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CONVOCATORIA 2014 para a Identificación, recollida e difusión das boas prácticas (BBPP) nas Estatexias 

do Sistema Nacional de Saúde en Cardiopatía Isquémica, Diabetes, Enfermidades Reumáticas e 

Musculoesqueléticas e de Atención ao Parto Normal e de Saúde Reprodutiva 

 

Do mesmo xeito que no 2013, este ano ábrese a CONVOCATORIA 2014 para a Identificación, recollida e 

difusión das boas prácticas (BBPP) nas Estatexias do Sistema Nacional de Saúde en Cardiopatía Isquémica, 

Diabetes, Enfermidades Reumáticas e Musculoesqueléticas e de Atención ao Parto Normal e de Saúde 

Reprodutiva por parte do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.  

O obxectivo desta convocatoria é o de impulsar políticas de saúde baseadas nos mellores prácticas e 

promover a súa identificación en plans, programas e intervencións en saúde, así como a súa difusión a 

través da formación continua do persoal dos servizos sanitarios. 

Tal como se expón na convocatoria do Ministerio, poden concorrer calquera dos centros, institucións, 

equipos, grupos e colectivos que desenvolven a súa labor nos diferentes dispositivos de saúde da 

Comunidade Autónoma. Isto implica ademais de aos profesionais sanitarios, esta convocatoria está 

aberta a outros traballadores do Servizo Galego de Saúde como por exemplo, psicólogos, traballadores 

sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, administrativos, etc..., tanto de Atención Primaria como de 

Atención Especializada, que sexan tamén provedores de servizos. 

Desde esta Subdirección Xeral queremos facilitarvos toda a axuda necesaria na elaboración dos relatorios 

dos proxectos, así como a resolver as dúbidas que poidan existir á hora de cubrir os formularios. Estamos 

dispostos tamén a acudir a vosos centros a facer a presentación da Convocatoria se fose necesario. Temos 

a certeza que hai numerosas actividades asistenciais que cumpren cos criterios de boas prácticas nos 

vosos Servizos que só precisan dun pulo que incremente a súa visibilidade, e queremos animarvos a que 

presentedes esas experiencias a esta convocatoria. 

Deseguido establecemos unha lista de preguntas frecuentes sobre o procedemento da Convocatoria. 

Qué é o que se considera boa práctica? Considerase boa practica aquela intervención ou experiencia 

realizada, promovida ou liderada desde os servizos sanitarios, baseada no mellor coñecemento 

dispoñible, que demostre ser efectiva, poida ser transferible e que represente un elemento innovador 

para o sistema sanitario. 

Qué criterios de calidade se necesitan? Para a consideración de boa práctica, é necesario o cumprimento 

de 14 criterios. Existen tres criterios excluíntes de obrigatorio cumprimento (adecuación, pertinencia e 

avaliación), ademais serán valorados estes once criterios máis: Baseada no mellor coñecemento científico 

dispoñible, Efectividade, Transferencia, Aspectos éticos, Participación, Equidade, Coordinación 

intersectorial, Enfoque de xénero, Innovación, Eficiencia e Sostenibilidade 

Que documentación é necesario aportar? Para a admisión como boa práctica, será necesario reencher a 

seguinte documentación: 
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1. Ficha estandarizada ou Anexo I, que é común a todos os candidatos. Nesta se indicarán os datos 

básicos da experiencia candidata. 

2. Memoria da experiencia candidata, neste documento e dunha forma mais extensa e 

pormenorizada, explicarase cal foi a experiencia, como xurdiu, que foi feito e cales foron os 

resultados. Terá un máximo de 30 folios, xunto coas táboas, ferramentas e instrumentos 

utilizados (Arial 11 e interlineado simple). 

3. Ferramenta de autoavaliación ou Anexo II, que debe ser reenchida pola equipa responsable. Cada 

Estratexia terá a súa propia ferramenta de autoavaliación. 

Cando remata o prazo? O prazo para o envío de candidaturas vai do 1 de Abril ao 15 de Xuño de 2014. 

A qué dirección hai que enviar as propostas? As candidaturas deben enviarse aos respectivos 

representantes autonómicos. Enviarase por correo electrónico á seguinte dirección: 

jose.javier.ventosa.rial@sergas.es, excepto no caso das Estratexias de Atención ao Parto Normal e Saúde 

Reprodutiva que se remitirá a maria.dolores.martinez.romero@sergas.es.  

Cal é o proceso despois de enviada candidatura? Despois de receber toda a documentación a 

Subdirección de Calidade e Cohesión do Ministerio de Sanidade enviará ao Grupo Avaliador de BBPP para 

que proceda á súa avaliación e baremación. Este último emitirá un Informe de Avaliación. No último 

trimestre de 2014, realizarase un listado final para a súa aprobación polos Comités de Avaliación e 

Seguimento de cada Estratexia e a súa posterior difusión na páxina web do Ministerio. As experiencias 

aprobadas como BBPP, serán distinguidas co selo de “Boa Práctica do Sistema Nacional de Saúde”. 

Asociado a esta carta de presentación van os documentos do Ministerio nos que se informan máis 

detalladamente do procedemento. 

 

Un saúdo, 

 

 

 

 

 

José Javier Ventosa Rial 

Xefe do Servizo de Procesos e Programas Asistenciais 

 

 

mailto:planificacion.programacion.asistencial@sergas.es
mailto:jose.javier.ventosa.rial@sergas.es
mailto:maria.dolores.martinez.romero@sergas.es

