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área
asociativa

XUNTA DIRECTIVA

MISIÓN
AGADHEMO é unha entidade sen ánimo de lucro que traballa para
conseguir a normalización social e sanitaria e a mellora na calidade
de vida das persoas con coagulopatías conxénitas e as súas familias,
a través da defensa e promoción dos seus dereitos e a prestación
de servizos que lles proporcionen unha atención integral.

PRESIDENTA
Laura Quintas Lorenzo
VICEPRESIDENTA
Susana García Martínez
SECRETARIA XERAL
Mª Isabel Valiela Pérez

VISIÓN
Unha organización consolidada, cun grupo de profesionais

estable,

que sirve de referencia a outras entidades nacionais e internacionais
que traballan no mesmo ámbito de actuación.

VICESECRETARIO XERAL
Ricardo García Carrión

Promotora do cambio social en canto á atención e o tratamento en

TESOUREIRO
Celso Álvarez Pérez

comunidades menos favorecidas, conseguindo que as persoas con

VOGAIS

coagulopatías conxénitas poidan ter acceso a

Iria Rico Varela

tódolos recursos

sociosanitarios normalizados.

Brais Carreira Iglesias

VALORES
•

Transparencia na xestión e realización de actividades.

•

Coñecemento amplo do que supoñen as coagulopatías conxénitas.

•

Eficacia e eficiencia na xestión de recursos e na implementación
de actividades.

•

Relación: procura de colaboracións, alianzas, convenios, redes,
de cara a atopar os apoios necesarios na sociedade para mellorar a situación do colectivo.

•

Traballo en equipo na xestión e implementación das actividades.

•

Apoio mutuo entendido no colectivo como “una gran familia”.

•

Profesionalidade: Equipo de profesionais capacitados que garantan a eficacia e a eficiencia.

3

área
asociativa

POR ELXS E PARA ELXS
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COLECTIVO (PERSOAS ASOCIADAS)
PERSOAS ASOCIADAS POR PROVINCIAS

SOCIAS E SOCIOS COLABORADORES

ENTIDADES ÁS QUE PERTENCEMOS
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Asemblea de Agadhemo.
A Toxa, Marzo 2018

Simposio

Médico-Social

Fedhemo.

“Alcanzando

Abril 2018
6
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e

Asemblea

metas”

de

Zaragoza,

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

Agadhemo sempre tivo claro que o movemento asociativo a nivel local, autonómico, estatal e mundial é
unha das claves para conseguir unha maior divulgación
da problemática da hemofilia, ademais de ser a mellor
maneira de pór en contacto a profesionais e persoas
afectadas.
Entrevistas de prensa a cargo da Xunta Directiva de
Agadhemo e persoas asociadas da entidade.

A Asembleas Galega de Hemofilia, celebrouse o 11 de
Dinamización das actividades programadas a través das
marzo na Illa da Toxa.
redes sociais.
Neste ano celebrouse asemblea ordinaria ,onde se fíxoMédico-Social
se un repaso á actividade da entidade ao longo do XLVII Asemblea Nacional y XXV Simposio Médicoano 2017 e se decidiron cales se ían a realizar no da Federación Española de Hemofilia, que se celebrou
2018. Posteriormente fíxose un repaso a situación ac- do 20 ao 22 de abril en Zaragoza. Sendo este a cita
mais importante da hemofilia en España, congregáronse
tual dos tratamentos en hemofilia A e B.
en Sevilla preto de catrocentas persoas., 19 delas acuAo remate celebrouse o xa tradicional xantar de persodiron dende Galicia. Baixo o lema “Alcanzando Metas”
as asociadas, onde participaron preto de 123 persoas.
unificáronse criterios e opinións en hemofilia, máxime
O 17 de abril celebrouse o Día Mundial da Hemofilia,
Hemofilia en esta dura etapa de recortes e axustes sanitarios.
baixo o lema “Compartir conocimientos nos fortalece”
e realizáronse as seguintes actividades:
Participación no Foro O Experto Responde da Escola
Galega de Saúde para Cidadáns pertencente á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
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Actividades do campamento Hemojuve18, Sanxenxo

Hemoescola

Campamento para familias, Málaga
8
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Campamento La Charca

Campamento La Charca, Totana

ACTIVIDADES FORMATIVAS
A planificación e organización de proxectos e actividades formativas é un dos piares da actividade de
Agadhemo. E grazas á implicación das persoas asociadas e familiares os proxectos contan cunha grande
participación.
HEMOESCOLA

Campamentos para nenos e nenas de 8 a 12 anos:
Dirixido a nenos e nenas con hemofilia e/ ou outras
coagulopatías conxénitas. Dispoñen de toda a atención
necesaria por parte de hematoloxía, enfermeiría, fisioterapia, psicoloxía, educadores, etc. Á edición do ano
2018, acudiron un total de 8 rapaces e 2 rapaza dende Galicia.

O proxecto pretende crear espazos de convivencia e
aprendizaxe para pais e nais de nenos con hemofilia, Hemojuve: Campamentos para mozos e mozas de 13 a
anos Este ano tiveron lugar unha quenda, en Sanabordando a realidade sen dramatismos e dende unha 17 anos:
do 24 ao 29 de xuño. Nela os nosos adolescenxenxo,
perspectiva positiva.
tes de idades comprendidas entre os 13 e os 17 anos,
O obxectivo xeral é o de “mellorara calidade de vida
gozaron das Xornadas de Formación en Hemofilia e
dos nenos afectados con hemofilia mediante a adquisilecer náutico, organizadas por Fedhemo, Cogami e
ción de competencias para os proxenitores no eido do
Agadhemo, onde realizaron numerosas e amenas activitratamento, coidados, atención especializada”.
dades nas que aprenderon o funcionamento e o maneA metodoloxía tradúcese na realización de diferentes xo básico de veleiros, ademais de facer “veladas nocactividades programas, que se levaran a cabo nas da- turnas”. Así mesmo realizaron xogos didácticos sobre a
tas acordadas tendo en conta a dispoñibilidade dos hemofilia e os diferentes aspectos onde afecta, tales
socios e socias os que vai dirixido realizando tras elas, como: familia, amizade e parellas, ademais de fomentar
a autoestima e o autoconcepto. Participaron un total
una avaliación do éxito da actividade.
de 16 mozos e mozas, 4 dese de Galicia.
Neste ano 2018, na xornada da Hemoescola do 24 de
novembro a proposta das nais, optouse por facer acti- Campamentos para familias de nenos recentemente
diagnosticados:
diagnosticados Dirixido a os pais e nais con fillos con
vades separadas para os cativos e os pais e nais.
hemofilia de ata sete anos, xunto aos seus irmáns. Ao
Nas xornadas da hemoescola do 2018 teñen participacampamento de 2018, asistiu unha familia dende Galido 12 familias da entidade.
cia.
CAMPAMENTOS (HEMOCAMP)
Dende Agadhemo facilitamos a asistencia a diferentes
campamentos ao longo do ano aos que asisten as familias.
O obxectivo xeral é o de “Facilitar a creación dunha
rede de apoios entre persoas tanto menores de idade
como pais e nais que padecen dificultades similares ao
enfrontarse cunha enfermidade crónica”.
Estes campamentos divídense en catro grupos:
Campamentos para pacientes con inhibidor: Dirixido a
persoas con hemofilia, nenos ou adultos, que presentan
inhibidores. No 2018, asistiu unha familia de Agadhemo.
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IGUALHEMOS

FORMACIÓN CONTINUADA

Taller para mulleres con coagulopatías. Xornada Forma- Congreso Europeo de Hemofilia. (EAHAD) Celebrouse do
tiva para mulleres con coagulopatías e portadoras de 7 ao 9 de Febreiro en Madrid. Trátase do congreso do
Hemofilia.
Consorcio Europeo de Hemofilia e serve para coñecer
O obxectivo xeral e mellorar a calidade de vida das os últimos avances no campo da hemofilia e outras
mulleres portadoras de hemofilia e con outras coagulo- coagulopatías conxénitas.
patías conxénitas, favorecendo a súa posición de igualdade en materia de información, formación, atención,
orientación e asesoramento, para favorecer a súa parti- Congreso Mundial de Hemofilia. Celebrouse do 20 ao
24 de Maio en Glasgow (Escocia) . Trátase do congreso
cipación na vida asociativa.
da Federación Mundial de Hemofilia que se celebra caA metodoloxía de actuación basease na atención individa dous anos. Nel ademais de coñecer os últimos
dualizada y grupal das mulleres asistentes e participanavances no campo da hemofilia e outras coagulopatías
tes e das súas fillas no caso de acudir á xornada, meconxénitas a nivel mundial, tamén serve para fortalecer
diante a prestación de diferentes servizos e accións
a rede de asociacións de pacientes con hemofilia e
dirixidas e encamiñadas a impulsar condutas preventioutras coagulopatías conxénitas en todo o mundo.
vas e a capacitación sociosanitaria.

No 2018 estivo enfocada no apoio psicolóxico e contouse coa participación de coa participación de María
García-Dasí (Psicóloga da Unidade de Hemofilia do
Hospital La Fe) e Ana Torres Ortuño (Psicóloga na Asociación de Hemofilia de Murcia). E a colaboración de
Fedhemo.

Actividades do obradorio IgualHemos
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Participación no “Proyecto AnHeAnHe-Fascial”. Trátase dun
proxecto de investigación en fisioterapia cuxo principal
obxectivo é valorar o emprego da técnica Fascial en
pacientes con hemofilia con afectación en cóbados.
Este proxecto esta liderado por o Dr. en fisioterapia
Ruben cuesta, e neste ano participaron 11persoas asociadas de Agadhemo. O proxecto e continuación do
ano 2017 onde participou un grupo de 19 persoas. No
estudo de nocellos.

APOIO ASOCIATIVO
SALUDITINERE

tal, así coma acompañamento a visitas médicas.
As persoas destinatarias deste programa son, con hemofilia e as persoas que presenten algún outro tipo de
coagulopatía conxénita.– 81 homes e 20 mulleres.

Servizo de dispensación de medicamentos a domicilio
para persoas con hemofilia. O proxecto SaludItinere
pretende mellorar a calidade de vida das persoas con
hemofilia facilitando o acceso á medicación.
Os obxectivos básicos son: ;“Fomentar a adherencia
ao tratamento”; “A racionalización no uso de medicamentos como principal ferramenta terapéutica”.
A metodoloxía do Servizo implica un compromiso, e
debe proverse de forma continuada, sistematizada e
documentada, de colaboración coas propias persoas
usuarias e cos demais profesionais do sistema público
de saúde. Esta servizo está implementado sobre todo
na área sanitaria de A Coruña, incluíndo tamén as persoas usuarias de Lugo que se tratan no CHUAC. No
2018 fixéronse 14 intervencións.
Parte do proceso SaludItinere
APOIHEMOS

Programa de apoio psicolóxico e físico para persoas
con hemofilia e outras coagulopatías conxénitas.
O obxectivo xeral deste programa e mellorar a calidade
de vida das persoas con hemofilia e con calquera outra coagulopatía conxénita a través da adquisición de
competencias no campo do tratamento, os coidados e
a atención especializada, para así aumentar a súa autonomía, paliar as posibles limitacións que poidan sufrir
e favorecer a súa rehabilitación e integración

Metodoloxía: A través deste programa ApoiHemos tratase de fomentar a capacitación das persoas con hemofilia e con coagulopatías conxénitas para que adquiran
as competencias necesarias en, coidados e necesidades físicas, e apoio psicolóxico dos afectados na toma
de decisións con respecto a tratamentos ou operacións
relacionadas ca hemofilia e durante o seu proceso vi-

Parte do proceso SaludItinere
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ATENCIÓ´N E INFORMACIÓN
ATENDHEMOS

SAIP

Servizo de atención a persoas con coagulopatías con- O Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP)
xénitas na provincia de Lugo, dende o seu nacemento naceu xa no ano 2001. Este servizo foi tomando dende
no ano 2012.
a súa creación maior protagonismo, actualmente é o
O obxectivo xeral é o de “prestar atención específica proxecto mais demandado polos usuarios.

aos seus asociados da provincia de Lugo e en especial O seu obxectivo principal é o de “prestar asesoramento
das zonas rurais”.
psicosocial e información aos socios, así como acomA metodoloxía baséase na utilización os recursos pro- pañamento e apoio nos procesos médicos e legais”.
da entidade, “asesoramento individualizado” e A metodoloxía de actuación baséase na atención indivi“traballo con pequenos grupos de carácter homoxéneo” dualizada ou grupal aos afectados e ás súas familias,

pios

procurando que a persoa síntase acompañada e escoitadas nas súas demandas así como a socialización a
través dos grupos con persoas que están a ter ou xa
han vivido as mesmas dificultades. Este programa vai
dirixido a persoas afectadas de Coagulopatías conxénitas, portadoras de hemofilia e familias de persoas afectadas da provincia de Lugo : sendo 70 persoas usuarias directas, 34 portadoras e posibles portadoras como
beneficiarias indirectas.

mediante a prestación de servizos e accións encamiñadas a impulsar as condutas preventivas e a capacitación sociosanitaria. Entre a oferta de servizos especializados atópanse:
Servizo de asesoramento legal.
Grupos de Asesoramento Mutuo (GAM).
Servizo de acompañamento.
Campaña de sensibilización e difusión.
Durante o ano 2018 atendéronse cerca de 382 consultas, seguindo a liña ascendente deste servizo, esperamos que para o vindeiro ano siga esta liña.

VOLUNTHEMO

O traballo do voluntariado da Asociación Galega de
Hemofilia, parte dunha premisa fundamental: o desenvolvemento anual do proxecto VoluntHemo, que tenta
consolidar e manter o servizo de voluntariado dende
unha perspectiva de calidade e atención especializada
ó colectivo de persoas con hemofilia de Galicia.
O seu obxectivo principal e o de“ potenciar a participaAtención e información permanente

ción da cidadanía en tarefas de voluntariado en beneficio das persoas con coagulopatías conxénitas, dos seus
familiares e da sociedade en xeral que residan en Galicia”. Actualmente Agadhemo conta con 8 persoas voluntarias permanentes e 4 puntuais que dan apoio as
actividades da asociación.
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PISO FOGAR
O piso fogar dá servizo aos socios e ás súas familias cando necesitan de hospitalización no Complexo
Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para
algunha intervención (transplante hepático, próteses,
etc.), ou calquera outra asistencia sanitaria.
O obxectivo principal e “Garantir que o colectivo
con hemofilia de toda a comunidade autónoma que
ten que someterse a probas médicas, hospitalizacións e operacións teñan un lugar onde hospedarse
eles ou os seus familiares”. O piso fogar convertese
en imprescindible, sobre todo no caso de menores
para que todas as familias de Galicia independentemente de onde este situada a súa residencia habitual poidan acompañar os afectados durante procesos médicos que polo xeral poden durar semanas e
que se realizan no Complexo hospitalario de A Coruña.
O piso fogar está situado na rúa Curros Enriquez en
Cambre (A Coruña) e atópase totalmente equipado.

Piso Fogar

No ano 2018, utilizaron este servizo unha familia de
Agadhemo. No último trimestre do ano asinamos un
convenio con FQG para que as persoas desta asociación pidan facer uso do mesmo, unha familia o
ocupou dende o mes de outubro.
FESTA INFANTIL
A Festa Infantil- Festa de Nadal é a actividade máis
esperada polos máis pequenos. No 2018 e como xa
ven sendo tradición pretende realizarse en decembro, antes da chegada dos Reis Magos.
O obxectivo principal e o de “Recompensar o esforzo realizado durante todo o ano polos mais cativos
cunha actividade lúdica”
No relativo a metodoloxía para o ano 2018 realizase
dunha actividade lúdica coa actuación do Mago Pedro Bugarin, seguida de merenda , Como colofón a
Asociación agasalla os mais pequenos cun libro escrito en galego e adaptado as diferentes idades para fomentar a lectura do colectivo.
Esta actividade realizouse o 15 de decembro en
Santiago de Compostela e participaron 38 persoas.

Festa de Nadal

13

área de
de participación

Asemblea de Cogami Pontevedra, Vilagarcía
Imaxe acto de protesta polo cambio da lei
de propiedade horizonta, Ourense

Asemblea de COGAMI, Santiago

Xornada Nadal da COGAMI, Santiago

Imaxe de apoio a campaña Día Mundial de Hemofilia, Mos 2018
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PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

MOVEMENTO ASOCIATIVO

COGAMI

AGADHEMO forma parte do movemento asociativo COGAMI como membro directo e a través das súas catro
Federacións Provinciais.

Como tal, no 2018 participamos tanto nas actividades
estatutarias como as asembleas, e nas campañas de
sensibilización e mellora para as persoas con discapacidade.

FEDHEMO

Durante o 2018 AGADHEMO participou en todas as
actividades que a Federación Nacional nos propuxo,
non só naquelas onde participan os mais cativos e as
familias ,a través dos diferentes campamentos, ou na
asemblea nacional, se non tamén nas actividades de
formación e participación asociativa.

Formación para entidades de pacientes con hemofilia.
26 de novembro. Estas xornadas realizadas por Fedhemo, serviron para actualizar as asociacións membro
sobre búsquea de recursos, e tamén sobre técnicas de
comunicación.

O 26 de novembro celebrouse tamén a III Cea de Gala
Solidaria de Fedhemo e entrega dos Premios Duquesa
de Soria a Investigación da RFVE.
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Consello Asesor de Doentes EOXI Pontevedra

Consello Asesor de Doentes EOXI Vigo

16
memoria
de actividades
2018

Manifesto do día da discapacidade

Consello Asesor de Doentes EOXI A Coruña

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

II Xornada Vigo Cronic 2019 . Vigo 29 de novembro.
Son as segundas Xornadas de enfermidades crónicas
que se celebra no Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo,
No 2018, AGADHEMO reuniuse en varias ocasións co
na cal participamos como entidade convidada.
Director Xeral de Asistencia Sanitaria. Tamén nos reunimos coas Xerencias de Vigo e A Coruña para tratar
diferentes temas referentes ao colectivo nestas áreas.
E ademais tivéronse reunións periódicas cos facultativos
que tratan a hemofilia nos diferentes hospitais do sistema galego de saúde, así como cos responsables políticos de distintas institucións públicas que colaboran coa
Asociación.
Este ano creáronse os Consellos asesores das sete
áreas sanitarias, e Agadhemo entrou a formar parte de
todas elas.

CHARLAS E SEMINARIOS

O persoal técnico de AGADHEMO participou en diferentes seminarios que axudan a mellorar a atención aos
asociados e ao funcionamento da propia Asociación.
Entre os seminarios aos que se asistiron destacan:
Congreso SETH . Granada do 11 ao 13 de Outubro. É
o congreso da sociedade de trombose e hemostasia
onde nos convidan participar como asociacións de doentes.
Participación Xornada VigoCronic

Participación no congreso da SETH

17

área de
comunicación e difusión
DIFUSIÓN E SENSIBILIZACIÓN
PRENSA

Foron numerosas as referencias a AGADHEMO e á hemofilia nos medios de comunicación no 2018; a maioría referíanse a actividades realizadas propia Asociación, o día de Hemofilia e as xornadas realizadas ao
longo do ano.

REDES SOCIAIS

Agadhemo
conta
cunha
páxina
web
“www.hemofiliagalicia.com”, unha conta en Twitter
“@Agadhemo” e un grupo en Facebook “Asociación
Galega de Hemofilia AGADHEMO” e una conta en
LinkedIn “Hemofiliagalicia (Agadhemo)”
Este ano a páxina web recibiu un total de
45.413
frente a 36.865 do período anterior, sendo abril e maio os meses visitados coincidindo co día mundial da
hemofilia e a asemblea nacional que se celebrou en
Zaragoza.

Pola súa banda, a conta de Twitter contaba a finais do
mes de decembro con 441 seguidores e o grupo de
Facebook con 243 membros.
Dende Agadhemo cremos que a potenciación das redes
sociais vai ser fundamental no futuro e por esa razón
que queremos potenciar a nosa presenza nelas.

www.hemofiliagalicia.com
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económica
En base a unha vocación constante de transparencia económica, Agadhemo ao ser unha entidade de
utilidade pública, esta suxeita a lei 49/2002 de entidades sen fins lucrativos.

ASOCIACION GALEGA DE HEMOFILIA
CONTA DE RESULTADOS CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO REMATADO O 31 DE DECEMBRO DE 2018
(Debe)Haber
2.018

(Debe)Haber
2.017

134.442,74

127.049,73

0,00

0,00

-2.090,09

-2.122,57

4. Variación de existencias de productos rematados e en curso de fabricación

0,00

0,00

5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo

0,00

0,00

6. Aprovisionamentos.

-1.932,14

-2.640,17

7. Outros ingresos da actividade

6.199,82

2.479,32

8.Gastos de persoal

-18.750,11

-17.668,01

9. Outros gastos da actividade

-101.121,52

-100.281,33

10. Amortización do inmobilizado

-8.237,15

-8.348,45

11. Subvencións, doazóns, e legados de capital traspasados ao excedente do exercicio

2.783,16

2.783,12

0,00

0,00

13. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmobilizado e outros resultados

2.550,93

17.679,10

A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE

13.845,64

18.930,74

A) EXCEDENTE DO EXERCICIO
1. Ingresos da entidade pola actividade propia
2. Vendas a outros ingresos da actividade mercantil
3. Gastos por axudas e outros

12. Exceso de provisións

14. Ingresos financeiros

14,30

54,56

-1.857,20

-1.809,07

16. Variación do valor razoable en instrumentos financeiros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro e resultado por enaxenacións de instrumentos financeiros

0,00

-1.987,48

A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS

-1.842,90

-3.741,99

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS

12.002,74

15.188,75

-247,93

-247,93

11.574,81

14.940,82

15. Gastos financeiros

19. Imposto sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO NO EXCEDENTE DO
EXERCICIO

Nota: estas contas son provisionais, e estan pendentes de aprovación en asemblea de socios/as 24.03.2019
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A CORUÑA

OURENSE

CHUAC. Hotel de pacientes.

C.I.S. Aixiña, R/ Recaredo Paz, 1

Xubias de arriba, 84 ,4º Andar.

32005 Ourense

15006 A Coruña
LUGO

PONTEVEDRA

Crd. Fingoi, R/ da luz nº4,Polg. Fingoi

R/ Doctor Carracido, 128 – baixo

27002 Lugo

36205 Vigo

Tel.: 981 299 055 - 986 281 960

//

E-mail: asogalicia@hemofiliagalicia.com

ENTIDADES COLABORADORAS E PATROCINADORAS
Empresas colaboradoras

Administracións públicas

Outras empresas colaboradoras

