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Definición dos plans: Características
Características dos plans
• Os Plans establécense mediante un convenio co Ministerio de

Economía e Competitividade no que o SERGAS é o beneficiario
dunha subvención que se financia con fondos FEDER dentro do
P.O de I+D+i por e para o beneficio das empresas‐ Fondo
tecnolóxico 2007‐2013.
• En
E tódolos
tód l casos trátase
t át
d plans
de
l
d
de iinnovación
ió sanitaria
it i con
implicación de empresas privadas no seu desenrolo, a través
da utilización da Compra Pública Innovadora (CPI) como
instrumento de promoción do I+D+i nas empresas e no marco
do modelo de innovación aberta promovido polo SERGAS
• Os profesionais e os pacientes serán os protagonistas,
participando na definición dos plans,
plans no seu desenvolvemento
e na súa avaliación.

Obxectivos Innova Saúde
Obxectivos Innova Saúde

•Asistencia
Asistencia sanitaria CENTRADA NO PACIENTE: Desenvolvemento de
novas ferramentas deslocalizadas (teleasistencia, telemonitorización,
portais web 2.0 para pacientes,etc.) que eviten a hospitalización
innecesaria e a saturación dos servizos hospitalarios pero que a vez
permitan
i
unha
h comunicación
i ió e un acceso áxil.
á il
• Atención sanitaria SEGURA E ÁXIL: Minizar ao máximo o erro humano
do profesional aplicando novas solucións tecnolóxicas.
• Atención sanitaria INTELIXENTE: Promover un cambio de estructura
dos servizos asistenciais que certifiquen unha óptima prestación de
servizos
i
en canto a calidade
lid d e seguridade.
id d

Obxectivos H2050
Obxectivos H2050
• O hospital do futuro será un hospital seguro. A seguridade do paciente,
compoñente clave da calidade asistencial, adquiriu gran relevancia nos últimos
anos tanto p
para os p
pacientes e as súas familias,, que
q desexan sentirse seguros
g
e
confiados cos coidados sanitarios recibidos, como para os xestores e profesionais,
que desexan ofrecer unha asistencia sanitaria segura, efectiva e eficiente.
• O hospital
p
do futuro será un hospital
p
verde. Incluirá p
programas
g
de uso eficiente
de auga e enerxía, xestión integral de residuos sólidos e líquidos e manexo
adecuado de sustancias químicas entre outros, ademáis do cumprimento da
normativa ambiental e sanitaria vixente.
• O hospital del futuro será un hospital sostible e eficiente. Implica integralo nun
entorno sobre o que impacta, se nutre e se abastece, e ter en conta estas
relacións, coma se de un ecosistema se tratara.
• O hospital do futuro será, finalmente, un hospital aberto ao uso racional e
evaluador das novas tecnoloxías. Un punto de encontro, un espazo de innovación
donde converxen todos os actores alrededor dos usuarios.

Definición dos plans
2011

2015

Proxecto 9
Proxecto 2
Proxecto 1

Proxecto.. 14
Proxecto 2
Proxecto 1

I di d
Indicadores

•Os plans deben proporcionar :
9unha solución a un problema asistencial
9intentar conseguir un producto ou un
novo modelo
d l asistenciall aplicable
l bl e
explotable.
•Todas as xerencias de centros asistenciais
participan
ti i
nos plans.
l
• Inversión
e s ó esperada
espe ada en
e Compra
Co p a Pública
úb ca
innovadora: 19.368.136 €
• Número de empresas participantes: 55
• Creación de empleo
p esperada
p
((directa e
indirecta): 1.250
• Nº de plans de innovación executados: 23

Detalle dos plans
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2.‐
2
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9.‐

Punto de Atención Diagnóstico Terapéutico Móvil
Central de imaxe médica
Hospital na casa
Teleasistencia multiespecialidade
p
Fogar dixital
Paciente experto 2.0
Sistema intelixente de alertas multinivel
Central de simulación médica avanzada
Sistema de diagnóstico asistido por ordenador
Profesional 3.0
Espacio de innovación en servizos asistenciais
Sistema integrado de información e xestión de datos clínicos e epidemiolóxicos
Transferencia e difusión de resultados
Sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da información clínica
Urxencias‐ Sistemas de xestión intelixente
Trazabilidade integral de pacientes e recursos
Robotización hospitalaria
Hospital autosostible
Novo HIS 2050‐ Sistema Integral de Xestión de Pacientes
Habitación intelixente
Hospitalización innovadora
Hospital dixital seguro
Preservación da información clínica.

