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FICHA IDEA DE MELLORA 

DATA DE ENTRADA:  A cubrir pola Plataforma 

NOME DA IDEA: reseña do nome ou futuro nome da idea 

ACRÓNIMO: sigla do nome ou futuro nome da idea 

GRUPO QUE PROPÓN A IDEA: identificación dos membros que conforman o grupo que propón a 
idea, datos profesionais e grado de compromiso co proxecto 

DATOS DE CONTACTO DO INTERLOCUTOR (teléfono e email): identificación do interlocutor, asi 
como teléfono e email, para poder manter contacto directo durante o proceso de innovación 

DATA ELABORACIÓN: data de elaboración da ficha de idea de mellora e data prevista para a 
posta en marcha da idea de mellora 

DATA REVISIÓN:  A cubrir pola Plataforma 

 

DESCRICIÓN: 

NECESIDADE DETECTADA: breve presentación da/s necesidade/s detectada/s no sistema que se 
pretende mellorar coa implantación da mellora proposta 

SOLUCIÓN PROPOSTA: breve presentación da/s solución/s para a necesidade detectada no 
sistema 

BREVE RESUMO (límite de 650 caracteres): breve presentación da idea de mellora que se 
presenta como unha opción ou solución de coñecemento ou como unha actividade alternativa para 
aplicala a un ámbito de actuación para os profesionais sanitarios, para a poboación en xeral ou un 
sector restrinxido da mesma 

BENEFICIOS PARA O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE: descrición do impacto no ámbito de 
actuación considerando se resolve por completo o problema obxecto da aplicación e en que grao o 
resolve en comparación con outras posibles alternativas 

BENEFICIOS PARA O USUARIO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE: descrición da relevancia 
do problema considerando se a solución do problema afecta a toda a poboación ou a un sector 
restrinxido 

BENEFICIOS PARA OUTROS AXENTES: descrición da posible existencia de sinerxias que 
posibiliten a utilización da idea en ámbitos e grupos diferentes ao proposto inicialmente 

OBXECTIVOS E PRIORIDADES (estratexia SERGAS 2014, plan de prioridades sanitarias u 
outros): definir os obxectivos e prioridades sinalando, se aplica, se estes están relacionados con 
algún/s obxectivo/s establecidos en “Estratexía SERGAS 2014” 

http://www.sergas.es/Docs/Conselleria/Estrategia_Sergas_2014.pdf ou no “Plan de prioridades 

sanitarias” http://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/PlOrSanitaria/PDF-2058-ga.pdf 

http://www.sergas.es/Docs/Conselleria/Estrategia_Sergas_2014.pdf
http://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/PlOrSanitaria/PDF-2058-ga.pdf
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ASPECTOS NOVEDOSOS /TIPO DE INNOVACIÓN: avaliación do cambio e do grao de novidade 
que a idea achega na área na que actúa, así como se a posta en práctica da idea supón un uso 
novo ou unha mellora significativa nas tecnoloxías e sistemas de información. Indicar tamén a cal 
dos tres tipos de innovación responde: 

1. innovación en relación coa cidadanía: ideas que faciliten a interactividade co cidadán a 
través de múltiples canles e unha maior personalización do servizo que permita o 
achegamento ao cidadán dos profesionais do Sistema Público de Saúde de Galicia 

2.  innovación no desempeño profesional mediante o uso de TIC: ideas que supoñen a 
aplicación de novas tecnoloxías da información e a comunicación á práctica clínica e aos 
distintos ámbitos de xestión, que permita a utilización de potentes ferramentas tecnolóxicas 
que faciliten o desempeño das funcións dos profesionais do Sistema Público de Saúde de 
Galicia 

3.  innovación organizativa: ideas que consigan unha mellor organización das funcións e 
prácticas do persoal sanitario, como consecuencia da aprendizaxe e experiencia que 
proporciona as continuas interaccións entres profesionais e pacientes. 

LUGAR DE DESENVOLVEMENTO OU APLICACIÓN: descrición do ámbito de implantación da 
idea de mellora, detallando se representa un despregamento a nivel rexional ou si é dentro do 
propio centro, unidade, etc. 

FASE DO PROCESO: 

 Idea 

 Proxecto 

 Proba 

 Transferencia de resultados 

A cubrir pola Plataforma 

 

SOLICITUDE DE SERVIZOS DE APOIO Á PLATAFORMA DE INNOVACIÓN 

SERVIZOS QUE SOLICITA: sinalar unha ou varias das opcións enumeradas nesta táboa indicando 
os servizos que se solicita/n á Plataforma de innovación necesarios para a posta en práctica da 
idea que se presenta. 

COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN INTERNA   

BÚSQUEDA DE SOCIOS  

APOIO Á ELABORACIÓN DE SOLICITUDES  

APOIO PARA EVALUACIÓN: EXTRACCIÓN DE DATOS  

IMPLANTACIÓN EN ENTORNOS CLÍNICOS/EN ENTORNOS CONTROLADOS  

XESTIÓN DA IMPLANTACIÓN DOS RESULTADOS  

AXUDA A CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN EXTERNA  

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS  

 
Enviar a plataforma.innovacion@sergas.es 

mailto:plataforma.innovacion@sergas.es

