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1. INTRODUCIÓN 

O cancro hematolóxico é un tipo de cancro que pode desenvolverse ben no tecido que 

forma o sangue (por exemplo, na médula ósea), ou nas células do sistema inmunitario. 

Entre as tipoloxías máis comúns deste tipo de patoloxía podemos diferenciar: 

Leucemia: grupo de enfermidades malignas da médula ósea que provoca un aumento 

incontrolado de leucocitos na mesma.                                                                        

Linfomas: conxunto de enfermidades neoplasias que se desenvolven no sistema 

inmunitario do corpo humano.                                                                                     

Mielomas múltiples: tipo de cancro de médula ósea no que existe unha proliferación 

anormal de células plasmáticas. Segundo datos extraídos da Sociedade Española de 

Oncoloxía Médica (SEOM), e falando de o punto de vista epidemiolóxico, estímase que 

unha de cada dúas persoas nacidas hoxe terá un cancro ó longo da súa vida, o que 

supón un reto de enormes proporcións para as actuais sociedades.  

2. ASOTRAME: QUEN SOMOS 

ASOTRAME (Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea), nace a comezos 

do ano 2013 co obxectivo fundamental de mellorar a calidade de vida das persoas 

transplantadas de médula ósea, de aquelas que afectadas por un cancro hematolóxico 

(ou outro tipo de cancro), dos seus familiares, e por ende, do conxunto da sociedade. 

Para isto, basea as súas liñas de actuación en tres obxectivos fundamentais, recollidos 

nos seus estatutos: 

1. Colaborar en proxectos de investigación sobre o cancro hematolóxico 

2. Informar e sensibilizar ó conxunto da poboación en todo o relacionado coa 

doazón de médula ósea 

3. Proporcionar información, asesoramento e soporte emocional a pacientes de 

cancro e ós seus familiares. 
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3.FUNDAMENTACIÓN DO PROXECTO 
 

Cando unha enfermidade coma o cancro irrompe na vida dunha persoa, non só a 

saúde física se ve afectada. Tamén a saúde emocional e psicolóxica vese condicionada 

ante un suceso desta magnitude, durante e despois do tratamento, tanto na propia 

persoa enferma como no seu círculo máis próximo, especialmente a súa familia. 

Pero ademais dos planos físicos e psicolóxicos, dende Asotrame somos coñecedores de 

que a rutina diaria da familia dun paciente modifícase por todos os sucesos que traen 

consigo esta enfermidade: longos ingresos hospitalarios, xornadas de tratamentos, 

desprazamentos frecuentes ó centro hospitalario... 

Por este motivo, a nosa entidade entende como actuación prioritaria dispoñer dunha 

vivenda de estancia temporal para que, tanto pacientes como familiares, teñan un 

lugar preto do hospital no que pernoctar, xa que en numerosas ocasións a economía 

familiar non é quen de sufragar os gastos que as novas circunstancias traen 

consigo(VER ANEXO I). Ademais da parte económica, entendemos que unha vivenda 

destas características, permitirá que tanto familias como pacientes dispoñan de un 

lugar tranquilo e adecuado ás súas necesidades, onde incluso poden chegar a 

compartir vivencias, experiencias, e momentos de desconexión con outras persoas que 

están atravesando unha situación similar. 

A maiores de todo isto, o funcionamento e organización do piso está xestionado por 

profesionais cualificados, o cal permitirá crear fortes vínculos cos inquilinos, 

proporcionando asesoramento, orientacións, e calquera información de especial 

relevancia no que se refire ó acceso de recursos do entorno comunitario, servizos 

ofrecidos dende a nosa entidade, ou calquera outro tema de interese para pacientes e 

familiares. 

Por último, hai que salientar tamén que as características xeográficas galegas, cunha 

poboación moi dispersa, fai que teñan que desprazarse ata A Coruña a recibir 

tratamento pacientes que viven a moitos kilómetros de distancia, pois a Área Sanitaria 

desta cidade abarca a propia urbe, a zona de Ferrol e bisbarra e Lugo (máis de 1,1 

millón de habitantes).  
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4.OBXECTIVOS 
 

OBXECTIVO XERAL 

 Proporcionar unha atención integral e unha vivenda de estancia temporal a 

persoas afectadas por algún tipo de patoloxía hematolóxica e ós seus 

familiares. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Dotar a pacientes e familiares dun espazo común onde poidan sentirse 

cómodos durante o tempo que dure un ingreso e/ou tratamento 

 Paliar as consecuencias que a nivel económico ten para as familias o 

diagnóstico dunha enfermidade coma o cancro 

 Fomentar a interacción entre os pacientes afectados pola mesma patoloxía, 

propiciando a pertenza á asociación e o sentimento de grupo. 

5.FUNCIONAMENTO DO SERVIZO 
 

O piso ó que estamos a facer mención ó longo deste documento ten un funcionamento 

ben sinxelo: trátase dun recurso para pacientes e familiares que necesitan durmir nun 

lugar preto do hospital polas circunstancias do tratamento que o paciente está 

recibindo. Isto é, sería unha vivenda destinada a cubrir as necesidades dos propios 

pacientes no momento posterior a un transplante de médula (cando as visitas ó centro 

hospitalario seguen sendo constantes); para familiares de pacientes que exerzan a 

labor  de coidador/a pero que non poden durmir no hospital por circunstancias do 

ingreso (p.e., pacientes en illamento); e para pacientes que precise acudir ó hospital 

durante varios días para recibir un tratamento pero que non requira ingreso 

hospitalario.  

Con todo isto, o modo de funcionamento desta vivenda é moi similar á dun hotel 

calquera: as persoas disporán dunha habitación e un sofá nun apartamento completo 

(para un máximo de 3 persoas da mesma familia), na que durmir, descansar, e 

empregala como o seu propio fogar de xeito gratuíto. Esta vivenda atópase situada a 
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escasos 5 minutos do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, pois este é o 

hospital no que se realizan os transplantes de médula ósea de toda a poboación 

correspondente a dita área sanitaria, e será xestionada por profesionais cualificados 

que velarán polo correcto desenvolvemento do día a día na vivenda. 

Deste xeito, existe unha persoa dedicada exclusivamente a organizar o funcionamento 

diario do piso (VER ANEXO II), sendo este un Diplomado en Educación Socia, que 

ademais xestiona os recursos da vivenda e realiza o estudo dos casos que desexen 

acceder a este recurso. O mesmo tempo, os beneficiarios deste servizo, teñen acceso o 

programa de Asotrame denominado “Servizo de Atención Psicosocial de Asotrame”, 

no que se presta información e asesoramento a pacientes e familiares sobre recursos, 

prestacións e calquera aspecto que teña que ver co proceso da enfermidade e que 

poida axudar a mellorar a calidade de vida.  

Serán os propios usuarios e usuarias deste servizo os encargados de manter as 

instalacións en bo estado, se ben a propia asociación supervisará e realizará o 

mantemento necesario para facer desta vivenda un verdadeiro fogar para as persoas 

que por alí pasen. Por outro lado, é importante destacar que as medidas de hixiene do 

apartamento son especialmente estritas, dado o risco de infeccións en pacientes con 

este tipo de patoloxías.  

No que se refire a prioridade de acceso ó piso, se houbese máis dun paciente/familia 

que desexe entrar no mesmo momento, terán preferencia as persoas transplantadas 

de médula ósea os usuarios preferentes. Sen embargo, dende ASOTRAME somos 

conscientes de que un servizo como este non debe quedar sen empregar, polo que 

poderá ser utilizado por pacientes con calquera tipo de cancro (e os seus familiares), 

sempre que quede documentalmente demostrado que precisan este recurso. 

Realizarase un traballo de xeito coordinado cos profesionais do centro hospitalario 

(persoal sanitario, unidade de traballo social...), pois é importante optimizar todos os 

recursos existentes co obxectivo de prestar a mellor atención posible a todas e cada 

unha das persoas que pasen pola vivenda. 
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6. RECURSOS E ORZAMENTO  
 

RECURSOS 

MATERIAIS: 

- Vivenda 

- Material 

funxible de 

oficina  

- Material da 

vivenda 

-  

RECURSOS HUMANOS: 

- Educador Social (Coordinador da Vivenda): 

funcións de xestión documental, recepción de 

pacientes e/ou familias, acompañamento, 

intervención social.  

- Persoal sanitario / Unidade Traballo Social do 

Hospital (Dependente do Sergas) 

- Voluntariado ASOTRAME: axuda en tarefas de 

limpeza, entrega e/ou recollida de chaves, etc

 

 RECURSOS ECONÓMICOS: 

CONCEPTO GASTO (anual) 

Coordinador Vivenda Estancia  9.600€ 

Facturas e mantemento vivenda  1.500€ 

Desprazamentos derivados do proxecto 600€ 

Gastos de xestión e documentación  500€ 

TOTAL: 12.200€ 

 

7. LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA DO SERVIZO E DESTINATARIOS/AS 
 

Aínda que o apartamento en torno ó que xira este proxecto “Como en Casa” está 

situado en A Coruña (concretamente  no Barrio das Flores), podemos dicir que a súa 

pegada e o seu marco de incidencia traspasa as fronteiras da cidade herculina.  

O único motivo da localización do apartamento é a distancia con respecto ó CHUAC, 

centro hospitalario no que se realizan transplantes de médula ósea e numerosos 

tratamentos oncolóxicos que non se fan noutros lugares. Así, este convértese no 

destino de pacientes da propia cidade, de Ferrol (e bisbarra), persoas de Lugo, Costa 
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da Morte, e moitos outro lugares . Por este motivo, decidiuse seleccionar esta zona 

para situar a nosa vivenda, mais entendendo que o seu radio de actuación beneficia a 

todos os pacientes trasladados ó hospital da Coruña. 

No que se refire os beneficiarios do servizo, son todas aquelas persoas enfermas de 

cancro (en calquera das súas variantes), e os seus familiares (e/ou persoas 

responsables do seu coidado e acompañamento). No caso de que nun momento 

puntual, haxa máis dunha persoa interesada en empregar este servizo, sería os 

pacientes oncohematolóxicos (leucemias, linfomas, mielomas) os que terían prioridade 

de acceso, pois son o público obxectivo das nosas accións de xeito xeral.  

8. AVALIACIÓN 
 

O correcto funcionamento do noso proxecto “Como en Casa” será avaliado de xeito 

permanente tanto por parte dos profesionais encargados da súa xestión, como por parte 

dos/as usuarios/as que fagan uso do servizo. 

Deste xeito, tanto o educador social encargado da coordinación, como o diferente persoal 

colaborador no desenvolvemento do proxecto (persoal sanitarios, traballadores/as sociais, 

voluntariado da entidade...), contarán cun plan de traballo que lles permitirá realizar un 

seguimento continuo e exhaustivo do día a día do recurso, establecendo así cantas 

modificacións e cambios sexan necesarios para asegurar o correcto uso das instalacións. 

No mesmo sentido, as persoas beneficiarias deste recurso, cubrirán un cuestionario de 

satisfacción (VER ANEXO III) no momento de deixar a vivenda, onde se recollerán as súas 

impresións acerca da facilidade de acceso ó mesmo, condicións de hixiene e seguridade, 

situación do piso, ou trato por parte do persoal da entidade. 

Deste xeito, poderemos ir incorporando todas aquelas suxerencias realizadas por parte de 

pacientes e familiares sempre que estas se consideren pertinentes co servizo, e sempre e 

cando se conte cos recursos necesarios para facelas posibles.  

   


