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Presentámoslles a memoria do “Proxecto Interdisciplinar de atención a persoas con 

enfermedades neurodexenerativas e as súas familias para o 2016” que levamos a 

cabo ao longo deste ano. 

 

En nome dos afectados/as de enfermidades neurodexenerativas e das súas familias 

e/ou coidadores, a quen representamos, agradecémoslle aos colaboradores e 

entidades públicas e privadas o poder disfrutar dos servizos e actividades realizadas e 

con esto contribuir a mellorar a calidade de vida dos usuarios/as e as súas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Dna. Mª Susana Fernández López 

                                                                                        Presidenta de AODEM 
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MEMORIA DO “PROXECTO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN A 

PERSOAS CON ENFERMIDADES NEURODEXENERATIVAS 

E AS SÚAS FAMILIAS PARA O ANO 2016” 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE AODEM 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. PROXECTO INTERDISCIPLINAR 2016 

 

2.1. Programa de Traballo Social 

- Subprograma de Ocio e Tempo Libre Adaptado 

- Subprograma de Voluntariado 

2.2. Programa de Intervención Psicolóxica 

- Grupo de Axuda Mutua (GAM) de Esclerose Múltiple 

- Intervención neurocognitiva 

-Grupo de Axuda Mutua para coidadores/as de Parkinson 

2.3. Programa de Fisioterapia 

- Taller de Fisioterapia respiratoria en pacientes con ER 

- Taller de Cinesiterapia en Parkinson 

2.4. Programa de colaboración con DISCAFIS-COGAMI e con AIXIÑA 

 

3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL E 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

4. CONVENIOS, ALIANZAS E OUTRAS RELACIÓNS. 

5. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

6. CONCLUSIÓNS 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE AODEM 

DATOS XERAIS 

 Nome da asociación: Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, ELA, Párkinson y 

otras enfermedades neurodegenerativas (AODEM)  C.I.F.: G32209983 

 Domicilio social: Rúa Recaredo Paz, 1. 32005 Ourense 

 Tlfno/Fax: 988 252251 Email: aodem@hotmail.es Web: www.aodem.com 

 Ano de constitución: 1996 

 Nº de Inscripción no Rexistro de Asociacións: 1996/001673-1 (OU)  

 Nº de Socios/as (decembro 2016): 207 

 Ámbito de actuación: Provincial. 

 

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 Nome: Constantino Guzmán Rodríguez  D.N.I.: 34536259B 

 

REXISTROS E RECOÑECEMENTOS OFICIAIS DE AODEM 

 Servicio Sanitario Nº C-32-000426, resolución con data 5 de outubro de 2007 

 Declarada de Utilidade Pública, resolución do 23 de marzo de 2010 

 Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) 

 Certificado de Xestión e Control de Calidade ISO 9001:2008 (AENOR) 

 

 Membro fundador do Consello Asesor do Paciente – SERGAS - 2011 

 Adherida á AEDEM- COCEMFE – Asociación Española de Esclerosis Múltiple. 

 Membro Fundador de la Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de 

Ourense “DISCAFIS-COGAMI”. 

 Adherida á Federación Española de Enfermedades Raras. FEDER – 2010 

 Miembro fundador da Federación Gallega de Esclerosis Múltiple. FEGADEM -2011 

 Adherida á Federación Española de Parkinson. FEP – 2011 
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1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos a Memoria do Proxecto Interdisciplinar de atención a persoas con 

enfermidades neurodexenerativas e as súas familias para o ano 2016. 

Nela facemos balance e avaliamos os servizos prestados ao colectivo para o que 

traballamos. 

 

Manter os servizos e programas que se viñan facendo e optar por unha atención de 

calidade seguiron sendo os obxectivos a acadar con este proxecto neste ano. Para lograr 

este fin, traballamos de forma coordinada un equipo multidisciplinar de profesionais, 

tanto do ámbito sanitario como social, ao frente dos 3  programas principais: Traballo 

Social, Psicoloxía Clínica e Fisioterapia. Estes Programas teñen unha duración anual, é 

dicir, desenvólvense ininterrumpidamente durante os 12 meses do ano. Dentro deles, 

a maiores e de forma paralela, lévanse a cabo outras actividades de duración variada e 

que se especifica máis adiante nesta memoria. 

Para complementar esta labor unha vez máis botamos man de diversas colaboracións 

con outras entidades sociosanitarias da contorna, como viñamos facendo ate o de agora 

con bos resultados. 

 

Así mesmo, contamos coa colaboración imprescindible dos nosos/as voluntarios/as, 

coa implicación da Xunta Directiva e coa participación de diversas entidades e 

institucións, tanto do ámbito público como privado. 

 

A continuación expóñense os resultados acadados. 
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2. PROXECTO INTERDISCIPLINAR 2016 

Presentamos primeiro a consecución dos obxectivos do Proxecto  Interdisciplinar no seu 

conxunto, dende xaneiro a decembro do 2016. 

 

Nº total de usuarios/as atendidos en 2016 121 

Nº anual de intervencións terapéutico-sociais 3791 

Nª altas de novos/as socios/as 9 

Nº anual de novas valoracións* 8 

Satisfacción de usuarios/as 4,5 sobre 5. 

 

* Todos/as os novos/as socios/as afectados/as son valorados nos diferentes programas 

sociosanitarios. Só excepcionalmente, se as circunstancias non o permiten, se atrasa ou 

pospón dita valoración. 

 

A continuación mostramos un perfil dos socios/as e usuarios/as atendidos ao longo 

deste ano: 

 

 

Fonte: elaboración propia 

 

En “Outros” contabilizamos aquelas persoas atendidas que foron derivadas dende 

outras entidades, fundamentalmente dende Discafis-Cogami ao Programa de Psicoloxía 
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e ao de Fisioterapia dentro do Programa de colaboración que mantén AODEM con esta 

Federación. 

Polo xeral son persoas diagnosticadas de algunha enfermidade crónica e que, na maioría 

dos casos, teñen xa unha discapacidade recoñecida ou en trámite. 

A porcentaxe destas persoas atendidas aumentou sutilmente con respecto ao ano 

anterior, pasando dun 11% a un 16%.  O mesmo aconteceu cos familiares atendidos que 

aumentou 4 puntos. 

 

 

Fonte: elaboración propia 

 

 

Entre os socios/as afectados/as de AODEM atendidos/as neste ano, o grupo maioritario 

segue a ser loxicamente o de persoas con Esclerose Múltiple por ser a 1ª patoloxía que 

atendeu a asociación. Os pacientes con Parkinson aumentaron lixeiramente, pasando 

dun 22% a un 26% mentras que os de Enfermidades Raras descenderon case na mesma 

proporción. En “outras patoloxías” contabilizamos aquelas que a pesares de non estar 

consideradas como raras sí son neurodexenerativas e/ou crónicas. Manteñen a mesma 

representatividade que o ano pasado.   
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Fonte: elaboración propia 

 

Continúa a tendencia de anos anteriores, sendo as mulleres o colectivo que máis 

demanda atención e servizos, duplicando o nº de homes e aumentando un 4% con 

respecto a o ano pasado. 

 

 

Fonte: elaboración propia 

 

Máis da metade dos usuarios/as son foron persoas en idade adulta (36-65 anos) 

seguidos do grupo de maiores (>65 anos). 
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O perfil dos usuarios/as foi o esperado: persoas, na súa maioría diagnosticadas dunha 

enfermidade neurodexenerativa e cun grao de discapacidade ou dependencia 

recoñecido de forma oficial. Derivado disto, moitos destas persoas xa están 

incapacitadas laboralmente, sendo as menos as que se manteñen en activo.  

 

As pensións de incapacidade son o sustento principal de gran parte da economía 

familiar. Os gastos derivados dos terapias rehabilitadoras son recurrentes e continuos 

no tempo polo que, en ocasións dende o programa de Traballo Social de valora o 

reaxuste da tarifa a pagar adaptándoa á posibilidade económica da familia ou núcleo de 

convivencia. 

 

 

2.1. PROGRAMA DE TRABALLO SOCIAL 

Programa  de atención social a persoas con enfermidades neurodexenerativas e as súas 

familias. Duración anual, de xaneiro a decembro. 

 

-Consecución dos obxectivos 

Indicadores de intervención Resultado alcanzado 

Nº de usuarios/as atendidos/as anualmente. 78 usuarios/as 

Nº de intervencións anuais. 344 intervencións 

 

 

2.1.1. Subprograma de Ocio e Tempo Libre Adaptado 

Leváronse a cabo e sen excepción todas as actividades previstas inicialmente neste 

subprograma.  Foron estas: 
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ACTIVIDADE RESULTADO 

Xornada lúdica e accesible na vila 

monumental de Baiona 

Nº participantes: 10 

Lugar de realización: Baiona (Pontevedra) 

Data de realización: 21 setembro 2016 

Visita ao xacemento romano Aquis 

Querquennis 

Nº de participantes: 7 

Lugar de realización: Bande (Ourense) 

Data de realización: 28 setembro 2016 

Visita ao Acuario de O Grove 

Nº de participantes: 13 

Lugar de realización: O Grove (Pontevedra) 

Data de realización: 5 outubro 2016 
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2.1.2. Subprograma de Voluntariado 

Este subprograma ten unha continuidade no tempo (de xaneiro a decembro), non 

estando limitado en datas concretas. Os/as voluntarios/as colaboran algúns de forma 

regular e outros só puntual ao longo do ano no Transporte Adaptado, tarefas de difusión 

e sensibilización, acompañamento... 

Non houbo novas altas nin baixas de voluntarios/as. 

Deuse continuidade ao Taller “Reciclat-Em” impulsado e coordinado íntegramente por 

unha voluntaria. 

 

ACTIVIDADE RESULTADO 

Taller de manualidades e 

reciclaxe “Reciclat-Em” 

 

Nº participantes: 12 (6 mulleres e 6 homes) 

Lugar de realización: Sala de Boccia de Aixiña 

Data de realización: Do 1 de febreiro ao 30 de 

maio e do 10 de outubro ata Nadal. 

 

 

Grupo de manualidades 
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2.2. PROGRAMA DE PSICOLOXÍA CLÍNICA 

 

Programa  de atención psicolóxica a persoas con enfermidades neurodexenerativas e as 

súas familias. Duración anual, de xaneiro a decembro. 

 

-Intervención terapéutica 

 

Indicadores de intervención  Resultado alcanzado  

Nº de usuarios/as atendidos/as 73 usuarios/as 

Nº de intervencións anuais 486 intervencións 

 

2.2.1. Grupo de Axuda Mutua (GAM) de Esclerose Múltiple 

Nº de asistentes 14 (7 homes e 7 mulleres) 

Datas realización Do 13 de xaneiro ao 15 de xuño de 2016 

Sesións quincenais os mércores, de 11h a 12:30h. 

Retómase o grupo o 19 de outubro ata finais de ano. 

Lugar realización Salón de actos de Aixiña. 

Contidos Elaborouse un programa de temas a tratar e algún deles foron 

solicitados por membros do GAM, entre outros: tratamentos e 

investigación, análise dos principais síntomas da enfermidade, 

áreas e modos de afectación, instruccións previas, Apps de 

estimulación neurocognitiva, emocións e saúde,  autoestima, 

comunicar a enfermidade, relaxación: aplicación e técnicas… 

Avaliación da 

actividade 

Cuestionario de satisfacción: 9,2 puntos sobre 10 (respondérono 

10 participantes). Cos resultados expostos realízase unha 

avaliación positiva na consecución dos obxectivos do GAM e a 

conveniencia de darlle continuidade como é o desexo dos 

membros. 

 



                                               

ASOCIACIÓN OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ELA, PARKINSON 
Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

SERVICIO SANITARIO AODEM C-32-000426 - DECLARADA DE “UTILIDADE PUBLICA” 
R/Recaredo Paz, nº1 – 32005 OURENSE – Tfno/Fax.- 988 252 251 

aodem@hotmail.es – www.aodem.com 
 

 

12 
 

 

 

 

Foto de Santi M. Amil (La Voz de Galicia) 

 

2.2.2. Intervención neurocognitiva 

 

Nº de asistentes 6 (3 mulleres e 3 homes) 

Datas realización Anual (de xaneiro a decembro de 2016) 

Sesións individuais con cada paciente. 1h/sesión 

Entre 1-2 sesións/semana/paciente 

Lugar realización Despacho de Psicoloxía 

Contidos Aplicación de técnicas e estratexias que se aplicaron para incidir 

nos problemas cognitivos presentes nestes pacientes (memoria, 

atención…) 

 

 

2.2.3. GAM coidadoras/es de Parkinson 

 

Nº de asistentes 8 persoas (7 mulleres e 1 home) 

Datas realización 9 meses: de xaneiro a setembro  de 2016. 

Reunións semanais os xoves de 1h 30 min.  
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Lugar realización Salón de actos C.I.S. Aixiña 

Contidos Elaboración do programa de intervención grupal; difusión e 

búsqueda de membros, compatibilidade de horarios, lugar 

realización, etc. Intervención; avaliación previa dos/as 

participantes (Test de sobrecarga do coidador/a Zarit e 

Cuestionario SF36); dificultade de asistencia por falta de tempo 

para “eles mesmos/as”; Avaliación final do GAM: Resultado de 

satiasfacción: 4,25 ptos sobre 5. As cuestións mellor valoradas: 

“o contacto entre iguais” e “un maior sentimento de 

comprensión”. Cuestións peor valoradas: a dificultade para 

asistir ás reunións pola carga horaria. 

 

2.3. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

 

Programa  de atención fisioterapéutica a persoas con enfermidades neurodexenerativas 

e as súas familias. Duración anual, de xaneiro a decembro. 

 

-Intervención terapéutica 

Indicadores de intervención Resultado alcanzado 

Nº de usuarios/as atendidos/as anualmente 67 usuarios/as 

Nº de intervencións anuais. 2961 intervencións 

 

 

2.3.1. Taller de fisioterapia respiratoria para pacientes con Enfermidades 

Raras 

 

Nº de asistentes 7 pacientes 

Datas de realización Do 1 de marzo ao 31 de xullo. 
Luns e mércores de 16h a 18h 

Lugar de realización Centro de rehabilitación de AODEM. 
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2.3.2. Taller de cinesiterapia en Parkinson: 

Dividido en catro subtalleres grupais dirixidos a tratar as principais problemáticas que 

presenta a enfermidade no ámbito físico. De abordaxe específico para a mellora da 

función respiratoria, forza, amplitude e velocidade de movemento, relaxación muscular, 

coordinación, equilibrio ou marcha. 

 

Nº de asistentes 12 pacientes (8 mulleres e 4 homes) 

Datas de realización Do 1 de xaneiro ao 30 de xuño. 
Luns e mércores de 16h a 18h 

Lugar de realización Centro de rehabilitación de AODEM. 

 

 

2.4. OUTROS PROGRAMAS EN COLABORACIÓN 

 
AODEM pertence como membro fundador á Federación de Asociaciones de 

Discapacitados Físicos de Ourense “Discafis – Cogami”. Mantemos coa Federación unha 

relación de colaboración profesional, pola que, os socios/as de AODEM que o necesiten 

poden acceder aos servizos da Federación e os seus socios/as aos programas de 

AODEM. 

O mesmo acontece co Programa de Terapia Ocupacional, asumido este ano por AIXIÑA 

e ao que asistiron algúns socios/as de AODEM. 

 

 -Programas de AODEM para DISCAFIS-COGAMI* 

Programa de Psicoloxía Nº de usuarios/as atendidos 18 

Programa de Fisioterapia Nº de usuarios/as atendidos 2 

 

* Foron usuarios/as pertencentes a 4 asociacións federadas diferentes: ASEM (Asociación 

Gallega contra las enfermedades neuromusculares), ACCU (Asociación de enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa), AFFOU (Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense) AIXIÑA 

(Asociación de minusválidos físicos, parálisis cerebral y tercera edad dependiente). 
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 -Programas de DISCAFIS-COGAMI para AODEM 

Programa de Logopedia 

Nº de usuarios/as atendidos  15 

Nº de intervencións 521 

Derivacións novas 2016 6 

Programa de Transporte Adaptado 
Nº de usuarios/as atendidos  9 

Derivacións novas 2016 1 

Banco de Axudas Técnicas Nº usuarios/as 0 

 

 

  - Programas de AIXIÑA para AODEM 

Programa de Terapia Ocupacional 

Nº de usuarios/as  atendidos  3 

Nº de intervencións 80 

Derivacións novas 2016 0 

 

 

Ademais destas colaboracións, que son en volume as máis numerosas, tamén se atendeu a 

outra persoa a través dunha derivación chegada da Federación Gallega de Enfermedades 

Raras y Crónicas (FEGEREC). 

 

Programa de Psicoloxía Nº de usuarios/as atendidos 1 

 

 

3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL E 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

A continuación detállanse as principais actividades levadas a cabo dentro deste 

programa nos ámbitos de difusión, participación social e comunicación externa da 

entidade: 
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Campañas de difusión/sensibilización/divulgación 
 

Feira da Saúde 2016: Stand nunha carpa sita na Praza Bispo Cesáseo de Ourense (12-13 de 

abril de 2016). Organizado pola Concellería de Saúde de Ourense. Colaboran 8 voluntarios/as 

na atención do stand. Deuse información ao público asistente sobre as actividades e 

programas de AODEM facendo especial fincapé na sensibilización sobre a enfermidade do 

Parkinson, por conmemorarse na víspera o día mundial desta doenza. 

 

 

Presentación do Libro Blanco do Parkinson en España. Santiago de Compostela, 6 de 

maio de 2016. En colaboración con outras asociacións de Parkinson da comunidade, técnicos e 

socios/as de AODEM afectados/as por EP asistiron a este acto, no que estivo tamén presente o 

Conselleiro de Sanidade, D. Jesús Vázquez Almuíña. 

 

 

Presentación do Libro Blanco do Parkinson 
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Recoñecemento do COB (Club Ourense Baloncesto) á labor de AODEM. Pavillón 

Paco Paz en Ourense, sábado 5 de novembro. Durante o descanso faise mención ao traballo de 

AODEM na cidade en favor das persoas con enfermidades neurodexenerativas e as súas 

familias e o Presidente do COB, Camilo Álvarez, recibe a dous representantes da asociación, 

Susana Fernández e Suso Álvarez. Dende as gradas, socios/as e familiares agradecen o xesto. 

 

 

         Foto da galería web do Club Ourense Baloncesto 

 

Xornada “Envejecimiento: cerebro y corazón”. Organizadas polo Centro Médico El 

Carmen, e celebradas o sábado 19 de novembro no Auditorio de Ourense, participou como 

ponente e representando a AODEM Jovita Alonso.  

 

 

Mesa redonda “Cerebro y envejecimiento” 
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Día Internacional do Voluntariado. 5 de decembro na Praza Maior de Ourense. 

Participamos na feira de entidades organizada dende a Área de Voluntariado do Concello de 

Ourense. Colaboran 4 voluntarios/as durante a xornada informando sobre as actividades da 

asociación e a maneira de colaborar con nela. 

 

 

 

Comunicación externa 

Actualización permanente da web: www.aodem.com e do Facebook: Aodem Ourense. 

28 mencións en prensa e outros medios: 9 La Voz de Galicia, 7 La Región, 4 Faro de 

Vigo, 1 El Ideal Gallego, 1 La Opinión de A Coruña, 1 Diario de Bergantiños, 1 en 20 minutos, 1 

Galicia Press, 1 Correo Gallego, 1 no Diario de Arousa e 2 artigos na revista “Noticias EM”. 

1 entrevista en Radio Ourense tratando o tema do Parkinson (11/04/16) 

1 entrevista en Telemiño no Día Mundial do Parkinson (12/04/16) 

1 entrevista para a TVG no Día Mundial da ELA (21/06/16) 

1 entrevista para Telemiño presentando a Asociación (23/06/16) 

1 entrevista en Radio Voz - Voces de Ourense (14/12/16) 
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Captación de fondos - Campaña “Concellos Solidarios” 

Andaina solidaria ‘do Castelo 

aos tres ríos’: organizada polo 

Concello da Peroxa. Día 24 de abril de 

2016. Foi un éxito de participación con 

máis de 600 persoas inscritas. 

 

 

 

 

Andaina Solidaria ‘Festa do Pan 

de Cea’ en beneficio de AODEM. 

Organizada polo Concello de Cea e o 

Consello Regulador do Pan de Cea e 

encadrada dentro do 25 aniversario da 

festa do Pan. Celebrouse o día 26 de xuño 

de 2016 saíndo da Praza Maior e tendo ata 

3 percorridos de diferentes kms. 

 

 

Andaina solidaria ‘Do Pulpo’. 

Organizada polo concello de O Carballiño e 

celebrada o sádabo día 7 de agosto de 2016 

saíndo do Parque Municipal deste Concello. 
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4. CONVENIOS, ALIANZAS E OUTRAS COLABORACIÓNS 

 

 Ministerio del Interior – Servicio de Gestión de Penas y medidas alternativas: 

Non solicitaron este ano a nosa colaboración con ningunha persoa suxeita a 

cumplimento de pena (Traballos en Beneficio á Comunidade). 

 CIFP Portovello de Ourense: non tivemos alumnos en prácticas este ano. 

 Universidade de Vigo (Campus de Ourense): Avaliación final do alumno en 

prácticas de Traballo Social, que comezara o 28 de setembro e rematou o 15 de 

xaneiro do 2016. 

Sesión informativa con alumnos/as do Ciclo de Traballo Social. (24/02/2016). 

 Concello de Ourense: AODEM é entidade colaboradora no deseño do Plan de 

Infancia e Xuventude iniciado polo Concello. 30/03/16. 

Tamén forma parte nunha mesa de traballo do Consello Municipal de Servizos 

Sociais, colaborando na elaboración dunha guía de recursos sociais da cidade e 

mais do Consello Municipal da Saúde, acudindo a todas as convocatorias. 

 Consello Asesor do Paciente. Cª de Sanidade: AODEM é membro dende a súa 

fundación e asistiuse ás reunións deste ano. 

 Comisión Sociosanitaria de COGAMI: Asistencia ás convocatorias como membro 

fundador. 

 FEGADEM: AODEM asiste como membro fundador ás reunións desta entidade e 

colabora en todas as accións que leva a cabo. 

 

 

Reunión do grupo de traballo do Consello Municipal de Servizos Sociais 
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Un ano máis contamos co apoio económico de diferentes entidades públicas e privadas 

para poder darlle continuidade ao servicio de atención integral a socios/as e as súas 

familias. Porén, a autofinanciación, a través das cuotas dos socios/as e por acceso aos 

diferentes servizos, foi fundamental para manter a continuidade do Programa de 

Intervención Interdisciplinar. 

A continuación detallamos cales foron as principais fontes de financiación durante este 

ano 2016. 

 

1. Autofinanciación:  

- Prestación de servizos   - Cotas de socios/as 

- Doazóns     - Captación de fondos 

 

2. Entidades Públicas: 

- Concello de Ourense.    - Deputación  de Ourense. 

- Xunta de Galicia: Cª de Sanidade e Cª de Política Social 

 

3. Entidades Privadas: 

- Obra Social Fundación La Caixa.  -Fundación Mapfre 

 

 

5. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

Para levar a cabo este proxecto é fundamental contar con profesionais de diferentes 

ámbitos (social e sanitario, neste caso) que foron os responsables de cada un dos 

Programas postos en marcha. Os recursos humanos (gastos directos: gastos de persoal) 

empregados foron os seguintes: 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

 1 Traballadora Social: Sandra Lorenzo Rodríguez (Nº Colx. 2180): Responsable 

do Programa de Traballo Social e Subprogramas de Voluntariado e de ocio e 

tempo libre adaptado. 

Esta profesional, é á súa vez, a Responsable de Protección de Datos de AODEM. 

 

 1 Psicóloga Clínica: María Fernanda Patiño Bustabad (Nº Colx: G-1070): 

Responsable do Programa de Psicoloxía Clínica e dos Subprogramas de “Grupo 

de Axuda Mutua” e Estimulación Neurocognitiva. 

Ademais é a Directora Sociosanitaria de AODEM e Responsable de Calidade. 

 

 2 Fisioterapeutas: Leticia Cibeira Rodríguez (Nº Colx. 2767), Manuel A. 

Fernández Ojea (Nº Colx: 2699): Responsables do Programa de Fisioterapia e das 

actividades enmarcadas dentro del. 

 

XUNTA DIRECTIVA 

Trala dimisión da Xunta Directiva a finais do mes de outubro, en Asamblea Xeral 

Extraordinaria, celebrada o 17 de novembro de 2016 noméase unha nova Xunta 

Directiva, composta polas seguintes persoas: 

 Presidenta: Susana Fernández López 

 Vicepresidenta: Dolores Jovita Alonso González 

 Secretario: Alberto Ismael Permuy Pantín 

 Tesoureiro: Constantino Guzmán Rodríguez 

 Vogal: Jesús Ángel Álvarez Peña Vogal: María García Quintela 

 

-Recursos Materiais:  

Gastos directos: 

-Diverso material de rehabilitación para o Programa de Fisioterapia (cremas, papel de 

camilla, auga, vendas, etc.). 

-Material funxible de oficina: papel, tóner, etc. 



                                               

ASOCIACIÓN OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ELA, PARKINSON 
Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

SERVICIO SANITARIO AODEM C-32-000426 - DECLARADA DE “UTILIDADE PUBLICA” 
R/Recaredo Paz, nº1 – 32005 OURENSE – Tfno/Fax.- 988 252 251 

aodem@hotmail.es – www.aodem.com 
 

 

23 
 

Gastos indirectos: teléfono, conexión a internet, mantemento da páxina web, etc. 

 

Instalacións: No C.I.S. AIXIÑA (Centro Integral de Servizos) contamos cunha oficina de 18 

m2 de uso exclusivo para esta Asociación, un despacho de 10m2 para a realización do 

“Programa Psicoloxía Clínica” e  un “Centro de rehabilitación de Fisioterapia” de 125 

m2  totalmente equipado. 

 

 

6. CONCLUSIÓNS 

Con este proxecto interdisciplinar acadáronse os principais obxectivos propostos para o 

2016: darlle continuidade aos programas sociosanitarios que repercuten directamente 

nunha mellora da calidade de vida das persoas con enfermidades neurodexenerativas e 

as súas familias da provincia de Ourense. 

Sacamos unha valoración positiva da execución e mais dos resultados acadados. 

 

A maioría dos usuarios/as atendidos/as foron persoas residentes no Concello de 

Ourense, aínda que tamén os houbo doutros concellos da provincia de Ourense. E, un 

ano máis, continúan a ser as mulleres as principais demandantes de servizos, duplicando 

ao número de homes. 

 

Mantívose o ritmo de usuarios/as e intervencións previstas e destacamos que neste ano 

aumentou notablemente o nº de persoas derivadas doutras entidades pasando dun 11% 

no 2015 a un 16%, o que evidencia que a colaboración entre entidades segue a ser 

necesaria e fundamental. 

Algo similar aconteceu co nº de familiares que solicitaron atención nalgún dos 

programas, aumentando sensiblemente. Houbo 9 altas novas de socios/as con 

patoloxías diversas: 5 Esclerose Múltiple, 3 Parkinson e 1 Enfermidade Rara. 

 

En  novembro a entidade pasou a auditoría externa de Calidade (ISO 9001:2008), a cargo 

de AENOR, superándoa con solvencia o cal evidencia tamén o grao de cumprimento das 

esixencias que nos marcamos. 
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Dámoslle especial importancia á opinión/valoración referida polos usuarios/as xa que 

son os destinatarios/as últimos e directos do traballo realizado. O grao de satisfacción 

de usuarios/as cos Programas e servizos de AODEM, que reflicte a enquisa que lles 

pasamos, acadou un 4,5 sobre 5 ptos, o cal anima a continuar nesta liña nos vindeiros 

anos e a mellorar en todo o posible. 

 

O traballo en equipo e a implicación de voluntarios/as e familias foi fundamental para o 

éxito do proxecto posto en marcha. 

A implicación dos socios/as en actividades e propostas internas e tamén externas á 

asociación foi decisiva. Colaboraron activamente en numerosos actos: Feira da Saúde, 

presentación Libro Blanco de Parkinson, Xornada “Envejecimiento: cerebro y corazón”, 

andainas solidarias, etc, reforzando o sentimento de pertenza a un colectivo e 

favorecendo a súa integración e participación social. 

 

Valoramos moi positivamente a implicación tamén a nivel institucional de diferentes 

concellos da provincia: A Peroxa, Cea e O Carballiño, que se sumaron á causa de AODEM 

organizando andainas solidarias coas que nos achegamos máis á xente que vive no rural. 

O mesmo podemos dicir de institucións deportivas como o COB que recoñeceu a 

traxectoria de AODEM na cidade ao longo destes 20 anos dende a súa creación. 

  

A presenza nas redes sociais seguiu a ser determinante para chegar á cidadanía, divulgar 

o coñecemento sobre enfermidades neurodexenerativas e favorecer a súa investigación.  

 

  

 En Ourense a 13 de xaneiro de 2017 

 

 

 

Asdo: Mª Susana Fernández López 
Presidenta de AODEM 
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