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O ano da pandemia
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Alerta Sanitaria

O virus irrompe nas nosa vidas
Durante a alerta sanitaria AGADEA permanece ao lado das familias prestado atención
ao domicilio, seguimento telefónico e intervencións online, entre outras accións

Durante os meses de confinamento
por mor do coronavirus AGADEA puxo
en marcha unha rede de apoio as persoas usuarias e as súas familias. Dende
o primeiro momento as técnicas da
nosa entidade visitaron os domicilios
realizando estimulación cognitiva,
apoio psicolóxico e fisioterapia.
Con todos os EPIS e cumprindo os protocolos sanitarios logrouse manter a
rutinas dos doentes e evitouse o deterioro da calidade de vida das familias.
O equipo técnico dos nosos centros
estivo en contacto telefónico coas familias atendendo todas as súas dúbidas e realizando un seguimento online. Por outra banda ofreceuse dossiers
de material de estimulación cognitiva
personalizados segundo as necesidades de cada persoa usuaria. Este material entregouse por correo electrónico.
Non obstante, o noso persoal levou a
cabo unha entrega a domicilio para
aquelas familias que non dispoñían de
acceso a TICs.
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Alerta Sanitaria

Adaptación á nova normalidade
AGADEA reinventouse incorporando cambios constantes para atenuar o impacto da pandemia
sobre a calidade de vida das familias, entre eles plataformas online e atención a domicilio
Este ano 2020 deixa unha crise sen precedentes na súa vertente sanitaria. Unha situación que nos obrigou a reinventarnos e
incorporar cambios constantes, como adecuarnos a unha sociedade máis dixital ou identificar prioridades a curto prazo
para atenuar o impacto da pandemia. AGADEA foi capaz de
cancelar, posponer e resituar a asistencia segundo o momento. Aprendemos e incorporamos melloras día a día pero sempre estando ao lado das familias para evitar a mingua da súa
calidade de vida.
Entre as accións realizadas destacan actividades de estimulación cognitiva no domicilio, fisioterapia no domicilio, elaboración de táboas de seguimento telefónico individual, apoio psicolóxico ás familias, proporcionar app móbiles como medio
para a estimulación cognitiva e aportación de pautas específicas para a recondución de alteracións condutuais. Ademais
nos puxemos ao día na formación online para poder ofrecer,
por exemplo, o programa de Envellecemento Activo, sen a necesidade de saír da casa e evitando posibles contaxios.

NeuroUP

Atención a domicilio

AGADEA realiza 4.451
Intervencións durante o confinamento
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Actividades nos centros

Os cativos
visitan os
nosos centros
Unha das actividades que máis
nos gustan en AGADEA é o encontro entre maiores e cativos
porque coñececemos o enriquecemento que supón para todos.
No mes de febreiro o Centro de
día da Estrada recibiu aos nenos
e nenas da Escola Infantil municipal. Grazas a estes encontros as
persoas maiores experimentan
un aumento de vitalidade e autoestima, redúcense os sentimentos de soidade e illamento e prodúcese unha potenciación da memoria. Doutra banda, os nenos
interactúan con persoas de avanzada idade e forman unha idea
máis positiva do envellecemento.
Outro dos programas básicos que
leva a cabo AGADEA é o estimulación cognitiva dirixido a manter
as capacidades mentais, ademais
de perseguir un mellor rendemento cognitivo e unha maior
autonomía. Este ano tiveron gran
aceptación actividades como cocina, elaboración de xabón e puntillismo.

Día do Cancro

Día de San Valentín
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Violencia de xénero

Actividades nos centros

Saídas, xerontoximnasia, laborterapia...

Este ano atípico non puidemos realizar todas as saídas que tíñamos previsto. Con todo no mes de xaneiro
tivemos tempo para visitar o centro MeteoGalicia que a Xunta de Galicia ten en San Lázaro. Alí, as persoas
usuarias do Ensanche coñeceron todos métodos e instrumentos que os profesionais usan para realizar as
predicións meteorolóxicas. Dende o punto de vista terapéutico AGADEA aposta pola xerontoximnasia pola súa capacidade de preservar ao máximo o nivel de autonomía das persoas usuarias, así como a laborterapia e as actividades lúdicas e socializadoras, que melloran a calidade de vida das persoas. En AGADEA
tamén celebramos os ´días mundiais’ no noso afán de estar en contacto coa realidade na que vivimos.

Muller Traballadora

Entroido
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Baixo o mesmo paraugas

Sensibilización

AGADEA en contacto coa sociedade

Dende AGADEA buscamos participar activamente na sociedade ademais de informala sobre o noso colectivo. Comezamos a ano cunha chea de proxectos que foron truncados pola pandemia. Aínda así, e
nos primeiros meses do ano logramos realizar varios actos de sensibilización logrando unha gran participación da sociedade civil. Entre eles a Milla Solidaria Heroínas de Sálvora no Porto de Aguiño, a Andaina Solidaria en Boiro e o concerto da Real Filharmonía de Galicia ofreceu no noso favor. O concerto
de ‘Romeo e Xulieta’ de Prokófiev logrou concitar no Auditorio de Galicia a centos de persoas, que disfrutaron dunha xornada de música en familia. Posteriormente todos os actos tiveron ser virtuais. Así
celebramos a Andaina de Ribeira e da Estrada e a campaña de Nadal. Na primeira AGADEA superou con

Xornadas formativas e conferencias
AGADEA particou nas XVIII Xornadas Interdisciplinares
da Federación Alzhéimer Galicia, que tiveron lugar o
pasado 17 de outubro, e que reuniron a máis de 180
persoas a través de Zoom. Nela puxemos de manifesto
a adaptación levada a cabo nos nosos centros ante a
situación de crise sanitaria ocasionada polo coronavirus. AGADEA puxo en valor a atención prestada nos
domilicios no confinamento que aportou seguridade e
evitou o deterioro da calidade de vida dos usuarios
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Sensibilización

#TodaunhaVida e #OsCamiñosdaMemoria

AGADEA superou con éxito o reto virtual de sumar quilómetros polo Alzhéimer ata alcanzar os 154,79 km
percorridos, Entre familias con bebés, grupos de amigos/as, usuarias do Centro de día ou e membros
do Clube Sachacamiños. Cada un deles mandou unha foto co seu nome e os quilómetros da súa ruta. Todos os esforzos sumaron nestes #QuilómetrosPoloAlzhéimer, tanto os que fixeron uns mentros como varios quilómetros. Mentres que na Estrada logramos un total de 141 quilómetros.
No Día Mundial do Alzhéimer AGADEA homenaxeouse á chamada xeración silenciosa coa campaña
#TodaUnhaVida na que se recompilaron fotos antigas das persoas usuarias que foron publicadas nas nosa
redes. Resultou unha campaña emotiva e valorada moi positivamente polas familias.

A artista Beatriz S. Saá expuxo na Igrexa da Universidade
Rostros de ausencia. A acción completouse cun coloquio no
que participou a presidenta Isabel Gey quen fixo un repaso
polas repercusións da pandemia entre as persoas con demencia. Na súa ponencia explicou que, en xeral, hai unha
mingua da súa calidade de vida, dificultade para entender a
situación e cambio do coidador principal, entre otros. Destacou a boa acollida das accións de apoio, como o seguimento
telefónico durante o confinamento, a estimulación cognitiva
no domicilio e o apoio psicolóxico ás familias.
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Apertura nun novo centro
AGADEA conta dende febreiro cun novo
Centro de día en Santiago de Compostela
AGADEA, ampliou a súa rede
de servizos coa apertura o
día 3 de febreiro, do Centro
de día Salgueiriños para persoas maiores. O novo centro
está situado na rúa Salgueiriños de Abaixo, 15 B, en Santiago de Compostela, conta
con 26 prazas e as instalacións propias dun moderno
centro de día dotadas dun
completo equipamento asistencial.
Está atendido por profesionais de áreas tan variadas
como psicoloxía, fisioterapia,
terapia ocupacional, traballo
social, logopedia, xerontoloxía e podoloxía, o que garanten un seguimento integral
de cada usuario. A dispoñibilidade horaria do centro é
moi ampla, de 9:00 a 20:00
horas con posibilidade de
acollerse a media xornada
ou xornada completa.

O Centro de día Salgueiriños é unha opción adecuada para maiores
que precisan servizos profesionais de estimulación cognitiva e física
pero que queren permañecer nas súas casas. Ademais dos servicios
básicos de restauración, hixiene, actividades recreativas e sociais,
conta con servizos especializados dirixidos a mellorar a calidade de
vida dos maiores. Tamén outros como podoloxía, fisioterapia e logopedia. Para facilitar a chegada ao centro, AGADEA, puxo a disposición dos usuarios un servizo de transporte.

Estreamos web
AGADEA revova a súa imaxe comunicativa cunha nova páxina
web, moito máis funcional e estética, na que busca adaptarse ás
cambiantes realidades comunicativas. Está dirixida a aquela persoa que se achega por primeira vez á entidade buscando actividades de prevención e envellecemento activo ou tras un diagnose
de demencia. Tamén ás familias usuarias que demandan información de horarios, actividades, excursións… Por último, busca sensibilizar á sociedade cun apartado concreto sobre eventos. Neste
proceso de renovación incluíronse dous novos apartados: unha
aula virtual para a organización de cursos online e unha pasarela
virtual que facilita a participación en andainas, a xesión do voluntariado, de doacións…
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Agadea nos medios

Impactos nos Medios
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AGADEA

ALZHEIMER

FELIZ 2021

O ano da ESPERANZA
*As fotos recollen as mostras de apoio das traballadoras de AGADEA ás familias durante o confinamento de marzo 2020

Moitas grazas polo voso apoio
AGADEA
Rúa de Salgueiriños de Abaixo, Nº 15 Baixo
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 59 57 38 / 647 589 725 agadea@agadea.org

www.agadea.org
Agadea presta servizos en Santiago, Ribeira, A Estrada, Vedra, Boiro e Teo
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