
A ENFERMIDADE RENAL NA MULLER CENTRA A CELEBRACIÓN DO DÍA MUNDIAL
DO RIL

• O CHUVI colaborou onte coa Asociación ALCER cunha mesa informativa e a
proxección dun vídeo dedicado ás mulleres con doenzas renais

• O Servizo de Nefroloxía atende a 540 pacientes da área de Vigo que necesitan
algún tipo de tratamento renal substitutivo

• A  metade  deses  enfermos  necesitan  someterse  a  hemodiálise  e  un  11%
realizan a diálise peritoneal no seu propio domicilio

Vigo, 9 de marzo de 2018. As mulleres que padecen doenzas renais son as protagonistas
este ano da celebración do Día Mundial do Ril, ao coincidir na data co Día da Muller. Por
ese motivo o lema escollido para a celebración é “Enfermidade renal e muller”, co fin de
dar visibilidade aos problemas que teñen as mulleres con problemas renais.

O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) colaborou cos actos que organizou
a Asociación de Loita contra as Enfermidades do Ril (Alcer). En concreto, instalouse unha
mesa informativa no Hospital Álvaro Cunqueiro, na que voluntarios da Asociación e persoal
do  Servizo  de  Nefroloxía  do  CHUVI  informaron  aos  usuarios  dos  síntomas  destas
patoloxías,  así  como  as  pautas  de  hábitos  saudables  para  previr  este  tipo  de
enfermidades.

O  director  de  Procesos  de  Soporte  da  EOXI,  Javier  Puente,  e  o  xefe  do  Servizo  de
Nefroloxía, José María Lamas, acompañaron a directivos de Alcer na mesa informativa,
onde  se  repartiron  folletos  e  realizáronse  probas  de  tensión  arterial  aos  usuarios  que
desexaron facelas. 



Como novidade, Alcer editou un vídeo titulado “Invicta”, que está feito por mulleres con
enfermidade renal que interpretan unha composición musical composta para a ocasión, na
que transmiten a súa convicción de non estar vencidas. O vídeo proxectouse no mesmo
lugar en que estaba colocada a mesa informativa.

A  asociación  puxo  o  foco  nas  dificultades  engadidas  que  teñen  as  mulleres  con
enfermidade renal no seu labor cotián na conciliación do tratamento renal substitutivo co
seu  horario  laboral  e  a  vida  familiar,  onde  tamén  se  ve  afectado  o  rol  tradicional  de
coidadora.

Medio milleiro de enfermos
O Servizo de Nefroloxía do CHUVI atende a 540 persoas da área sanitaria viguesa que
padecen enfermidade de ril avanzada e que necesitan un tratamento renal substitutivo, ben
sexa hemodiálise ou transplante.

Case a metade son transplantados e o resto necesitan tratamento de hemodiálise. Un 11%
destes enfermos xa realiza diálises peritoneal  no seu propio domicilio,  co que evitan o
traslado ao hospital para as súas sesións.

Segundo o doutor Lamas, “na área de Vigo estamos na media galega en canto ao número
de pacientes con enfermidade renal avanzada”.


