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DATOS DA ENTIDADE E OBXECTO DA SOLICITUDE 
 

ENTIDADE Alcer Coruña – Asociación para a Loita Contra as 

Enfermidades de Ril  

CIF G – 15058647  

OBXECTO DA SOLICITUDE Premio Solidario “Cidade de Ferrol” 2015  

PROXECTO ALCER NO FOGAR: Servizo de Atención no Fogar 

Específico para Persoas con ERC con Tratamento de 

Diálise Domiciliaria  

FINALIDADE Proporcionar un servizo de acompañamento específico, 

que permita que as necesidades sociais non condicionen 

a elección do tratamento de diálise, mellorando a 

calidade de vida da persoa con enfermidade renal, 

promovendo deste xeito a súa autonomía 

 

1. DESCRICIÓN TÉCNICA: A ERC E O TRATAMENTO 

RENAL SUBSTITUTIVO 

 

Alcer Coruña proporciona servizos e actividades a persoas con Enfermidade Renal 

Crónica (ERC), transplantados/as e familiares, na procura da maior autonomía e 

calidade de vida posíbel.  

A Enfermidade Renal prodúcese cando os riles deixan de realizar as súas funcións, 

é dicir, non eliminan as substancias tóxicas do noso organismo. O resultado é a 

acumulación de líquidos e refugallos no corpo que, se non se resolve con algún 

tratamento alternativo, causa a morte.  

Na ERC os riles deixan de funcionar paulatinamente nun proceso irreversíbel. Os 

dous tratamentos fundamentais na terapéutica substitutiva da ERC son a diálise e o 

transplante. A diálise é o termo médico utilizado para definir o proceso artificial de 

filtración dos produtos de refugallo e a eliminación do exceso de líquidos do 
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organismo, no momento en que os riles non poden realizalo normalmente. A diálise é 

unha técnica baseada nun principio fisicoquímico denominado osmose, que consiste 

nun intercambio de substancias, a través dunha membrana. Este transvasamento 

dependerá do grao de concentración das substancias e das características da 

membrana, fundamentalmente da súa superficie e da súa permeabilidade. 

Basicamente, e baseándose no tipo de membranas semipermeábeis utilizadas, 

pódense distinguir dous tipos de diálises:  

 A Hemodiálise caracterizase pola utilización dunha membrana artificial; pode 

realizarse no centro hospitalario (en xeral, tres veces por semana e catro horas 

ao día) ou no fogar (hemodiálise domiciliaria). 

 A Diálise Peritoneal baséase na utilización dunha membrana peritoneal 

(peritoneo), que se atopa no interior do abdome e un líquido especial 

(dializante). O líquido dializante introdúcese no abdome, onde atrae o exceso 

de auga, os refugallos e os compostos químicos que atravesan o peritoneo, 

para extraerse despois por drenaxe. Esta técnica, logo da preparación previa 

por parte do persoal do centro hospitalario, realízase no fogar, xeralmente 3 

veces no día, no caso da Diálise Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA); e 

durante a noite, no caso da Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) 

A maioría dos enfermos/as renais en xeral poden optar por calquera dos sistemas 

de diálise. A diálise peritoneal está especialmente recomendada para os pacientes, 

porque lles permite manter o seu estilo de vida con maior facilidade. Non hai unha 

técnica mellor que a outra, senón que é o propio paciente quen, en función das 

características do seu organismo, as circunstancias persoais e/ou laborais, decidirá, 

sempre coas recomendacións do seu nefrólogo/a, cal dos sistemas adopta. Esta 

decisión do doente vese condicionada pola capacidade de autonomía no tratamento 

e outras necesidades sociais, vendo minguadas as súas posibilidades de recibir o 

tratamento na propia vivenda.  

Desde a entidade detéctase unha importante demanda de acompañamento no 

fogar, nos casos de persoas en tratamento de diálise peritoneal ou hemodiálise 
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domiciliaria, principalmente no proceso inicial de adaptación ao tratamento. Nese 

proceso, o doente atópase nunha situación de desamparo. No caso das persoas que 

viven con familiares, este servizo pode proporcionar un respiro á familia; e, no caso de 

persoas que viven soas, un apoio ao doente nesa etapa inicial. 

Alcer Coruña quere avanzar máis aló das necesidades que se cobren de xeito 

estandarizado polos concellos, promovendo un proxecto pioneiro, que permite 

desenvolver un servizo específico, que mellora a calidade de vida das persoas con ERC 

e as súas familias, coa firme pretensión de que as necesidades sociais non 

condicionen a elección do tratamento de diálise.  

2. OBXECTIVOS  
 

 Obxectivo 1: Incrementar a autonomía da persoa e familia en tratamento 

de diálise peritoneal e hemodiálise domiciliaria. 

▪ Actividade 1: Presenza de persoal técnico no proceso de 

acompañamento que permita proporcionarlle ao doente as ferramentas 

necesarias para realizar o tratamento coa maior autonomía posíbel a 

medio prazo (media de 25 días con 3 visitas diarias de 1,5 horas cada 

unha). 

 

 Obxectivo 2: Provocar no doente a menor dependencia posíbel da familia 

▪ Actividade 1: Servizo complementario/substitutivo do apoio familiar 

(respiro familiar), colaborando nas tarefas de auto coidado e 

acompañando ao doente temporalmente 

 

3. LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA 
 

O proxecto “Alcer no Fogar”, levarase a cabo na área sanitaria de Ferrolterra, que 

comprende dous dos centros sanitarios con consulta de nefroloxía e unidades de 
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diálise. Estes son, o CHUF (Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol) e o Hospital 

Xeral Juan Cardona.  

 

4. CONTORNO INTERNO E EXTERNO 

 

 O servizo Alcer non Fogar será desenvolto por persoal formado 

previamente na diálise no domicilio, a problemática derivada e as necesidades do 

enfermo/a en tratamento. Concretamente, contrataranse técnicos/as de coidados 

auxiliares de enfermaría e de axuda a domicilio, que realizarán as tarefas específicas 

no fogar de acompañamento especializado en diálise domiciliaria e servizo 

complementario en tarefas de auto coidado. O educador social da entidade será o 

encargado de realizar as valoracións sociais que permitirán a entrada no servizo, así 

como o seguimento do proceso. 

  

 COORDINACIÓN EXTERNA 

 

 Alcer traballará cos Servizos de Nefroloxía, como parte fundamental do 

proceso, converténdose nunha das vías de derivación dos potenciais usuarios/as do 

servizo. As relacións da entidade cos centros hospitalarios desde a década dos 80, 

fanse patentes, dada a disposición de ambas partes para traballar conxuntamente 

nestes anos pola mellora da calidade de vida do paciente renal. O persoal técnico de 

Alcer entra periodicamente nas Unidades de Hemodiálise, mantendo un contacto 

fluído cos profesionais do servizo de nefroloxía e outros servizos relacionados coa 

Enfermidade Renal Crónica, ademais de posuír convenios cos centros da provincia da 

Coruña, que nos permite unha presenza constante e unha boa relación coa 

administración do centro.  

 Por outra banda, os servizos de nefroloxía son só unha das vías de 

derivación posíbeis ao servizo de Alcer no Fogar. Os usuarios/as poden acceder por 

iniciativa propia, a través doutras entidades sociosanitarias, dos traballadores/as 

sociais dos centros de saúde, centros hospitalarios, servizos sociais, etc 
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 PROMOCIÓN E DIFUSIÓN 

  

 Alcer incluirá o servizo Alcer non Fogar na súa oferta de servizos e 

actividades, sinalando o traballo conxunto co Concello de Ferrol, en todas as súas 

publicacións ou outros medios de difusión. 

 

A principal estratexia de difusión da entidade é a publicidade racional, é dicir, 

transmitir información, a través, por unha banda, dos medios propios da entidade, 

páxina web, material de difusión de Alcer, grupo de voluntariado e outros socios/as 

e/ou usuarios/as (boca a boca), etc.; e, doutra banda, mediante os medios de 

comunicación (prensa escrita, radio, televisión, redes sociais, etc.) 

5. POBOACIÓN DESTINATARIA 
 

 Beneficiarios/as directos  

 Persoas con Enfermidade Renal Crónica en tratamento de diálise 

domiciliaria (diálise peritoneal ou hemodiálise domiciliaria). 

 Familiares 

 Beneficios indirectos 

 Maior número de persoas canalizadas cara a diálise nos domicilios 

(en detrimento do centro hospitalario) 

 Servizo temporal, que evita un uso dependente dos servizos sociais 

e promove a autonomía dos usuarios/as 
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6. PROCESO DE EXECUCIÓN 
 

FASE ACTUACIÓN ACTIVIDADES RESPONS. 
  

x f m a ma x 

1ª 
Implantación do 

servizo  

1.1 Presentación nos medios de comunicación Equipo             

1.2 Xuntanzas de coordinación cos centros sanitarios Equipo             

1.3 Selección de persoal técnico Equipo             

1.4 Formación dos técnicos/as Equipo             

  

2ª 
Desenvolvemento 

do servizo 
2.1 Acompañamento durante o tratamento Técnico              

2.2 Servizo complementario en tarefas auto coidado Técnico              

  

3ª Avaliación 3.1 Avaliación de resultados Equipo             

  

 

7. ORZAMENTO 

ORZAMENTO 

GASTOS INGRESOS 

I. Persoal 1.1. Persoal xestión e valoración social € 1.898,97 Premio Solidario  Concello de Ferrol 5.000 € 

  1.2. Persoal técnico domicilios (11,21 €/h) € 10.089,00  Aportacións propias Alcer  7.187,97  

II. Materiais 2.1. Productos hixiene e seguridade sanitaria € 100,00       

III. Outros 3.1. Fotocopias e reprografía € 100,00       

  TOTAL GASTOS € 12.187,97   TOTAL INGRESOS € 12.187,97 

 

8. AVALIACIÓN 
 

OBXECTIVO INDICADOR RESULTADO 

Incrementar a autonomía da persoa en 
tratamento de diálise peritoneal  

% de persoas que poden realizar con autonomía o 
tratamento finalizado o servizo 

75 % 

Incremento da % na elección do tratamento de 
diálise domiciliaria 

25 % 

Provocar no doente a menor dependencia 
posíbel da familia 

% de familias con respiro familiar con respecto ao 
doente en, polo menos 2 horas ao día 

75 % 



 

 

ANEXO I: PROCESO ESTANDARIZADO DE EXECUCIÓN DO 
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NARRATIVA RESPONSÁBEL 

(1) Pode accederse ao servizo por iniciativa propia ou  
por derivación doutro servizo 

(1) Derivación doutros SS: servizos de nefroloxía, 
traballadores/as sociais dos centros de saúde, hospitais 
ou de Servizos Sociais, entidades sociosanitarias, etc. 

(2) A persoa solicitante, familiar, titor/a, ou persoa que 
realiza a derivación, cobre a solicitude de inscrición, 
remitíndoa á administración da entidade 

(2)  Auxiliar administrativo Alcer 

(3) Derivación ao Servizo Alcer no Fogar (3)  Auxiliar administrativo Alcer 

(4)  Alcer realiza una valoración social do caso, emitindo 
un informe para determinar a necesidade do servizo 

(4)  Traballadora social Alcer 

(5) Apróbase o servizo e se comunica resolución ao 
usuario/a e ao Servizo de Nefroloxía  

(5) Servizos Alcer 

(6) Prestación do servizo (6)  Técnico/a  

Acceso ao servizo dos potenciais usuarios/as, tanto 

por iniciativa propia ou derivación doutro servizo 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 

DERIVACIÓN AO SERVIZO 

ALCER NO FOGAR 

VALORACIÓN 

SOCIAL 

Aprobada 

Presentación 

do Servizo 

SAÍDA DO 

PROCESO 

PRESTACIÓN DO SERVIZO 



 

 

ANEXO II: FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 

TEMA RESPONSÁBEL HORAS 

Enfermidade Renal Crónica Nefrólogo/a 3 

Tratamento en ERC: diálise 
peritoneal e hemodiálise 

domiciliaria 

Enfermeiro/a de diálise e persoa con 
ERC ou transplantado/a 

3 

Problemática psicosocial derivada 
da ERC, individual e familiar 

Persoal de Alcer (do Servizo de 
Información e Orientación social e do 

Servizo de Atención Psicolóxica), 
persoas con ERC e transplantados/as 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


