
ACORDO PARA PRESTAR APOIO PRESENCIAL A NENOS E NENAS DO HOSPITAL
DE DÍA PEDIÁTRICO DO ÁLVARO CUNQUEIRO E ÁS FAMILIAS

• Persoal de ASANOG, Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia,
estará preto das familias para coñecer as súas necesidades

• O acordo foi subscrito o pasado venres e enmárcase no programa “Meu Ben”
que desenvolve a asociación nos hospitais galegos 

• O programa pretende que ningún menor nin a súa familia teñan que afrontar
un tratamento oncolóxico sen o mellor apoio psicosocial posible

Vigo, 23 de abril de 2018. Prestar apoio presencial de toda índole aos nenos ou nenas do
Hospital  de  Día  Pediátrico  do  Álvaro  Cunqueiro  e  ás  súas  respectivas  familias.  É  o
obxectivo do acordo subscrito o pasado venres entre a EOXI de Vigo e a Asociación de
Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (Asanog), mediante o que persoal desta asociación
terá presenza nas instalacións hospitalarias para servir de soporte psicosocial neste tipo de
situacións.

O xerente da EOXI de Vigo,  Félix  Rubial,  e  o presidente de Asanog,  Gonzalo Autrán,
asinaron o documento, que permitirá desenvolver no Álvaro Cunqueiro o programa “Meu
Ben”, que puxo en marcha a asociación para prestar apoio de todo tipo aos menores en
tratamento oncolóxico e aos seus familiares.

Mediante  o  acordo,  persoal  da  asociación  poderá  traballar  in  situ  no  Hospital  de  Día
Pediátrico, para estar preto dos pequenos pacientes e coñecer as necesidades que teñan
os familiares.

Félix Rubial  mostrou a súa satisfacción por levar a cabo este acordo, “que sen dúbida
supoñerá un apoio tanto para nenos ou nenas en tratamento como ás súas familias, en
situacións que non son fáciles e que, na maioría dos casos, supoñen un cambio de vida de
suma transcendencia para as unidades familiares”.



Pola súa banda o presidente de Asanog subliñou que “o obxectivo do programa que agora
poñemos en  marcha persegue que  “ningún  neno  ou  nena nin  a  súa  familia  teña  que
afrontar un tratamento oncolóxico sen o mellor apoio psicosocial posible”.

Accións concretas
Basicamente, as accións a desenvolver polo persoal de Asanog consistirán en establecer
contacto e realizar un achegamento ás familias, informar e ofrecer aos pais os recursos de
que dispón a asociación, asesorar e informar ás familias sobre outros recursos e axudas,
planificar  novos  proxectos  por  parte  da  asociación  en  función  das  necesidades  das
familias, fomentar a participación dos familiares na vida asociativa, fomentar o apoio entre
as propias familias e coordinar con servizos públicos e entidades privadas.

O programa cumpre os  obxectivos  que se propuxo Asanog desde o  momento  da súa
constitución: contribuír ao mellor estado dos menores e as súas familias tanto no aspecto
asistencial  como  no  psicolóxico,  laboral  ou  económico;  traballar  para  que  o
desenvolvemento afectivo e educativo dos nenos e nenas e as súas familias sexa o máis
adecuado  ás  súas  especiais  circunstancias;  colaborar  no  maior  coñecemento  das
enfermidades e tratamentos, e fomentar a investigación dos problemas que producen as
enfermidades oncolóxicas no seu aspecto socioeconómico.

150 menores atendidos 
O cancro que afecta en maior medida aos menores é a leucemia. Séguenlle os tumores do
sistema nervioso central e os linfomas.

Durante o pasado ano, no CHUVI foron diagnosticados 42 casos novos; 30 foron tumores
malignos e 12 benignos.

En xeral, a Unidade de Oncoloxía pediátrica do Álvaro Cunqueiro atende a 150 menores
da área sanitaria viguesa. A maioría deles están en fase de seguimento en consulta, unha
vez concluído o seu tratamento no hospital. Nestes momentos, hai 30 pacientes en fase de
tratamento  activo  (quimioterápico).  O  Hospital  de  Día  Pediátrico  atende  de  xeito
ambulatorio a unha media diaria de 12 pacientes.

O seguimento dos nenos que xa concluíron o seu período hospitalario oscila entre cinco e
dez anos, segundo o tipo de tumor que padezan.


