cargo da Concelleira de Sanidade e do Alcalde de Ourense. ALCER Ourense estivo
presente, xunto con tódalas outras entidades participantes na feira.
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A XIV Feira do Paseo pola Saúde celebrouse os días 30 e 31 de maio na Avda. de Pontevedra en
horario de 11h a 14h e de 17h a 20h.
Con motivo do Día Mundial da Saúde, a Concelleira de Sanidade (Dona Sofía Godoy GómezFranqueira) deunos a oportunidade un ano máis, a nós e a outras moitas asociacións, de participar na
celebración do “Paseo pola Saúde”.
Este ano como en anteriores, dende ALCER Ourense quixemos informar á sociedade ourensá sobre a
Insuficiencia Renal Crónica (IRC), así como da importancia que ten a prevención da mesma.

OBXETIVOS:


Sensibilizar e concienciar á sociedade ourensá sobre a Insuficiencia Renal Crónica así
como da importancia de doar órganos



Previr as enfermidades renais, fomentando hábitos de vida saudables (medición da
tensión arterial).

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Nos días 30 e 31 de maio, tivemos como actividade, toma da tensión arterial e peso a todas
aquelas persoas interesadas en coñecer o seu estado de saúde. Ademais, de por suposto, dar
información sobre esta enfermidade silenciosa e sobre as actividades e servizos que ofrece Alcer
Ourense.
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Á carpa, asistiron membros da Xunta Directiva de Alcer, a traballadora social e voluntarios da
asociación.
En total, foron 262 persoas as que se achegaron ata a carpa para tomarse a tensión arterial e o seu
peso.
Segundo o xénero, atendéronse a 155 mulleres e a 107 homes.
A idade media, un pouco máis baixa que no ano anterior, sitúase nos 63 anos, tendo a persoa mais
xoven 7 anos e a maior 90 anos.
En xeral obsérvanse menos tensións altas que outros anos. Dánse valores superiores a 140/90, sobre
todo na poboación de máis idade, e nos valores de máximo, non tanto nos valores de mínimos. Polo
que a ditos usuarios se lles recomendou visitar ó seu médico de cabeceira para descartar unha posible
IRC e axudalos a previr a enfermidade renal. Por outra banda, atopamos varias persoas que, sendo
hipertensas, non tomaban a medicación recetada polo facultativo polo que tiñan a tensión alta cando
lla tomamos; a estas persoas instámolas a seguir o seu tratamento.
En relación ó peso das persoas que viñeron ó noso stand, notamos unha tendencia ó sobrepeso en
ambos sexos.
No día 31 de maio, ás 13h30 tamén se fixo un parón na medición con motivo do Día Mundial da
Esclerose Múltiple, para participar nunha cadea humana organizada por AODEM coa lectura dun
decálogo de reivindicacións.

PROMOVE E ORGANIZA:
Concello de Ourense. Concellería de sanidade do Concello de Ourense.

COLABORAN:
Demais asociacións enmarcadas no eido sanitario da provincia de Ourense (35 asociacións).
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4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

DÍA NACIONAL DO DOADOR
O mércores 7 de xuño ALCER conmemorou o Día Nacional do Doador de Órganos, un día
instaurado pola entidade hai case 40 anos con dous obxectivos principais, homenaxear a tódolos
doantes anónimos que co seu xesto altruísta permitiron mellorar a calidade de vida de moitas persoas
a través dun transplante.
España pulveriza os records ó alcanzar máximos históricos en 2016 en canto a doazón e transplante
se refire. Ademais o noso país supera os 40 doantes por millón de poboación o mesmo ano que
ALCER, Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril cumpre 40 anos de idade.
E é que, grazas a este xesto solidario, España alcanzou 43,8 donantes por millón de poboación, cifra
que se traduce en 2018 doantes, a través dos cais se realizaron un total de 4.818 trasplantes.
Estados Unidos ocupa a segunda posición con cifras moi por debaixo xa que obteñen 28,2 donantes
por millón de poboación. Se a comparación a realizamos co resto de países europeos a diferenza
sigue aumentando xa que Francia obtivo en 2016 28,1 doantes por millón de poboación.
ANO A ANO BATIMOS RÉCORDS, PERO EN GALICIA (E EN OURENSE) PODEMOS
MELLORAR
O presidente da Federación ALCER Galicia, Rafael Rodríguez Martínez, afirma que “ano tras ano se
siguen facendo máis transplantes de órganos, aínda que no caso de Galicia quede moita educación
que realizar para baixar o número de negativas familiares existentes que son 10 puntos superiores ó
resto do Estado”.
O 7 de outubro de 1979 ALCER celebrou a primeira edición do Día Nacional do Doante con dous
obxectivos principais, homenaxear a tódolos doantes anónimos e por outro lado continuar o labor de
informar e sensibilizar á sociedade española en pro da doazón de órganos. Dende entón as nosas
entidades xestionaron máis dun millón de tarxetas de doantes.
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Este ano con motivo da celebración en Málaga da XXI edición dos Xogos Mundiais de
Transplantados o mundo do deporte uniuse a ALCER na celebración do Día Nacional do Doante de
Órganos que contará coa participación do galego (de Culleredo), Carlos Iglesias Souto.
Ademais, as entidades ALCER realizan campañas de sensibilización durante todo o ano, grazas ó
labor dos profesionais, voluntarios, pacientes e familiares e o xesto altruísta da sociedade española.
SEGUIMOS CONTANDO COA TÚA SOLIDARIEDADE
A pesar destas cifras tan positivas seguimos necesitando a solidariedade da poboación española, xa
que na actualidade máis de 5000 persoas se atopan á espera de recibir un transplante que lle permita
mellorar a súa calidade de vida.
O reto de ALCER na actualidade é traballar para lograr a protección social e laboral das persoas que
deciden doar un órgano en vida.
Durante o tempo que dura o proceso, estos doantes teñen que perder moitos días de traballo polas
probas médicas, cando non son enfermos, pero si necesitan un periodo de recuperación tra-la
intervención que pode traer problemas laborais serios.
¿Que pode facer a poboación española para axudar a que o noso país siga no primeiro posto do podio
de doazón e transplante no mundo?


Faite donante e ensina aos demais con orgullo a túa tarxeta de doante.



Fala coa túa familia de que es doante. A tarxeta expresa a túa vontade de doar, pero a
decisión é da túa familia. Se coñecen o teu desexo, a túa familia respetarao.



¿Sabes que tamén podes doar un órgano estando vivo? A un familiar, a un amigo ou a quen o
necesite sen coñecer a persoa que o necesitará.

A saúde das persoas que doan un órgano en vida non só non se resinte, senón que é mellor que a do
resto da xente. Sinxelamente, porque pasan o resto da súa vida mellor controlados medicamente.

ACTIVIDADES DE ALCER OURENSE CON MOTIVO DO DIA NACIONAL DO DOADOR

O día 6 de xuño, ás 10h30, tivo lugar unha rolda de prensa para presentar o Día do Doador, na que
participaron o Vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, a Vicealcaldesa de
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Ourense, Sofía Godoy, a Presidenta de ALCER Ourense, Mª Teresa Pereira e a traballadora social da
asociación, Carmen Dorado.

O día 7 de Xuño, dende as 10h ata as 20h, instalouse unha carpa na cidade de Ourense situada na
Rúa do Paseo.
A Inauguración da carpa tería lugar ás 12h30, e contaríamos coa presencia do alcalde de Ourense,
Jesús Vázquez Abad, así como do Vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Luís
Fernández Fernández.
Repartiuse información sobre a doazón de órganos e tecidos, para seguir aumentando a
ESPERANZA dunha segunda oportunidade para moitas persoas.
Ademais, contouse cun Mercadillo Solidario con diferentes obxetos e perfumes doados por
particulares e con manualidades doadas polas asociacións de veciños de: Portovello - As Lagoas, O
Couto, San Pedro de Cudeiro, San Esteban de Untes, Santa Ana do Pino e Virxen de Covadonga.

O día 8 de xuño instalamos unha mesa informativa na entrada do Hospital Santa María Nai de
Ourense, na que se informou sobre o proceso da doazón de órganos e sobre a tarxeta de doador.
Resumo da actividade sobre o nº de tarxetas de doantes :
En Ourense entregáronse máis de 100 tarxetas de doantes de órganos para que as persoas que as
recibiron puideran completar os datos na súa casa, tras ler o folleto informativo e formalizar a
solicitude de tarxeta de doante. 8 persoas decidiron cubrir a documentación na mesma carpa.
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III CICLO DE CINE E MEDICINA
O Colexio Oficial de Médicos de Ourense e o CineClube Padre Feijoo organizaron un III Ciclo de
cine e medicina na nosa cidade, no que se emitiron 6 películas. ALCER Ourense foi invitado a
participar na proxección da última película que .
A proxección deste filme tivo lugar o 16 de xuño de 2017, ás 19h30 na Biblioteca Nodal de Ourense.
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Ademais ó finalizar a proxección tivo lugar un debate no que participaron o coordinador de
transplantes de Ourense, un médico cirurxan do CHUO, un representante do Colexio de Médicos,
outro do CineClube Padre Feijóo, así como as persoas que asistimos á proxección, no que os
participantes puideron aportar opinións sobre a película e aclarar dúbidas.
A esta actividade asistiron unha veintena de persoas.

PROMOVE E ORGANIZA:
COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE
CINECLUBE PADRE FEIJOO

PROXECTO SALVAVIDAS
Nos últimos anos obsérvase unha crecente solicitude de actividades informativas en torno á doazón
de órganos e ó transplante de órganos na sociedade e nos centros educativos. Esta demande excede á
capacidade de resposta das persoas que, voluntariamente, veñen desempeñando dito labor dende o
ámbito sanitario e asociativo.
A partir desta necesidade, entendemos que se fai necesaria a planificación e deseño dun conxunto de
materiais educativos que sitúen ó/á docente como axente multiplicador, é dicir, como actor central da
difusión cara á comunidade educativa a través do contacto permanente co alumnado e as súas
familias.
O Proxecto Salvavidas xurde da confirmación da validez da vía educativa como alternativa de
intervención preferente cara o fomento da doazón e o transplante de órganos.
A escola, o medio educativo, é a institución encargada de lexitimar os saberes que unha sociedade
considera como necesarios a manter e/ou implantar, e parece o medio idóneo onde actuar (todos/as
pasamos por ela).
A influencia do nivel educativo é un factor condicionante nos factores asociados á disposición de
doar órganos dun familiar que xa finara e á diminución en canto ás negativas á doazón, segundo a
bibliografía pertinente.
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Parece claro, entón, que o medio educativo debe ser dotado duns materiais axeitados que posibiliten
un traballo sistemático que potencie a doazón e o transplante de órganos.
O Proxecto Salvavidas pretende ser unha ferramenta práctica que proporcione ó alumnado e
profesorado información e recursos concretos de aplicación na aula.
Asemade, procura un achegamento global á doazón e ó transplante de órganos dende as perspectivas
ética, científica e legal co obxectivo de promover actitudes máis favorables na comunidade educativa
e, por extensión, á sociedade.
Este Proxecto está incluído no PLAN PROXECTA, que é unha iniciativa da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria en colaboración con diferentes organismos, neste caso a
Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia (OCT), dirixida a fomentar a innovación
educativa nos centros a través de programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias
básicas e a educación en valores.
Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa favorecendo a
innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo
activo e cooperativo do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, o obxectivo central deste
plan é construír modelos de mellora mediante proxectos interdisciplinares integrados na
programación xeral anual e nas programacións do profesorado participante que teñan un alto
potencial de transferibilidade tanto no propio centro no que se orixinan como no resto da
comunidade educativa galega mediante a súa difusión dende as canles dixitais da Consellería.
Pódese atopar máis información e as instrucións de adhesión en:
http://www.edu.xunta.es/web/planproxecta

OBXETIVOS:
Informar sobre a doazón de órganos como un valor de solidariedade entre os xoves en idade de
escolaridade obrigatoria.
Xerar actitudes positivas cara a doazón de órganos nas familias dos xoves en idade escolar.

A traballadora social da entidade é o membro designado pola OCT para contactar cos coordinadores
do Proxecto de cada centro educativo. Neste curso 2016/2017, dende Alcer Ourense fíxose de enlace
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entre este organismo e 2 dos colexios adherido ó Plan, mantendo entrevistas cos coordinadores e
asesorando na posta en marcha do Proxecto.
Os 2 centros educativos nos que participamos son o CPR Divina Pastora do Barco de Valdeorras e o
IES García Barbón de Verín.

CHARLA ARMARIZ
O 3 de agosto 2017 estivemos en Armariz dando unha charla de prevención da IRC e de doazón de
órganos. A traballadora social de ALCER Ourense presentou a parte teórica sobre a enfermidade
renal e a doazón de órganos e a secretaria presentou a súa experiencia para corroborar o presentado.
Agradecementos á asociación de veciños por invitarnos e a todas as asistentes por acudir. Contouse
coa presenza de 28 persoas.
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STAND RECINTO FERIAL EXPOURENSE
A través desta actividade ofrécese información sobre a insuficiencia renal e sobre a doazón de
órganos a un número moi importante de persoas que acoden a cada unha das feiras celebradas ao
longo do ano 2017. O stand pode manterse gracias á elaboración de horarios por parte da traballadora
social, sendo voluntarios e colaboradores da Asociación os que o atenden. O material empregado foi
basicamente trípticos e folletos explicativos.

Temporalización:
Febreiro 01-05 XANTAR “ 18º Salón Internacional de Turismo Gastronómico”.
Marzo 03-05 24ª MOSTRA DA OPORTUNIDADE
Setembro 21-22 TERMATALIA“17ª Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar”
Outubro 20-22 9º SALÓN DO AUTOMÓVIL – VEHÍCULO NOVO
Outubro 27- 29 9º SALÓN DO AUTOMÓVIL – VEHÍCULO DE OCASIÓN
Novembro 17- 19 9º SPORTUR GALICIA Salón do Deporte e do Turismo Activo

Con motivo dunha reforma no recinto ferial non puidemos contar con stand nos meses de abril a
setembro.
Durante o transcurso destas feiras fixéronse un total de 12 tarxetas de doador.
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MESAS INFORMATIVAS EN CAMPUS DE OURENSE
Durante os días 18, 25 de outubro e 8 de novembro a traballadora social de ALCER Ourense estivo
dando información sobre a enfermidade renal e a doazón de órganos nos diferentes edificios que
compoñen o campus de Ourense da Universidade de Vigo.
Contouse con moito interese por parte dos estudantes e profesorado, entregando uns 250 folletos
informativos e cubríndose en total 18 solicitudes de tarxeta de doador ó longo dos 3 días nos que a
mesa estivo colocada.

Mesa
Mesa

informativa no edificio

informativa no edificio

politécnico

facultades

Mesa

informativa no edificio

ciencias empresariais, turismo e
dereito

ENCONTRO DE VOLUNTARIADO 2017

ALCER Ourense participou no Encontro de Voluntariado que organizou o Concello de Ourense o día
5 de decembro de 2017, que tivo lugar no Liceo Recreo Ourensano e na que participaron numerosas
entidades do eido do voluntariado.
Na devandita mostra realizáronse labores de información e divulgación da enfermidade renal crónica
e da doazón de órganos e tecidos. Pola tarde organizouse un pasarúas cunha charanga polas rúas
máis céntricas de Ourense
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5. PROGRAMA DE CONVIVENCIA ENTRE SOCIOS E FAMILIARES

COMIDA ANUAL DO MAGOSTO

O domingo 26 de novembro, tal como vén sendo costume por estas datas, Alcer Ourense celebrou
unha comida de magosto para todos os socios e demais amigos que de forma solidaria nos
acompañaron á mesa. O menú trataba de empanada de carne e riquísima sopa de cocido, cocido que
foi o segundo prato desta sabrosa comida. Como postre, as consabidas castañas e unha rica bica,
viños, aguas e café.
También como outros anos realizouse o sorteo benéfico entre todos, repartindo variedade de regalos
doados por empresas galegas, como A taberna do pan, Aceites Abril, Asine Xestion, Carrefour
Ourense, Froiz, Gadis, e Termas do Prexigueiro.
Dende Alcer, queremos tamén agradecer que viñeran a esta comida solidaria a nosa concelleira de
asuntos sociais, Dª Sofia Godoy xunto con varios compañeiros doutros grupos do Concello de
Ourense.
Un día de festa e reunión de boa xente para intentar por unhas horas esquecer todos os nosos
problemas.
A esta comida acudiron 32 socios e colaboradores da nosa entidade.
Agradecementos ós colaboradores que doaron os produtos para a elaboración dos regalos!
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PROMOVE E ORGANIZA:
ALCER OURENSE

COLABORAN:
A TABERNA DO PAN

CARREFOUR OURENSE

ACEITES ABRIL

SUPERMERCADOS FROIZ

ASINE XESTIÓN S.L.

SUPERMERCADOS GADIS

ASOCIACIÓN AIXIÑA

TERMAS DO PREXIGUEIRO
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6. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN COAS FEDERACIÓNS
ALCER Ourense forma parte de 3 Federacións:
-

A Federación provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de Ourense DISCAFISCOGAMI

-

A Federación ALCER Galicia

-

A Federación Nacional ALCER

Con cada unha delas se levaron a cabo as seguintes actividades:

FEDERACIÓN DISCAFIS-COGAMI:
Campaña accesibilidade:
O 7 de novembro ás 11.00h unímonos a unha concentración que se fixo a nivel nacional dende
Cocemfe. No caso de Ourense a concentración fíxose na rúa Xoan XXIII á altura do centro de saúde.
Pediuse que se tomen as medidas para poder cumprir a Lei Xeral de Dereitos de PCD e da súa
inclusión Social que establece o 4 de decembro de 2017 como límite temporal para que todos os
produtos, bens, contornas e servizos sexan accesibles.
A lectura do manifesto foi a cargo da Presidenta de Discafis-Cogami, da traballadora social de
ALCER Ourense e da de AODEM.
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Manifesto polo Día da Discapacidade:
O 4 de decembro, no salón de actos de Aixiña, participouse na lectura do Manifesto polo Día da
Discapacidade que tivo lugar o domingo 3 de decembro. Esta lectura foi presentada por Laura
Quintas (presidenta de Discafis-COGAMI), por Manuel Doval, diputado no Parlamento de Galicia e
Lorena Quintas, artista.

FEDERACIÓN ALCER GALICIA:
Día Mundial do Ril:
Elaborouse unha nota de prensa conxunta e buscouse unha homoxeneidade nas actividades entre os
membros da Federación, no que destacamos a posta en marcha de mesas informativas e a realización
de probas preventivas en varias mesas da comunidade autónoma.

Día do Doante de Órganos:
Elaborouse unha nota de prensa conxunta e buscouse unha homoxeneidade nas actividades entre os
membros da Federación, no que destacamos a posta en marcha de mesas informativas por toda a
xeografía galega.
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II Xornadas de Galicia sobre enfermidade renal:
O día 26 de setembro, no Aulario Novoa Santos da EOXI de Santiago de Compostela organizáronse
estas xornadas, que foron inauguradas polo Conselleiro de Sanidade e nas que contamos coa
asistencia do Presidente da Federación Nacional ALCER, entre outros, e coa participación dunhas
120 persoas de todas as provincias de Galicia, acudindo 17 persoas dende Ourense, así como de 150
alumnos da rama sanitaria da USC.
Tivemos ocasión de falar de acceso igualitario ós diferentes tratamentos, de Poliquistose Renal
Autosómica Dominante, coidado da fístula, medicación na ERC e de mellora na atención integral ás
persoas con ERC.
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FEDERACIÓN NACIONAL ALCER:
Encontro de profesionais ALCER:
Os días 13 e 14 de xaneiro de 2017, a traballadora social de ALCER Ourense acudiu a un Encontro
de Profesionais de ALCER organizado pola Federación Nacional ALCER e que estaba dirixido ós
traballadores sociais das entidades membro.
Nesta Xuntanza puideron coñecerse entre os compañeiros e compañeiras, poñer en común
experiencias e coñecementos, adicar un tempo a falar da convocatoria do IRPF que convoca o
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, así como debater sobre a situación social das
persoas con enfermidade renal en España.

Día da Muller Traballadora:
O 8 de marzo de 2017, dende a Comisión da Muller da Federación Nacional Alcer, da que forma
parte ALCER Ourense, promoveuse a visibilización das mulleres con enfermidade renal nas redes
sociais corporativas, coa intención de dar visibilidade ás mulleres con enfermidade renal crónica e
que tiveran un espacio específico onde compartir as súas inquietudes como Mulleres con unha
Enfermidade Crónica, neste caso a enfermidade renal.
En moitos casos, as mulleres con enfermidade renal seguen mantendo os seus roles familiares
establecidos, compaxinando o seu tratamento coas labores do fogar e/ou cun traballo. Por elo, dende
a Comisión da Muller quixemos darlles voz con esta pequena iniciativa nese día sinalado.
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Día Mundial do Ril:
O 9 de marzo de 2017 tivo lugar o Día Mundial do Ril, nesta ocasión a Federación Nacional Alcer
solicitou ás entidades membro que realizaran accións de prevención, aportando a cartelería necesaria
para tal efecto e propoñendo un menú de pratos adaptados á enfermidade renal crónica.

Día do Doador de Órganos:
O 7 de xuño de 2017 a Federación Nacional Alcer, como en cada campaña que se organiza a nivel
nacional, proporcionounos todo o material e cartelería preciso para a difusión deste día.

Campaña “BumpPKD”
ALCER Ourense participou a nivel internacional nunha campaña de concienciación e solidaria sobre
a poliquistose renal autosómica dominante (PQRD, siglas en inglés: PKD – Poliquistic Kidney
Disease), a través das redes sociais e coordinada pola Federación Nacional ALCER.
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Campaña polo Día Mundial do Cancro renal
Sumámonos a nivel internacional nunha campaña polo Día Mundial do Cancro renal, celebrado o 22
de xuño, a través das redes sociais e coordinada pola IKCC Kidney Cancer. A campaña promovía un
test sobre cancro renal para que a cidadanía teña maior coñecemento desta doenza e a doazón de 5$
por parte dos patrocinadores para investigación por cada test cumprimentado.

7. OUTRAS ACTIVIDADES NAS QUE PARTICIPAMOS
PRESENTACIÓN DE DATOS DA OCT
O xoves 23 de marzo 2017 o vicepresidente e a traballadora social de ALCER Ourense asistiron
á presentación de datos 2016 de doazón de órganos en Galicia da Oficina de Coordinación de
Transplantes (OCT) en Santiago de Compostela.

PROMOVE E ORGANIZA:
OFICINA DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES DE GALICIA
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PRESENTACIÓN PREMIOS GALENUS AURIENSIS
O 29 de marzo acompañamos á Fundación Vicente Ferrer, no Colexio de Médicos de Ourense, na
presentación do Proxecto que levan a cabo na India para previr as enfermidades infecciosas.

PROMOVE E ORGANIZA:
COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE

I FORO SOCIAL
O día 4 de abril, tivo lugar o I Foro Social organizado pola Deputación de Ourense no que
participaron traballadores e traballadoras sociais de diferentes ámbitos para promover o coñecemento
dos servizos que se prestan dende diferentes organizacións sen ánimo de lucro, por parte destes
profesionais que desenvolven o seu labor no sector público e privado. A traballadora social de
ALCER Ourense estivo presente ó longo de toda a mañá.

PROMOVE E ORGANIZA:
DEPUTACIÓN DE OURENSE
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CURSO “COMUNICACIÓN PARA ORGANIZACIÓNS”
O día 5 de abril, a traballadora social de ALCER Ourense participou nun curso formativo para
aprender a xestionar a comunicación nas organizacións, coa finalidade de mellorar a forma de
transmitir as nosas informacións ás persoas con enfermidade renal a través das nosas redes sociais e
usar novos recursos.

PROMOVE E ORGANIZA:
EAPN Galicia

ASEMBLEA ANUAL DE COGAMI
O día 27 de maio participamos na Asemblea anual de COGAMI, na que nos presentaron o gran
traballo que están realizando.

PROMOVE E ORGANIZA:
COGAMI
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CELEBRACIÓN DÍA DO MÉDICO
O 2 de xuño puidemos acompañar ós premiados no Día do Médico organizado polo Colexio de
Médicos de Ourense nunha Gala que se celebrou no auditorio de Ourense.

PROMOVE E ORGANIZA:
COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE

III FORO PREMIOS DR. ALBERT JOVELL
O pasado 13 de xuño de 2017 participamos no foro de Premios do Dr. Jovell que se celebraron este
ano en Madrid, seguindo a sesión por streaming.
Alí falouse da filosofía deste médico que está basada na empatía, dignidade, humanización e na
participación do paciente no seu tratamento, o modelo afectivo-efectivo.
Compartiron espazo representantes da administración, dos servizos sanitarios e de outras asociacións
de pacientes, máis de 400 asistentes presenciais e máis de 330 visualizacións en streaming.
Ademais, puidemos descubrir iniciativas innovadoras que se están levando a cabo.
Dos 320 proxectos que se entregaron, na mesma categoría á que nos presentamos, as asociacións
premiadas foron co 1º premio a Asociación NUPA (Asociación Española de ayuda a niños con
trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral) con “Cuentos para
entender mi mundo”. O 2º premio foi para a Asociación Kurere, “Kurere, palabras que curan e o
áccesit foi para D´Genes, Asociación de Enfermedades Raras “Cuidados paliativos pediátricos en
Enfermedades Raras”.
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PROMOVE E ORGANIZA:
JANSSEN

I ANDAINA SOLIDARIA ATEULAR
A empresa ourensana de axuda a domicilio Ateular organizou o día 17 de xuño a I Andaina Solidaria
Ateular polo Día Mundial de Toma de Conciencia do Matrato e Abuso na Vellez. A recaudación ía
destinada a diferentes entidades que traballamos con persoas maiores na provincia: AECC Ourense,
AFAOR, ALCER Ourense, AODEM e Renacer DCA.

PROMOVE E ORGANIZA:
ATEULAR
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9ª ANDAINA SOLIDARIA ARMARIZ
A Asociación de veciños de San Ramón de Armariz organiza a súa 9ª andaina solidaria, que este ano
será a favor de ALCER Ourense.
O 17 de xullo, o Presidente da Asociación de Armariz e a traballadora social de ALCER Ourense
estiveron con Cristina Carballo en Radio Ourense, presentando este evento.

O día 5 de agosto tivo lugar a propia Andaina, na que participaron máis de 100 persoas coa entrega
do donativo para a nosa entidade:

PROMOVE E ORGANIZA:
AA.VV. SAN RAMÓN DE ARMARIZ
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VISITA DA AMPLIACION DO CHUO
El pasado 10 de outubro, a xerencia do CHUO, invitou a todas as asociacións de carácter
sociosanitario a visitar o novo edificio de hospitalización, parello á antiga residencia. Este edificio,
de carácter innovador, ten zonas experimentais para posteriormente incluílas en hospitais da
Comunidade Europea. Entre elas están as habitacións para enfermos illados controladas
exteriormente, así como consolas tipo wii para que exercicios de recuperación sexan máis amenos e
divertidos. Puidemos ver entre outras cousas, as novas habitacións de dous pacientes, amplas, con
moitos controis para información médica, e grande luminosidade.
Pero o máis innovador, é a terraza cunhas pequenas hortas e árbores, para pacientes como medio
terapéutico. Tamén un parque con aparatos de exercicios, para todo tipo de pacientes, en especial con
problemas de tipo físico ou motor. Hai terrazas e amplas salas con ventanais con estupendas vistas;
todo para a mellora e máis levadeira estancia dos pacientes.
A fundación Quesada, doou por tempo indefinido uns cadors que están situados en no hall do novo
edificio para desfrute de pacientes e visitantes.

PROMOVE E ORGANIZA:
EOXI DE OURENSE, VERÍN E BARCO DE VALDEORRAS
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CHARLA “ENVELLECEMENTO”
O 25 de outubro invitáronnos a participar nunha interesantísima charla sobre envellecemento
impartida por Dionisio López Bellido, xerente da EOXI de Ourense e organizada pola Voz de
Galicia, na que resaltou que hai que contar co paciente, procurando facilitar o máis posible a estancia
no entorno social da persoa, evitando os ingresos innecesarios e contando coas facilidades que nos
dan as novas tecnoloxías. Para rematar a charla e como bo consello recomendou ser felices e sorrir!

PROMOVE E ORGANIZA:
A VOZ DE GALICIA

DÍA MUNDIAL DA DIABETE
O 14 de novembro acompañamos as compañeiras da Asociación Diabética Auria na súa carpa
informativa da rúa do Paseo, que tivo moita afluencia de persoas, dando o noso apoio a esta
asociación que trata unha enfermidade que é unha das causas principais de IRC e lembrándolle ás
persoas que deben coidarse, que porque non doa non significa que non esté ahí!

PROMOVE E ORGANIZA:
ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA
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XI XORNADA RENAL (LUGO)
Dous representantes da Xunta Directiva da FAG de ALCER Ourense, acudiron á XI Xornada Renal
organizada por ALCER Lugo o día 12 de novembro.
Nestas Xornadas falouse da Federación ALCER Galicia, de hemodiálise domiciliaria portable, de
poliquistose renal (PQRAD) e de adherencia ó tratamento.

PROMOVE E ORGANIZA:
ALCER LUGO

GALA DE NADAL DE COGAMI
O Vicepresidente e a traballadora social asistiron á Xornada de Nadal de COGAMI, que se celebrou
o día 16 de decembro no Auditorio de Ourense.
Durante esta Xornada, que foi presentada por un compañeiros e compañeiras de COGAMI de xeito
moi divertido, puideron coñecer as diferentes iniciativas empresariais do grupo COGAMI así como a
estratexia que se leva a cabo dende a confederación. Ó rematar puideron desfrutar duns pinchos.

PROMOVE E ORGANIZA:
COGAMI
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8. ASISTENCIA A ACTOS E REUNIÓNS
Para que unha entidade teña visibilidade e para que os seus servizos e actividades funciones é
necesaria ter creada unha estrutura organizativa que permite un axeitado funcionamento. Para elo
cada entidade debe ter unha Xunta Directiva que se reúne periodicamente e que tome as decisións
pertinentes en relación ás actividades e ó desenvolvemento das cuestións que van xurdindo.
Por outra banda, tamén moitas de nós, pertencemos a Federacións, provinciais, autonómicas ou
estatais, coas que mantemos reunións.
Por último, como entidades do terceiro sector en moitas ocasións contan con nós para asistir a actos
nos que se considera que a nosa presenza pode aportar algo positivo.
A continuación relacionamos as diferentes reunións ás que asistimos ó longo do ano:

REUNIÓNS DE ALCER OURENSE:
21/01/2017
05/02/2017
05/02/2017
25/02/2017
01/04/2017
29/04/2017
22/06/2017
12/09/2017
10/10/2017
14/11/2017
26/12/2017

Reunión de Xunta Directiva
Asemblea Ordinaria de socios
Asemblea Extraordinaria de socios
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva
Reunión de Xunta Directiva

REUNIÓNS DA FEDERACIÓN NACIONAL ALCER:
24 e 25/03/2017

Asembleas Ordinaria e Extraordinaria de socios en Madrid, non podendo
asistir delegouse o voto en ALCER Coruña.

COMISIÓN DA MULLER DA FEDERACIÓN NACIONAL ALCER, da que forma parte a
Presidenta de ALCER Ourense: Non houbo reunións neste ano.
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REUNIÓNS DA FEDERACIÓN ALCER GALICIA (FAG), da que forman parte a Presidenta, o
Vicepresidente e a secretaria de ALCER Ourense:
22/06/2017
22/06/2017
05/09/2017
27/09/2017
12/11/2017
14/12/2017

Reunión a través da Federación ALCER Galicia co Conselleiro de Sanidade
da Xunta de Galicia, o Presidenta da FNA
Reunión a través da Federación ALCER Galicia co Presidenta da FNA e o
Vicepresidente de COGAMI
Reunión con ALCER Lugo, acode o Vicepresidente de ALCER Ourense
Reunión entre o presidente da FNA, o presidente e o secretario da FAG, o
vicepresidente de COGAMI, o Conselleiro de Sanidade e a Directora Xeral
de Familia.
Reunión informal entre representantes dos 4 ALCER de Galicia tras a
Xornada Renal en Lugo
Reunión de Xunta Directiva

REUNIÓNS DA CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE COGAMI:
27/05/2017
22/09/2017
11/12/2017

A traballadora social participa na Asemblea Ordinaria de socios.
Reunión da Comisión sociosanitaria de COGAMI.
Reunión da Comisión sociosanitaria de COGAMI.

REUNIÓNS DO CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DA CONSELLERÍA DE SANIDADE:
18/09/2017

Acode a traballadora social

REUNIÓNS DA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DISCAFIS-COGAMI:
28/03/2017

O Vicepresidente e a traballadora social participan na Asemblea Ordinaria de
socios.

REUNIÓNS DO CONSELLO MUNICIPAL DE SAÚDE:
30/01/2017

Reúnense tódolos membros do Consello
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OUTRAS REUNIÓNS:
31/01/2017
08/02/2017
08/02/2017
11/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
02/03/2017
10/03/2017
14/03/2017
19/04/2017
21/04/2017
03/05/2017
23/05/2017
25/05/2017
26/05/2017
15/06/2017
22/06/2017
11/07/2017
12/09/2017
13/09/2017

Reunión na Asociación de Veciños de Covadonga para solicitar colaboración
no Día Mundial do Ril.
Reunión na Asociación de Veciños do Polvorín para solicitar colaboración
no Día Mundial do Ril.
Reunión na Asociación de Veciños de Santa Ana do Pino para solicitar
colaboración no Día Mundial do Ril.
Reunión na Asociación de Veciños de Untes para solicitar colaboración no
Día Mundial do Ril.
Reunión na Asociación de Veciños do Couto para solicitar colaboración no
Día Mundial do Ril.
Reunión na Asociación de Veciños do Polvorín para solicitar colaboración
no Día Mundial do Ril.
Reunión no Colexio Divina Pastora do Barco de Valdeorras para poñer en
funcionamento o Proxecto Salvavidas.
Reunión no Concello de Ourense para organizar o “Paseo pola Saúde”
O Vicepresidente de ALCER Ourense reuniuse co Xefe do Servizo de
Nefroloxía de Ourense
Reunión no Concello de Ourense para organizar o “Paseo pola Saúde”
Reunión no Concello de Ourense para organizar o “Paseo pola Saúde”
Reunión do Vicepresidente e da secretaria de ALCER Ourense co novo
xerente do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
Participación no programa de Radio Voz, “Voces de Ourense”, para
presentar as actividades do Paseo pola Saúde.
Asistencia á roda de prensa de presentación do Paseo pola Saúde.
Reunión organizativa da Andaina Solidaria Ateular.
Roda de prensa da I Andaina Solidaria Ateular
Reunión de voluntarios en Ateular para coordinar a I Andaina Solidaria
Ateular.
Xuntanza formativa na Concellería de Asuntos sociais sobre a convocatoria
de subvencións 2017 para entidades de servizos sociais.
Reunión co Xefe de Servizo de Nefroloxía para valorar o traballo da
entidade no último ano e presentar un proxecto no Colexio de Médicos de
Ourense.
Reunión en Milhflor para chegar a un acordo de colaboración.
Entrevista co psicólogo da FRIAT para falar das Xornadas Galegas sobre
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13/09/2017
18/09/2017
25/10/2017
07/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
27/11/2017

ER.
Reunión co Xefe do Servizo de Nefroloxía para tratar diferentes temas.
Reunión coa empresa Ateular para renovar Convenio de colaboración.
Reunión en Cruz Vermella para posto en común de programas e busca de
colaboración.
A traballadora social estivo con alumnos dun curso de CIMO falando sobre a
doazón de órganos e aclarando dúbidas.
Asistencia da traballadora social a unha aula sociosanitaria no CHUO na que
se falou do Programa de atención ás enfermidades crónicas do CHUO, de
Innova Saúde e do Programa Inserta da ONCE.
Participación no programa de Radio Voz, “Voces solidarias” no que se falou
da comida do Magosto de ALCER e das actividades que levamos a cabo.
Reunión en Servicios sociais coa Concelleira, a Xefa do servizo e un técnico
do servizo.
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9. RECURSOS MATERIAIS E PERSOAIS
RECURSOS

-Persoal voluntario: 12 (membros da xunta Directiva,

HUMANOS

socios, e familiares de enfermos renais)
-Profesionais expertos no tema: 8
-1 coordinador de transplantes
-2 promotores da doazón (OCT)
- 4 nefrólogos
-Persoal contratado:
* 1 traballadora social contratada a xornada completa

MATERIAL

-Trípticos identificativos da Asociación

DIDÁCTICO

-Trípticos para o fomento da donación de órganos
-Trípticos para o fomento da donación de sangue
-Día Mundial do Ril: Carteis identificativos da actividade.
-Semana do Donante: Carteis identificativos da actividade.

MATERIAL

- Armario de cor azul de 2,5 m de ancho por 2,5 m de largo

INVENTARIABLE

- Ordenador con pantalla plana, marca IQWO (2015)
- Ordenador portátil marca Toshiba (2006)
- Ordenador con pantalla plana, marca HP Compaq (2014)
- Tablet 10” marca Jazztel (2014)
- Impresora marca HP Officejet 4500 (ano 2013)
- Proxector marca Sony (ano 2003)
- Encadernadora de canutillos de plástico.
- Cortadora de rodillo e de palanca (guillotina)
- 14 cadeiras (3 cadeiras de oficina y 11 estáticas)
- 3 Mesas de oficina: de 150cm x 70cm, de 180cm x 80cm, de 145cm x 60cm
- Báscula de baño
- Tensiómetro
- 5 glucómetros
- Teléfono Domo branco
- Teléfono inalámbrico SPC Telecom negro
- Teléfono móbil Bq Aquaris X5
- Trituradora de papel marca Fellowes
- Estufa eléctrica
- 4 Papeleras
- 2 tablóns de corcho de 90cm x 60cm e de 120cm x 60cm
- 8 cuadros
- 4 expositores de lona
- Archivadores
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ANEXO 1

NOTICIAS DE PRENSA
ANO 2017
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LA REGIÓN 09/03/2017
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LA VOZ DE GALICIA 09/03/2017

TVG, informativo territorial de Ourense 09/03/2017
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-ourense-bos-dias-505

TELEMIÑO 09/03/2017
http://www.teleminho.com/video/informativos/previa-dia-mundial-rinon080317/20170309102257024057.html

CADENA SER 09/03/2017
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/08/radio_ourense/1488971817_365239.html

COPE OURENSE 09/03/2017
http://www.cope.es/player/nombre=mediodia-cope-ourense-08-03-2017&id=2017030818290001&activo=10
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LA VOZ DE GALICIA 10/03/2017
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2017/03/10/prevencion/0003_201703O10C10993.htm

TVG, informativo territorial de Ourense 10/03/2017
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-ourense-seran-386

TELEMIÑO 10/03/2017
http://www.teleminho.com/video/informativos/dia-mundial-rinon-090317/20170310001253024067.html

LA VOZ DE GALICIA 28/04/2017

LA REGIÓN 24/05/2017
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FARO DE VIGO. EDICIÓN OURENSE 24/05/2017

LA REGIÓN 27/05/2017

ALCER Ourense: CIF: G-32.011.041, Data de constitución: 29 de xaneiro de 1982
Nº rexistro provincial 277, declarada de utilidade pública, nº rexistro de entidades voluntarias O-44
Enderezo: Rúa Recaredo Paz nº 1 – CIS Aixiña, 32005 Ourense Tfno: 988 229 615 / 663 780 330
alcerourense@hotmail.com – www.alcerourense.com – Facebook: asociacion.alcer.ourense – Twitter: @AlcerOurense

57

Asociación para a Loita Contra
as Enfermidades Renais de Ourense

LA VOZ DE GALICIA 27/05/2017

LA REGIÓN 28/05/2017
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LA REGIÓN 31/05/2017
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FARO DE VIGO. EDICIÓN OURENSE 31/05/2017

LA VOZ DE GALICIA 31/05/2017
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FARO DE VIGO, EDICIÓN OURENSE 06/06/2017

TELEMIÑO 06/06/2017
https://www.youtube.com/watch?v=x0AzhiLbws8

COPE OURENSE 06/06/2017 (desde minuto 6)
http://www.cope.es/audios/ourense/informativo-mediodia-cope-ourense_389053
TVG, Informativo local Ourense, (Bos días) 07/06/2017
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-ourense-bos-dias-562
ALCER Ourense: CIF: G-32.011.041, Data de constitución: 29 de xaneiro de 1982
Nº rexistro provincial 277, declarada de utilidade pública, nº rexistro de entidades voluntarias O-44
Enderezo: Rúa Recaredo Paz nº 1 – CIS Aixiña, 32005 Ourense Tfno: 988 229 615 / 663 780 330
alcerourense@hotmail.com – www.alcerourense.com – Facebook: asociacion.alcer.ourense – Twitter: @AlcerOurense

61

Asociación para a Loita Contra
as Enfermidades Renais de Ourense

LA REGIÓN 07/06/2017

PROTAGONISTA:
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LA VOZ DE GALICIA 07/06/2017

ALCER Ourense: CIF: G-32.011.041, Data de constitución: 29 de xaneiro de 1982
Nº rexistro provincial 277, declarada de utilidade pública, nº rexistro de entidades voluntarias O-44
Enderezo: Rúa Recaredo Paz nº 1 – CIS Aixiña, 32005 Ourense Tfno: 988 229 615 / 663 780 330
alcerourense@hotmail.com – www.alcerourense.com – Facebook: asociacion.alcer.ourense – Twitter: @AlcerOurense

63

Asociación para a Loita Contra
as Enfermidades Renais de Ourense

CADENA SER 07/06/2017
http://play.cadenaser.com/audio/1496815818_529901/
RADIO VOZ 07/06/2017 (Desde minuto 27)
http://www.radiovoz.com/archivo/63/vocesdeourense/
TELEMIÑO 07/06/2017
https://www.youtube.com/watch?v=KnCNcH30rfM
TVG, Informativo local Ourense, (Serán) 07/06/2017
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-ourense-seran-443
LA REGIÓN 08/06/2017
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LA VOZ DE GALICIA 08/06/2017

LA VOZ DE GALICIA 13/06/2017
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LA REGIÓN 25/07/2017

LA VOZ DE GALICIA 25/07/2017
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LA REGIÓN 05/08/2017
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LA REGIÓN - VIDA 03/09/2017
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LA VOZ DE GALICIA 08/09/2017
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EL CORREO GALLEGO 23/09/2017
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LA VOZ DE GALICIA (Ed. Arousa) 26/09/2017

LA VOZ DE GALICIA (Ed. dixital) 26/09/2017
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LA VOZ DE GALICIA (Ed. dixital) 26/09/2017

ALCER Ourense: CIF: G-32.011.041, Data de constitución: 29 de xaneiro de 1982
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LA VOZ DE GALICIA (Ed. Carballo) 27/09/2017
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TELEMIÑO, LA ENTREVISTA DE HOY 10/10/2017
http://www.teleminho.com/video/la-entrevista-de-hoy/entrevista-hoy-carmen-dorado-10-1017/20171013182645025960.html

LA VOZ DE GALICIA (Ed. Ourense) 26/10/2017
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RADIO VOZ, VOCES SOLIDARIAS 15/11/2017
http://www.radiovoz.com/archivo/63/vocesdeourense/

LA REGIÓN 27/11/2017
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ANEXO 2:

COLABORADORES
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AGRADECEMENTOS A TODAS AS ENTIDADES QUE FIXERON POSIBLE COA SUA AXUDA A
REALIZACIÓN DOS NOSOS OBXETIVOS:
//ABANCA
A TABERNA DO PAN
ACEITES ABRIL
AIXIÑA
AODEM
ASINE XESTION
ASOCIACIÓN DIABETICA AURIA
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO COUTO
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS PORTOVELLO – AS LAGOAS
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN PEDRO DE CUDEIRO
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ESTEBAN DE UNTES
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS VIRXEN DE COVADONGA
ASOCIACIÓN XOANIÑAS DOS ROSAIS
ATEULAR, AXUDA A DOMICILIO
AUGAS SOUSAS
AUTOCARES ANPIAN
CARREFOUR
CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL
CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA
CLUB OURENSE BALONCESTO
COLEXIO DE ENFERMERÍA DE OURENSE
COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
CONCELLO DE OURENSE
CONCELLO DE VERÍN
COGAMI
COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE (CHUOU)
CONCELLERIA DE ASUNTOS SOCIAIS DE OURENSE
CONSELLERIA DE SANIDADE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DEPUTACIÓN DE OURENSE
ELECTRODOMÉSTICOS BERMELLO
ESCOLA DE ENFERMERÍA DE OURENSE
EXPOURENSE
FEDERACIÓN ALCER GALICIA
FEDERACIÓN NACIONAL ALCER
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE OURENSE (DISCAFIS-COGAMI)
FROIZ
FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO DE OURENSE (FRIAT)
GADIS
HOSPITAL DO BARCO DE VALDEORRAS
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HOSPITAL DE VERÍN
A VOZ DE GALICIA
LA REGIÓN
FARO DE VIGO
OBRA SOCIAL LA CAIXA
OFICINA DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES DE GALICIA
SERVIZO DE NEFROLOXIA DA EOXI DE OURENSE
SERVIZO DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES DE OURENSE
TERMAS DO PREXIGUEIRO

(Pedimos desculpas se nesta relación omitiuse involuntariamente algunha firma ou entidade colaboradora)
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ANEXO 3:

ECONOMÍA CONTAS DE PÉRDIDAS
E GANANCIAS DO 2017
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