ESPAZO AMABLE DE RECUPERACIÓN EN NEUROLOXÍA
O Servizo Galego de Saúde dispón dunha Plataforma de
Innovación que financia proxectos de mellora. En 2013, o Dr.
Miguel Branco do Servizo de Neuroloxía, presenta a idea de
proxecto de converter a sala de espera nun espazo amable
centrado nas persoas crave para promover unha asistencia
humanizada.

1.

ADAPTACIÓN DA SALA DE HOSPITALIZACIÓN

Deséñase un proxecto funcional e dótase a sala cos seguintes recursos e medios:
a) mobiliario:
-

Sofás que ofrecen un ambiente alegre e confortable, que favorecen a relación con outros pacientes e
familias e facilitan a intimidade das conversacións

-

Mesas: deseñadas de forma especial para pacientes con discapacidade.
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-

aproveitamento de luz natural

-

biombo de separación que ofrece intimidade e permite a vixilancia ao persoal de enfermería

b) medios técnicos:
-

TV DE 65”

-

Proxector con pantalla táctil: proxección de material didáctico

c) material de información:
-

-

Caixas con material orto-protésico: realízase á aprendizaxe nas sesións con terapeuta ocupacional con:
o

Útiles para a alimentación (ex.: vasos e pratos adaptados) ou útiles de aseo.

o

Útiles para actividades sociais (ej.: portacartas para discapacitados).

Libros de información sobre enfermidades neurolóxicas.
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-

Libro sobre reeducación funcional tras un ictus.

-

Caderno de estimulación para pacientes tras un ictus.

-

Láminas de información

-

Xogos

d) material de orientación
-

Láminas coas estaciones do ano impresas nun toldo que permite
actualizarse mediante un mando.

- Reloxo que facilita a comprensión da hora en pacientes con problemas visuais e de funcións
executivas.
- Pictogramas: (procedencia: Arasaac http://catedu.es/arasaac/ licencia: cc (by-nc-sa)
- Taboleiro informativo coas actividades a realizar.

2.

ACTIVIDADES CLÍNICAS


Neuropsicoloxía



Traballo social



Neuroloxía



Enfermería e auxiliares de Neuroloxía
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Fisioterapia-rehabilitación motora



Fisioterapia-terapia ocupacional



Asociacións de pacientes con dano cerebral adquirido. Federación Galega de Daño Cerebral
(FEGADACE) y Asociación SARELA

3.



Proxección de vídeos de enfermería: coidados útiles para o paciente con ictus no domicilio.



Actividades de Musicoterapia
VOLUNTARIADO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

As tarefas que levan a cabo os voluntarios en Neuroloxía son as seguintes:
-

Acompañamento ao enfermo e a súa familia cando as condicións do paciente facilíteno e non exista
impedimento por parte dos afectados. Acompañamento do paciente válido sen familia (paseo, xogos,
actividades de memoria, lectura de prensa....).

-

Acompañamento do paciente non válido.

-

Acompañamento da familia: apoio emocional ao enfermo e a súa familia para facilitar a expresión de
emocións asociadas co diagnóstico e o proceso da enfermidade.

-

Trámites burocráticos (pago de recibo, recollida de cartas?..).

-

Necesidades (compra de zapatillas, xel, colonia..., prensa....)

-

Suplencia do coidador principal para facilitar o seu descanso físico e emocional.

-

Mantemento e mellora dos espazos (colocación decoración de Nadal, recollida da decoración,
identificación dos pacientes mediante láminas nas súas habitacións...)

-

Actividades de animación e entretemento para facilitar a estancia do enfermo no hospital e a
distracción con actividades de lecer.

-

Actividades en Consultas Externas: se fose necesario cambio de horario. -Orientación de pacientes.

-

Axuda para a solicitude de probas noutros servizos. Todas as tarefas citadas, son tarefas que non se
atopan baixo a responsabilidade dos profesionais sanitarios; isto é, que teoricamente se non as
realizan os voluntarios son necesidades que quedan sen cubrir.
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