
 
 
 
 
 

As Enfermidades Neuromusculares (ENM) son un conxunto de 
patoloxías neurolóxicas que agrupan máis de 150 diagnósticos. A 
maioría destas enfermidades son xenéticas, pero tamén poden ser 
adquiridas. Xeralmente son afeccións crónicas, progresivas e 
neurodexenerativas.  
 

Este conxunto de patoloxías afectan o músculo, a unión neuromuscular, 
o nervio periférico ou a motoneurona espiñal, tendo unha gran 
heteroxeneidade. 

 
 
 
 

Información xeral e resolución de dúbidas específicas sobre as 
Enfermidades Neuromusculares, participación como orientadores e 
ponentes en congresos e xornadas e apoio na difusión das 
Enfermidades Neuromusculares e da nosa entidade.  
  

- Orientación sobre prestacións económicas: non contributivas, por 
fillo a cargo, incapacidade laboral, RAI... 

- Certificado de discapacidade e os seus beneficios. 

- Lei de dependencia.  

- Transporte adaptado.  

- Axudas para a adquisición ou alugamento de vivenda.  

- Programas sociais: axuda a domicilio,  teleasistencia... 

 
 

- Asesoramento sobre axudas técnicas dispoñibles no mercado que 
faciliten unha maior autonomía a persoas cunha enfermidade 
neuromuscular.  

- Evaluación do fogar para a adaptación funcional deste para que a 
persoa adquira unha independencia plena no seu contorno. 

- Asesoramento para a adaptación do posto escolar e do posto laboral. 

- Asistencia e tratamento personalizado para a rehabilitación. 

- Elaboración de estudos de accesibilidade e supresión de barreiras.  

- Xestión do banco de axudas técnicas.  

 
 
 
 

A Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM 
Galicia) é unha organización sen ánimo de lucro que apoia, informa e 
orienta persoas afectadas por unha enfermidade neuromuscular e as 
súas familias. 
 

 
- Distrofias musculares (Duchenne, Becker, Cinturas, Facio-escápulo-
humeral…) 
 

- Distrofias miotónicas (Steinert) 
 

- Miopatías: Miopatías conxénitas, Miopatías distais 
 

- Polineuropatías (Charcot-Marie-Tooth) 
 

- Atrofias espiñais, Miastenias, Glucoxenoses… 
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Actualmente, non existe un tratamento curativo para a maior 
parte das enfermidades neuromusculares. Porén, este feito non 
significa que estas patoloxías non sexan tratables, polo que a 
base do tratamento ten un enfoque de mantemento, sendo 
fundamental un servizo de fisioterapia para acadar unha 
melloría no nivel funcional, contribuíndo co aumento do seu  
estado de saúde e da súa calidade de vida.  
 

A pesar de que na carteira de servizos comúns de atención 
primaria se inclúe a rehabilitación básica, a fisioterapia está 
orientada principalmente a enfermos agudos e en menor 
medida ós enfermos crónicos. 
 

A fisioterapia é imprescindible como tratamento e mantemento. 
 

ASEM Galicia busca financiamento para apoiar as familias cunha 
achega económica. 

 
 
 
 
 


Aumento da autoestima e sensación da capacidade persoal  

Diminución de causas de ansiedade, estrés, angustia… 

Aceptación da enfermidade por parte do afectado e da familia  

Desenvolmemento da resiliencia (capacidade de sobreporse a 

períodos de dor emocional ou traumas) 

 
 

Intercambio de vivenzas 

Intercambio de información 

Contacto de persoas coa mesma situación vital 

 
 
 
 

 
 
 

Atención asistencial global, directa e especializada.  
 

Elaboración dun Itinerario de Autonomía Persoal para cada Usuario.  

 

 
Tratamento individualizado de Terapia Ocupacional. 

Asesoramento na adquisición e uso de axudas técnicas. 

Elaboración dun plan de adaptación: Fogar, escola, traballo. 

Asesoramento sobre vehículos adaptados e permiso de conducir. 

Información sobre ocio adaptado. 

Atención ás necesidades do coidador principal  

Programa VAVI: Servizo de asistencia persoal e apoio nas 

actividades básicas diarias, desenvolvido pola Federación ASEM e 
xestionado por ASEM Galicia.  
 

 

 

Conmemoración de días Nacionais e Internacionais. 

Edición e publicación  de boletins informativos. 

Envío de noticias de interese vía e-mail e correo ordinario.  

Elaboración e tradución de documentos e guías informativas. 

Mantemento actualizado da páxina web ASEM Galicia. 

Presenza en redes sociais.  

Difusión e resposta a demandas a través do perfil de Facebook. 



 
 
ASEM Galicia nace no 1995 ante a necesidade de agrupar e axudar as persoas que padecen 
enfermidades neuromusculares; é membro da Federación ASEM e de ORPHANET 
(Enfermidades Raras), e colabora con numerosas entidades locais, nacionais e 
internacionais. A perda progresiva da forza muscular é o principal síntoma das enfermidades 
neuromusculares, dexenerativas, herdadas e actualmente incurables, que agrupan uns 150 
diagnósticos. Para a persoa afectada significa un gran coñecemento da problemática da 
discapacidade e da dependencia. Para mellorar a calidade de vida dos afectados, ASEM 
asesora en temas socio-sanitarios, fomenta o apoio mutuo, presta servizos, reivindica unha 
mellor atención pública e integración digna e plena na sociedade. A acción de ASEM implica 
a mellora da accesibilidade universal e da igualdade de oportunidades. Para o seu 
funcionamento, ASEM precisa unha colaboración económica constante.  A Asamblea Xeral 
de 2010 marcou unha cota mínima de 60 €. 
 

 
 

Director/a do Banco / Caixa ………………………………………………………………………………………………….. 
Estimado/a Sr./a: rogámoslle que, con cargo á miña conta corrente ou cartilla de aforros nº. 

Titular: Sr./Sra ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIF (para a desgravación) ……………………….. Data nacemento………………….. Tel……………………….. 
Enderezo: ….……………………………………………………………………………………… nº. ………… piso ……….... 
Localidade: ……………………………………………. CP …………………… Provincia …………………………………… 
E-mail ( se o desexas para recibir as nosas noticias) …………………………………………………………….... 
 

Teña a amabilidade de cursar as instrucións para que, ata novo aviso, sexan feitos efectivos 
en concepto de achega voluntaria a ASEM GALICIA (Asociación Galega contra as 
Enfermidades Neuromusculares), os recibos que esta Asociación presentará ó meu nome 
como membro activo por un importe de: 
 

Mediante (pór unha cruz no círculo escollido):

1 pago ANUAL (xullo)

2 pagos SEMESTRAIS (xullo e decembro) 

1 pago ANUAL (decembro)
Atentamente saúdao/a, 
 

FIRMA 
Titular da conta                            …………………………… , …….. de ………………………………. do 20…….

En cumprimento do artigo 5 da Lei 15/1999, pola que se regula o dereito de información na recollida de 
datos, advirtese dos seguintes extremos: os datos de carácter persoal, que puidesen constar nesta 
notificación, incluiranse no ficheiro de nome “Listaxe Xeral de Socios”, creado pola Asociación Galega contra 
as Enfermidades Neuromusculares. Os datos relativos á persoa física que actúe como declarante da 
notificación unicamente se utilizarán nos termos previstos nos procedementos administrativos que sexan 
precisos para a tramitación da correspondente solicitude. Terán dereito a acceder ós seus datos persoais 
informatizados, rectificalos ou, de ser o caso, cancelalos notificándollo á asociación ou escribindo a 
administracion@asemgalicia.com. 
 

Sendo declarada de Utilidade Pública (DOG 25/02/2010) e de acordo coa normativa legal, 
Asem Galicia xa informa á Administración tributaria mediante o certificado correspondente 
sobre as cotas e donativos aportados polos donantes. (Lei 49/2002, do 23 de decembro, de 
réxime fiscal das entidades sen fin de lucro e sobre os incentivos fiscais ó mecenado). 
 

……………. € 
euros anuais 

Ó ser ASEM Galicia “Declarada de Utilidade Pública” os contribuíntes terán dereito a deducir a cota 
íntegra do IRPF: o 50% ata cantidades de 150 € a unha ou varias entidades, o 27,5% para cantidades 
de máis de 150€ e un 32,5% para cantidades de máis de 150 € se nos dous últimos exercicios se 
doou á mesma entidade. (segundo modificación da Lei 49/2002).
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