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de Pontevedra e a outros relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito, que deberá presentar no Rexistro da Deputación.

Acción Social

REQUISITOS ECONÓMICOS PARA SER BENEFECIARIO
DO PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Convivencia

Ingresos totais

Persoa que vive soa
Convivencia de dúas persoas
Convivencia de tres ou máis persoas

Inferiores ou iguais ó 120% do SMI mensual vixente
Inferiores ou iguais ó 140% do SMI mensual vixente
Inferiores ou iguais ó 160% do SMI mensual vixente

Marcar cun X

(descontando o pagamento de aluguer da vivenda ou amortización)

Quedan excluídas as persoas que non cumpran estes requisitos, en tanto que o Programa Provincial de Teleasistencia Domiciliaria se presta cunha subvención do 50% do custo total do terminal

2. ÍNDICE DAS ACTIVIDADES DA VIDA COTIÁ
Baño ou ducha

Puntuación

Marcar cun X

Vestido (coller a roupa de armarios e caixóns)

Puntuación
0
1
2
Puntuación

Marcar cun X

Non necesita axuda no baño
Necesita axuda nalgunha parte do corpo
Necesita axuda en máis dunha parte do corpo

Colle a roupa e vistese sen axuda
Colle a roupa e vístese sen axuda, excepto para atar os cordóns
Recibe axuda para coller a roupa ou para vestirse

Ir ó cuarto de baño

Vai ó cuarto de baño, límpase só/a e coloca a súa roupa sen axuda

(pode usar apoios coma bastón ou cadeira de rodas e podese manexar cuñas ou ouriñal)

Recibe axuda para ir ó cuarto de baño, para colocarse a roupa ou para o uso da cuña ou ruriñal
Non pode ir ó cuarto de baño para eliminación de feces

Continencia

Controla esfínteres por completo
Incontinencia ocasional
Incontinencia usa catéter

Alimentación

Aliméntase só/a, sen axuda
Aliméntase só/a, excepto para algunhas cousas coma cortar carne
Recibe axuda na alimentación, ou é alimentado/a parcial ou totalmente por tubos ou intravenosamente

Preparación das comidas

Programa, prepara e serve as comidas con independencia
Prepara as comidas pero non segue dieta adecuada
Necesita que se lle prepare e sirva a comida

Responsabilidade sobre a medicación

É responsable no uso da medicación, doses e horas concretas
Toma a medicación se se lle preparan as doses con antelación
Non é capaz de responsabilizarse da súa propia medicación

Traslados

Entra e sae da cama, ó igual que da cadeira, sen axuda (pode usar baston)
Entra e sae da cama con axuda
Non sae da cama

3. SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR
Persoa que vive soa

Persoa que vive soa, carece de fillos ou familiares no termo municipal ou nun radio próximo ó domicilio, que
non recibe ningún tipo de axuda
Persoa que vive soa e aínda que ten fillos, familiares no termo municipal ou nun radio próximo ó domicilio
non recibe ningún tipo de axuda
Persoa que vive soa, pero que recibe axudas puntuais en casos de emerxencia
Persoa que vive soa e recibe axudas de familiares e/ou veciños pero esa axuda, por falta de compromiso ou
por carga excesiva, resulta insuficiente

0
1
2

Marcar cun X

0
1
2
Puntuación
0
1
2
Puntuación
0
1
2
Puntuación
0
1
2
Puntuación
0
1
2
Puntuación
0
1
2
Puntuación TOTAL
Puntuación

Marcar cun X

Marcar cun X

Marcar cun X

Marcar cun X

Marcar cun X

Marcar cun X

20
18
16
14
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Persoa que vive acompañada

Convive con outras persoa/s que sofren minusvalía física ou psíquica, ou que pola súa idade non poidan
atender debidamente ó usuario/a. inclúendose neste apartado aqueles casos nos que as relacións familiares
non existan ou sexan conflictivas
Convive con persoas adecuadas pero ausentes do fogar máis de 10 horas ó día
Convive con persoas válidas que prestan axuda

4. CONDICIÓNS FÍSICAS DO CONTORNO
Vivenda

Puntuación

Marcar cun X

12
8
0

Puntuación TOTAL

Puntuación

Marcar cun X

Localización da vivenda

Puntuación

Marcar cun X

Accesibilidade, medios de comunicación, equipamentos

Puntuación

Marcar cun X

Situación sanitaria

Puntuación TOTAL
Puntuación

Marcar cun X

Situación psicolóxica

Puntuación TOTAL
Puntuación

Marcar cun X

Puntuación TOTAL
Puntuación

Marcar cun X

Presenza de barriras arquitectónicas

Interiores
De acceso a vivenda

Condicións xerais de habitabilidade e de seguridade
( aspectos non valorados anteriormente de 0 a 3 puntos)
Vivenda illada, non existe outra nun radio inferior a 1 km
Vivenda que forma parte dun núcleo illado
Proximidade
Pouca distancia / accesos aceptables
Distancia media / acceso con certas deficiencias
Moita distancia / vías de acceso deficientes
Este aspecto valorarase segundo os informes médicos

De alto risco
De risco medio
De baixo risco ou sen risco

Angustia grave
Preocupación
Tranquilidade

Este aspecto valorarase tendo en conta a situación que mellor recolla a vivencia xera do/a solicitante

Idade

81 ou máis anos
Entre 71 e 80 anos
Entre 65 e 70 anos
Menos de 65 anos

Outras Circunstancias

4
2
Valorar de 0
a 3 puntos
6
4
0
1
2
3

15
10
0

8
6
0

15
10
5
2

Puntuación TOTAL

Neste apartado valoraranse situacións especiais non contempladas nos apartados anteriores e que requiran ser obxecto de
valoración. Máximo 5 puntos
1

Puntuación TOTAL

5. RESUMO DE PUNTUACIÓN
Conceptos
Índice das actividades da vida cotiá
Situación Sociofamiliar
Situación sanitaria
Situación psicolóxica
Idade
Outras circunstancias
Total de puntos
1

No caso de que dúas ou máis solicitudes acaden a mesma puntuación serán tramitadas atendendo a orde de entrada no rexistro xeral desta Deputación Provincial
RESTABLECER

Puntuación

0

Mod. 230.014

