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Estimados/as amigos/as:
Como ben sabedes, a nosa entidade, Asem Galicia, leva desde hai máis de 17 anos traballando duramente para
conseguir a normalización de situacións derivadas das enfermidades neuromusculares e orientando para tal fin
as persoas afectadas e as súas familias. Así mesmo, loitamos na sensibilización e difusión nos ámbitos
sociosanitarios, administracións públicas e sociedade en xeral para dar a coñecer estas enfermidades
tan discapacitantes e as dificultades que carrexan no día a día das persoas que as padecen e no das súas familias.
Actualmente, a situación do sector asociativo é complexa debido aos numerosos recortes na principal fonte de
financiamento destas (subvencións públicas).
Asem Galicia non escapa a esta crúa realidade. Atopámonos con graves problemas de liquidez que de seguir nos
meses vindeiros, nos levarían a non lles poder facer fronte aos gastos básicos que levan consigo a nosa actividade.
Por todo iso e convencidos que o labor de Asem Galicia é imprescindible, solicitamos a vosa colaboración que
pode plasmarse de diferentes maneiras:
- Facéndovos socios ou realizando unha doazón.
- Invitando os vosos familiares, amigos e coñecidos a que se fagan socios ou realicen unha doazón.
- Poñendo a asociación en contacto con persoas, empresas… que tamén nos puidesen axudar.
- Achegando e poñendo en marcha ideas que aumenten os nosos recursos.
O noso número de conta: laCaixa 2100 5940 73 0200000236
Donativos a través da nosa web: www.asemgalicia.com no apartado “doar”.
Enviámosvos adxuntas as fichas que debedes encher para facervos socios.
De antemán, grazas por apoiarnos nestes momentos tan delicados.

M.ª Carmen Álvarez Vázquez
Presidenta ASEM Galicia

Proba sorte connosco.
Temos lotería de Nadal!!!
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Torneo solidario de petanca a favor de Asem Galicia
O pasado fin de semana do 27,28 e 29 de setembro, nas
canchas do club Petanca Florida situadas na rúa Mariña
Mansa, s/n, de Vigo, tivo lugar o II Torneo Solidario de Petanca a favor de Asem Galicia.

ACTUALIDADE

A realización deste evento foi posible grazas á solidariedade
do club de petanca de Florida que nos permite que neses
días colocasemos nas súas instalacións unha mesa con información sobre a nosa entidade e sobre as enfermidades
neuromusculares.
Ademais nestes días, aproveitamos para recadar fondos cos
donativos recibidos polos nosos traballos manuais e lotaría
de Nadal.
Grazas a todos os participantes e por apoiar a nosa causa.

Gala Solidaria na Coruña
Actualmente estamos a organizar a nosa II Gala Solidaria
que se realizará en datas próximas ao 15 de novembro (Día
Nacional das Enfermidades Neuromusculares).
A nosa primeira gala tivo lugar o ano pasado na cidade de
Vigo. Este ano, a cidade elixida será A Coruña, no centro
Ágora. Consideramos necesario estar máis visibles nesta
cidade e realizar unha boa difusión que, sen dúbida,
conseguiremos a través desta gala.

O noso padriño, Ángel de la Cruz (director e guionista de grandes éxitos como O bosque
animado, O soño dunha noite de San Xoán, Os mortos van ás présas e Engurras, entre
outras) está xa inmerso na organización do programa.
Cando coñezamos máis detalles sobre data, horarios, programa... manterémosvos
informados.

Creativa iniciativa da Crepería Annaik

A Creperia Annaik leva varios meses colaborando con Asem Galicia a través dunha
fermosa e creativa iniciativa.
A crepería sempre ten á disposición dos seus
clientes ceras de cores para que estes pinten
mentres toman a súa consumición. O dono da
crepería decidiu converter a creatividade dos seus
clientes nunha iniciativa solidaria.
A iniciativa consiste en que as persoas poden levar
as fotos dos debuxos enmarcadas a cambio dun
pequeno donativo a favor da asociación.
A Crepería Annaick está situada na rúa Urzáiz, 47,
de Vigo, a 30 metros da cafetaría Chocolate Valor.

Animámosvos a que pasedes por alí e colaboredes connosco.
Invitámosvos a pasarvos por alí e apoiar a nosa causa.
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ACTIVIDADES ASEM

O noso campamento para nenos foi unha auténtica
aventura na granxa

Un venres de xuño, ás 6 da
tarde, empezan a chegar os
nosos socios máis novos a
Garabullos, unha granxa-escola
situada
na
zona
de
Cospeito (Lugo). As monitoras,
Lidia, Anabel, Estefi, Raquel e
Thais estaban xa preparadas
para recibir os rapaces cos
brazos abertos, rodeados de
fauna e flora propios dun
ambiente rural.
Durante toda a fin de semana
puidemos gozar, en plena
natureza, de diferentes actividades lúdicas, creativas, deportivas e de coñecemento
sobre a vida na granxa, os animais e os traballos do campo.
Puxemos o noso enxeño a proba a través de diferentes xogos de palabras, adiviñas e
mímica. Tamén puidemos coñecer todos os animais da granxa desde coellos, cabras e
cabalos, ata unha píntega!!! Outros obradoiros divertidos foron a elaboración de pan
caseiro, o descubrimento de
paxaros, a realización de postais
e dun divertido marcapáxinas.

Ademais, houbo tempo para
practicar deportes como a
boccia, algo de fútbol, xogos
populares
e
mesmo
nos
atrevemos co baile e o cante.
Non faltou unha sesión de cine
cos Simpsons e o noso xogo
preferido: a busca do tesouro.
Todo o persoal da granxa-escola
Garabullos se portou de forma
excelente connosco, preocupándose porque estivésemos ben aloxados e preparando
ricos almorzos e comidas.
Sen dúbida, foi unha experiencia fantástica, na que risas, diversión, música e
compañeirismo se uniron para gozar desta auténtica aventura granxeira.
Desde este boletín agradecemos a colaboración da Dirección Xeral de Xuventude
(Consellería de Traballo e Benestar), a cal nos permitiu desenvolver esta actividade; así
como a do persoal de Garabullos, a das monitoras, pais e nenos que compartiron a
experiencia con ASEM Galicia.
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ACTIVIDADES ASEM

Celebrando a chegada do verán
Como en anos anteriores ASEM
Galicia celebrou unha comida
para despedir o inverno e darlle
a benvida ao verán. Nesta
ocasión foi no Restaurante TAPRA, situado na avenida do
Aeroporto, cun menú de primeira
a un prezo "estupendo".

Puidemos disfrutar dun ambiente
cordial e distendido para soltar as
tensións dun ano repleto de traballo e
co obxectivo de cargar as pilas para
a nova etapa que nos espera. Aquí
vos deixo unhas fotos para que outro
ano vos animedes.

Mercado de Boa Man
Os pasados días 5, 6 e 7 de
xuño, Asem Galicia participou un
ano máis no Mercado de Boa
Man xunto con outras entidades
do sector da discapacidade.
Neste mercado expoñemos os
traballos manuais que realizan
os nosos artistas. Nesta edición
recadamos 267 €.
Grazas a todos aqueles que
colaboraron connosco.
Se alguén desexa anotarse ao
obradoiro de traballos manuais
ou se tedes ideas para facer traballos manuais diferentes, poñédevos en contacto con
Nelia Bruña, traballadora social de Asem Galicia, no teléfono 986 378 001 ou no correo
electrónico
trabajosocial@asemgalicia.com.
.
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Cambios na adquisición de material ortoprotésico
(Orde do 28 de maio de 2013 pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia)

Data de publicación: 3 de xuño de 2013. Entrada en vigor: 4 de xuño de 2013.

AUTONOMÍA PERSOAL

Que se regula nesta orde?
Esta norma establece os requisitos e as características das prestacións ortoprotésicas ou, o
que é o mesmo, dos produtos sanitarios deseñados para substituír unha estrutura corporal
(prótese) ou para modificar, corrixir ou facilitar a súa función (órtese, cadeiras de rodas,
bastóns, audífonos…).
Só os produtos que aparecen no catálogo de prestacións ortoprotésicas son financiables
polo SERGAS.
As características desta norma só lle son aplicables á Comunidade Autónoma de Galicia.

Que se inclúe no catálogo de material ortoprotésico?
O catálogo inclúe os produtos divididos por categorías:
- Cadeiras de rodas manuais non autopropulsables
- Cadeiras de rodas manuais autopropulsables
- Cadeiras de rodas eléctricas
- Accesorios para as cadeiras de rodas (bandexas, freos, pneumáticos e rodas,
baterías, apoios, chalecos, asentos modulares e outros recambios).
- Axudas para camiñar: muletas, bastóns, andadores.
- Axudas para a terapia circulatoria: prendas de comprensión.
- Axudas para a prevención de úlceras por presión: Estas só se prescriben para
persoas con lesión medular.
- Equipamento para o adestramento e a aprendizaxe do movemento, a forza e o
equilibrio (aquí inclúense as enfermidades neuromusculares: planos inclinados e
bipedestadores.
- Implantes cocleares
- Órteses: aquí inclúense as férulas antiequino e os bititores longos e curtos.
- Próteses externas
- Ortopróteses para axenesias
- Próteses de mama, de restauración facial, do padal e audífonos.
Ademais, para cada produto establécese un código, as normas de prescrición (de ser
aplicables), o importe máximo que financia o SERGAS (sen IVE e sen descontar a achega
das persoas obrigadas ao copagamento) e a duración mínima do produto antes da seguinte
renovación.

Como se realiza a prescrición dun material ortoprotésico?
Para poder acceder a un dos produtos do catálogo, o paciente ha de recibir unha folla de
prescrición do médico especialista correspondente (médico rehabilitador, neurólogo,
neuropediatra) do SERGAS ou de centros con convenio. En meses posteriores habilitarase
un protocolo de tarxeta electrónica (similar á dos fármacos) para que quede rexistrado no
sistema que produto lle ha de ser dispensado ao paciente.
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Se a situación clínica dun paciente cambia (por exemplo, pola progresión dunha
enfermidade) e o médico o considera necesario, prescribirase outro produto, ou os seus
recambios, para adaptarse á nova situación. En caso dos menores de 18, as prescricións
realizaranse en función do crecemento do paciente.
No caso dos produtos que precisan un axuste ás condicións do paciente
(como Cadeiras de rodas posicionadoras), o persoal sanitario comprobará que tales
axustes foron realizados correctamente.

AUTONOMÍA PERSOAL

A folla de prescrición terá unha validez de 30 días.

Onde se adquire o produto?
Os produtos ortoprotésicos, especialmente cadeiras de rodas e Axudas para camiñar,
poden recollerse en calquera ortopedia que teña un convenio co SERGAS. Hai máis de 5
por área sanitaria, polo que é importante preguntar antes de comprar.

Como se realiza agora o copagamento do material ortoprotésico?
A modalidade de pagamento establecida é a do reintegro de gastos. Isto significa que a
persoa ten que adiantar o diñeiro para a compra do produto e logo recibirá a parte
correspondente por parte do SERGAS.
Para o cálculo do reintegro de gastos tomarase como basee o prezo máximo establecido
no catálogo, xunto co IVE correspondente. En función da situación persoal do paciente,
restarase a este importe máximo a porcentaxe correspondente segundo a seguinte táboa:
Tipo

Achega

Pensionistas
Renda de 0 a 18.000 €

10%

Renda del 18.000 a 100.000

10%

Renda mayor de 100.000

60%

Persoas Activas
Renda de 0 a 18.000 €

40%

Renda de 18.000 a 100.000 €

50%

Rendas maiores a 100.000 €

60%

Sen achega
Persoas de síndrome tóxico

0%

Persoas con discapacidade

0%

Perceptores de rendas de integración social
Perceptores de pensións non contributivas

0%

Desempregados que perderon o dereito a
percibir o subsidio de emprego
Accidentes de traballo ou enfermidade
profesional

0%

0%

0%
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Exemplo 1: Persoa traballadora, de 28 anos, que ten uns rendementos anuais de
20.000 €, á cal se lle prescribe unha férula antiequino dinámica con articulación en
xeonllo e non ten recoñecido o seu grao de discapacidade.
Neste caso, a persoa irá á ortopedia elixida coa súa folla de prescrición e aboará o
total do produto (238 €, máximo). Unha vez, solicitado o reintegro de gastos,
aplicarase a redución segundo a súa situación laboral (50%). Así, a persoa
percibirá a metade do importe que pagou xunto co IVE correspondente (4%).

AUTONOMÍA PERSOAL

A persoa pagaralle á ortopedia directamente 247,2 € (prezo máximo + IVE) e recibirá
por parte do SERGAS, 128,2 € (IVE + copagamento segundo achega).
Exemplo 2: Persoa cunha enfermidade neuromuscular, cunha discapacidade
recoñecida do 67% á cal se lle prescribe unha cadeira de rodas eléctrica con
motor e dirección eléctricos (con autonomía de 20 Km).
O paciente adquirirá a cadeira de rodas na ortopedia elixida aboando o prezo máximo
(3193 €), xunto co IVE correspondente.
Ao ser unha persoa exenta de copagamento, o SERGAS reintegraralle a totalidade do
prezo máximo xunto co IVE. Polo que o usuario recibirá do SERGAS: 3320,72 €.
Se a persoa desexase un produto ortoprotésico de calidade superior ao prescrito polo
médico, pode solicitalo á ortopedia, pero a diferenza entre o prezo máximo
(financiable) e o prezo final do produto será aboado pola persoa.

Poden ser reciclados algúns produtos do catálogo?
Si. Para aforrar en custos e xestionar mellor os recursos, as cadeiras de rodas teñen o
carácter de “recuperable”. É dicir, que se, por calquera razón, a persoa xa non a necesita,
poderán serlle devoltas ao SERGAS.
Este compromiso formalizarase por escrito e as persoas que devolvan a axuda terán dereito
a que se lles devolva tamén a súa achega (no caso de que a fixese) se o material está en bo
estado.

Cales son os meus dereitos?
Liberdade para elixir a ortopedia en que adquirir o material.
Renovación do material se é necesario.
Presentar unha reclamación en caso de non conformidade.
Esixir a reparación ou recambios aplicables ao produto durante o período de
garantía.
- Recibir, xunto co produto, o seu certificado de garantía, a ficha técnica e a folla
informativa.
-
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Histórica demanda: adaptación do areal de
Samil

AUTONOMÍA PERSOAL

Desde hai uns anos Consuelo Domínguez (vogal de Asem Galicia) apoiada pola nosa
entidade leva reclamando para a praia de Samil de Vigo a colocación dunha pasarela de
madeira e duns anexos a esa pasarela para poder aparcar as cadeiras de rodas e tomar o
sol no areal. Tal como xa existen na praia do Vao de Coruxo (Vigo).
Desde a asociación e conxuntamente coa Plataforma Paso (…….) solicitouse tamén a
colocación da antedita pasarela e dos seus anexos.
Consuelo nun par de ocasións falou con o
alcalde, Abel Caballero, a través dun
programa de televisión local solicitándolle
o mesmo. Finalmente, este ano colocaron
unha pasarela ao final do paseo de Sámil,
pero sen os anexos para que as persoas
en cadeiras de rodas poidan gozar do sol
desde o areal sen estorbarlles ás persoas
que queiran pasar pola pasarela para
bañarse.
Confiamos que en breve instalen os
mencionados anexos.
Pasarela e anexos na praia do Vao
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Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de Asem Galicia. Coordinación
redacción: Nelia Bruña e Thais Pousada e membros da Xunta directiva de ASEM Galicia. Traducción ó galego:
Arximiro Fernández; Maquetación: Manuel Martín, Apoio loxístico e difusión: Lorena Gil e colaboradores.
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a numerosos
profesionais, institucións, asociacións e personas en contacto (900 envíos).
“Es posible obtener un ejemplar impreso en castelláno solicitándolo a ASEM Galicia.”
Edición impresa única en lingua galega: 1.500 exemplares
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001 © Edita ASEM Galicia 1º Trimestre de 2009
Custo aproximado impresión e envío: 2 €
Ver edicións en “CASTELLANO” en “GALEGO”
na web www.asemgalicia.com
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Instituto da melatonina
Como vos comentaramos no boletín anterior núm. 18,
descubriuse que a melatonina é una hormona
beneficiosa na Distrofia Muscular de Duchenne.
Recentemente púxose en marcha unha páxina web con
información sobre a melatonina e as súas aplicacións,
así como os traballos en marcha relacionados coa
melatonina.

SANIDADE

O enderezo é: http://www.institutodemelatonina.com
Invitámosvos a que visitedes a dita web polo seu gran
interese.

O Instituto Internacional
da
Melatonina/
International Institute of
Melatonin (IiMEL), baixo a
dirección dos Dres. Darío
Acuña
Castroviejo
e
Germaine Escames, profesores de Fisiología da Facultade de Medicina da Universidade
de Granada, é o Centro de Referencia no eido da melatonina a nivel internacional.

COLABORA
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COLABORA
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Paseando a bordo do Laión
6 de xullo de 2013
Téñome que erguer ás 7 da
mañá, ás 8 recóllenme os meus
compañeiros de ASEM para ir
a Ferrol. Alí embarcaremos a
bordo do Laión, un veleiro que
foi
dun
narcotraficante,
requisáronllo e destinárono a
bens sociais, como darnos unha
volta polas distintas rías de
Galicia.

CÓNTANOS

Puidemos, ademais de gozar
dun día marabilloso, dunha
tripulación do máis entregada,
dunhas vistas estupendas, ver o
castelo onde estivo preso o tenente Tejero, o castelo de San Lourenzo, que agora van
destinar a un parador, ver a torre de Hércules, o porto comercial onde había multitude de
mercadoría, ferralla, madeira..., segundo nos comentou Carlos (un señor da tripulación),
que descargaban moito papel, en rolos inmensos.
Cando apagan o motor e vai só, navegamos coa vela. É impresionante o silencio e a
tranquilidade que se nota; é anti-estrés TOTAL.

Ramón (o patrón do barco) explicounos un pouco o funcionamento do radar, neste tipo de
embarcación estase a usar só desde hai uns 20 anos, os militares tíñano desde hai máis
tempo. Preguntámoslle como se apañaban antes sen estes dispositivos, por exemplo como
o faría Cristovo Colón. Díxonos que se guiaban polas estrelas, o sol..., en fin, que se
apañaban. Agora, se non é polas máquinas, non sabemos saír da casa: que se o GPS...,
en fin estámonos atrofiando (perdón, esa é outra historia).
Estivemos a navegar dúas horas, chegada a porto ás 14.00 h, comida no Novo Iate (un
bar), parola, café noutro sitio, e volta á casa.
Un día para o recordo.
Grazas, Neli, polas túas xestións.
Grazas, Cogami, por un día tan feliz.
Consuelo Martínez Domínguez (socia de Asem Galicia)
.

Colaboran con ASEM Galicia:

