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Associació d'Hemofília
de la Comunitat Valenciana

Si compartim el problema
compartim la solució

Oci i temps lliure
L'entitat organitza activitats d'oci i temps lliure per a persones
afectades per Hemofília. Destaquen: Escola de Pasqua, Festa dels
Reis, i visites a entorns naturals i culturals de la Comunitat Valen-
ciana.

Suport social  
L'entitat recolza al col·lectiu hemofílic, desenvolupant gestions re-
lacionades amb pensions, discapacitat, CASVIH, etc.
També realitza derivació a borses d'ocupació de persones amb
discapacitat.

Col·labora amb l'associació
BENEFICIS FISCALS
Per a les empreses la declaració d'Utilitat Pública va a suposar im-
portants beneficis fiscals per a aquelles empreses que col·laboren
econòmicament amb ASHECOVA. Es poden aplicar deduccions
en els següents impostos:
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Deducció de la quota líquida de l'impost d'un 25% de la base de
la deducció.
Impost de societats (I.S.)
Deducció de la quota íntegra, del 35% de la base de 
la deducció.

Si vol col·laborar puntualment amb els projectes de l'entitat pot
fer-ho, aportant el seu donatiu en el compte:
2100 3655 28 22 00011429
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Avinguda del Cid

Carrer del Músic Ayllón
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Ashecova
Associació d'Hemofília
de la Comunitat Valenciana

Jerónimo Luzzatti, 2 baix
46018 València

960 06 97 50
690 03 84 90
ashecova@ashecova.org
@ashecova

www.ashecova.org



Servei d'Atenció Psicològica a Menors de 15 anys afectats per
Hemofília (HEMO- HOSPI) 
El programa se centra en l'atenció psicològica, i es comple-
menta amb activitats de caràcter sanitari dirigides a millorar la
qualitat de vida de les persones afectades per Hemofília. 
Els beneficiaris són, xiquets/tes afectats/tades per Hemofília
menors de 15 anys i les seues famílies. 
El servei s'ofereix en el Pavelló C, Sala C203 del Nou Hospital
Universitari i Politècnic La Fé de València, els dimarts de
16:00h a 20:00h.

Atenció psico-social a persones afectades d'Hemofília, adults
(hemofílics, portadores, i familiars). 
L'atenció psicològica s'ofereix a través del treball terapèutic en
sessions individuals. El servei es desenvolupa en un despatx de
la seu de ASHECOVA.

Jornades de formació en Hemofília - INFOHEMO
Conjuntament amb la Unitat de Hemostàsia i Trombosi de la
Comunitat Valenciana i el Departament de Fisioteràpia de la
Universitat de València, es realitzen les Jornades de Formació
en Hemofília - INFOHEMO, incloses en la programació docent
pre i postgrau de caràcter multidisciplinari dirigides a metges,
fisioterapeutes, professors d'educació física, infermers, psicò-
legs i personal vinculat a l'atenció de les coagulopaties congè-
nites, i estudiants universitaris.

Jornades de Sensibilització i Formació en VIH - CONVIHVE
Són unes jornades que es realitzen en l'Escola Valenciana d'Es-
tudis de la Salut - EVES.
L'objectiu d'aquestes jornades és formar a la gent interessada
en temes relacionats amb el VIH i/o VHC; i sensibilitzar a la
població sobre la malaltia. Les xarrades són impartides per
metges de primer nivell i per membres d'ONG's representati-
ves de VIH de la Comunitat Valenciana.

TRANSPORT DE MEDICACIÓ A DOMICILI
Des de l'entitat es desenvolupa un servei de transport de medi-
cació utilitzada en l'Hemofília; els factors de coagulació. 
Està dirigit a tots els hemofílics de la Comunitat Valenciana. 
El transport es realitza amb un vehicle propi de l'entitat.

Programa ESPORT I HEMOFÍLIA (D-HEMO)
Aquest programa vol complementar tota l'atenció que prestem
al nostre col·lectiu amb la línia d'activitats esportives i rehabili-
tació, per tant engeguem un gran programa multidisciplinari
de millora de qualitat de vida en hemofília a través de l'esport,
on s'han de tenir en compte l'adherència a la profilaxi, la qua-
litat de vida, el tractament més segur, la recollida de les infu-
sions en temps real, la interconnexió hematòlegs-fisioterapeuta,
les tècniques fisioterapèutiques, etc.
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L'entitat

L'Associació d'Hemofília de la Comunitat Valenciana
(ASHECOVA) naix l'any 1988, amb la finalitat de re-
presentar al col·lectiu d'afectats i afectades per hemofí-
lia i altres coagulopaties congènites de la Comunitat
Valenciana. 

És una organització sense ànim de lucre i declarada
d'Utilitat Pública des del 15 de desembre de 2008. Ser-
veix de nexe d'interacció social entre persones afecta-
des per la malaltia. Com a veu del col·lectiu, s'esforça
per a obtenir els recursos que permeten cobrir les ne-
cessitats expressades pels seus membres i treballar en
la millora de la qualitat de vida de les persones que for-
men part aquest grup social.

ASHECOVA forma part de diverses xarxes associatives:
FEDHEMO, COCEMFE VALENCIA, y CALSICOVA.

Les seues finalitats van encaminats a millorar la qualitat
de vida de les persones afectades per hemofília o altres
coagulopaties congènites de la Comunitat Valenciana,
a través d'accions com: atenció psicosocial, foment de
l'esport, suport a la xarxa assistencial sanitària, forma-
ció, etc.


