A EOXI DE VIGO PROMOVE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN NA ATENCIÓN AOS
PACIENTES
•
•
•

A xerencia ven de convocar o "I FORO DE INNOVACIÓN PARA ASOCIACIÓNS
DE PACIENTES" co obxecto de que estas organizacións realicen propostas
orientadas a mellorar a atención
Os proxectos serán defendidos nun acto público e serán avaliados por un
xurado experto
O obxectivo é dar aínda maior protagonismo ás Asociacións, que xa
participaron activamente na elaboración do Plan Estratéxico

Vigo, 3 de decembro 2018. A área sanitaria de Vigo ven de convocar o "I Foro de
Innovación para Asociacións de Pacientes", co obxecto de promover propostas orientadas
a mellorar a atención.
Trátase da elaboración, presentación, defensa e posterior posta en marcha de iniciativas,
accións ou actividades con carácter innovador, que emanen das propias asociacións.
Os proxectos serán defendidos nun acto público e serán avaliados por un xurado experto.
Nas bases deste concurso especifícase que na valoración dos proxectos, o xurado terá en
conta criterios como a pertinencia e relevancia; a factibilidade; o impacto; e
sustentabilidade da proposta.
O proxecto mellor valorado recibirá un recoñecemento de 1.500 euros, que será
complementado con 3.000 euros máis no momento da súa posta en marcha. O prazo de
presentación dos proxectos rematará o 30 de abril.
Participación dos pacientes
O obxectivo é continuar implementando medidas dinamizadoras de cooperación entre a
EOXI de Vigo e as Asociacións de pacientes.
Trátase de dar aínda maior protagonismo a estas organizacións, escoitando as súas
propostas, aplicando as iniciativas que achegue cada unha delas e apoiándoas cos medios
que en cada momento estean ao alcance da propia Xerencia.
Cómpre lembrar que a área de Vigo constituíu o Consello Asesor de Pacientes, órgano que
reúne a representantes de 39 asociacións e que foi o primeiro en crearse en Galicia e un
dos poucos que existen en España.
O papel das asociacións de pacientes revelouse fundamental no proceso de elaboración
do Plan Estratéxico da área sanitaria no ano 2017.

Nese documento, que é a guía para seguir ata o ano 2020, figura como primeira liña
estratéxica “O paciente é o primeiro”; isto é, a humanización como criterio inspirador da
acción sanitaria.

BASES
Obxecto:
A EOXI de Vigo convoca o I Foro de Innovación, dirixido as Asociacións de Pacientes da Área
Sanitaria de Vigo
O obxecto desta convocatoria é promover propostas orientadas a innovar e mellorar a atención
aos pacientes no seo das Asociacións
Participación:
Para participar na Convocatoria enviarase, xunto co proxecto, o nome da Asociación, número de
identificación fiscal, dirección de correo electrónico, domicilio e número de teléfono do
participante, á dirección de correo electrónico: xerencia.xestion.integrada.vigo@sergas.es
O prazo de presentación de solicitudes e envío do proxecto remata o día 30 de abril de 2019,
este incluído.
Desenvolvemento do Foro:
• Cada Asociación participante optará á convocatoria cun único proxecto, que deberán enviar
por correo electrónico dentro do prazo antes sinalado
• Poderán presentarse proxectos elaborados por máis dunha asociación
• A organización designará un xurado cualificado para a selección dos proxectos finalistas, que
serán presentados en actos público
• Na valoración dos proxectos, o xurado terá en conta criterios como a pertinencia e
relevancia, factibilidade, impacto e sustentabilidade
• O xurado pode declarar desertos os premios se non cumpren cos requisitos establecidos nas
bases
• A decisión será adoptada por maioría de votos emitidos polo xurado. No caso de empate,
decidirá o voto de calidade do Presidente do xurado
Características dos proxectos:
• Tratarase de proxectos non implantados nin en vías de implantacións
• Os proxectos deberán ser enviados en formato dixital .pdf e deberán ter un título
• Será requisito imprescindible que os proxectos preserven e respecten o dereito ao honor, á
intimidade e á propia imaxe das persoas, conforme á normativa en vigor en España
• A organización poderá dispoñer dos proxectos para a súa utilización e difusión, segundo
estime conveniente
• A participación no Foro implica a aceptación destas bases
Recoñecemento:
• O proxecto gañador será recoñecido con 4.500 euros, dos cales 1.500 serán entregados
inicialmente, e os 3.000 restantes no momento no que o proxecto se poña en marcha
O recoñecemento entregarase nun acto público que se celebrará no mes de xuño de 2019

