FORMULARIO SOLICITUDE DE INFORMES DE AVALIACIÓN
UNIDADE DE ASESORAMENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO, Avalia-t
SOLICITANTE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE QUE REALIZA A PETICIÓN
Servizo/Unidade
Centro sanitario/
Organización
Nome, teléfono e
correo electrónico

2. DENOMINACIÓN E FINALIDADE DA TECNOLOXÍA SANITARIA
Nome da técnica, tencoloxía ou procedemento da avaliación que se solicita.

Denominación

Finalidade
(marcar con “X” o que
corresponda)

Terapéutica médica

Terapéutica quirúrxica

Diagnóstica

Rehabilitación

Combinada/Mixta

Preventiva

Outra

Nota 1: Tecnoloxía Sanitaria (técnica, tecnoloxía ou procedemento): é un término que define a calqueira intervención médica que
se utilice para promover a saúde dos pacientes, previr, diagnosticar, tratar enfermidades agudas ou crónicas ou rehabilitar
pacientes. Baixo este concepto inclúense medicamentos, dispositivos e procedementos médicos ou quirúrxicos utilizados na
atención médica, así como os sistemas de organización, administración e soporte dentro dos cales proporciónase dita
atención e coidados.

3. MOTIVO DA PETICIÓN
Incorporación

Exclusión carteira

Modificación condicións de uso

Revisión

Outra

Breve xustificación
do motivo da
petición

Obxectivos que se
pretenden có
informe

Especificar de forma clara e concreta o/os obxectivos que se pretenden responder co informe de
avaliación solicitado. É fundamental para orientar os obxectivos e definir o alcance da
avaliación.
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CARACTERÍSTICA DA TÉCNICA, TECNOLOXÍA OU PROCEDMENTO
1. BREVE DESCRIPCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIÓN E USO

2. REGULACIÓN, LICENZAS E AUTORIZACIÓNS
MARCADO CE
(Marcar con “X” o que corresponda)

Sí

Non

Non aplicable

Sí

Non

Non aplicable

Indicacións autorizadas no
marcado CE
Disponibilidade no mercado
español

Sí
Prestación pública actual no
SERGAS

Descoñecido

Apartado carteira:

(En caso afirmativo, indicar en que
apartado da carteira encádrase)

Grao de adopción

Experimentación básica

Investigación clínica

(Marcar con “X” o que corresponda)

Implantación inicial/emerxente

Difusión xeneralizada/establecida

Nota 2: na medida do posible, adxuntar a ficha técnica da tecnoloxía e/ou o informe de autorización/marcado CE
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3. REQUERIMIENTOS DA TÉCNICA, TECNOLOXÍA OU PROCEDEMENTO
Quen administra a
técnica
En qué contexto e
nivel da práctica
clínica se utiliza
Tipos de instalacións
necesarias

Breve descripción

Centro hospitalario terciario

Centro hospitalario xeral

Atención primaria

Outro

Quirófano, sala limpa, consulta...

Adquisición de aparatos (coste, mantemento propio/externo, vida media)

Recursos materiais

Funxible necesario (coste, almacenamento)
Traslado e desprazamento de pacientes en vehículos de transporte sanitario

INDICACIÓNS E POBOACIÓN DIANA
Patoloxía ou diagnóstico principal á que se dirixe

Indicación clínica

Gravidade da patoloxía (datos de mortalidade, morbilidade ou discapacidade ocasionada)
Situación clínica ou estadio susceptible de mellora

Indicar os criterios de inclusión/exclusión dos pacientes

Manexo actual do
problema de saúde
(comparador)

Tratamento habitual (gold estandar... etc)

Breve descripción das tecnoloxías existentes ó tratamento habitual diferentes á tecnoloxía a
avaliar, no seu caso.

Alternativas existentes
Limitacións das alternativas actuais en canto a necesidades non cubertas, efectividade,
seguridade, resultados de saúde, comodidade, necesidades non cubertas na actualidade...)

Tipo de tecnoloxía frente a alternativas existentes e/o tratamento habitual (Marcar co “X” o que corresponda)
Tecnoloxía sustitutiva

Tecnoloxía
complemetaria

Tecn. sustitutiva e
complementaria

Tecnoloxía nova

Nova versión dun dispositivo

Outras
Técnica, tecnoloxía ou procedemento e indicacións que serían substituídas ou
complementadas.

Grao no que a
técnica substitúe ou
complementa ás que
se utilizan na
actualidade

Número de casos da técnica á que substituirá/complementará, realizados nos últimos 12
meses no centro/organización solicitante.
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Modificacións no
manexo clínico dos
pacientes respecto á
práctica habitual.

Breve descripción

Melloras concretas e
medibles

Detallar os indicadores de resultado que preténdense avaliar/ melloras concretas que
preténdese obter (incidencia, mortalidade, supervivencia, complicacións, estancia
hospitalaria, ..)

(resultados)
Poboación diana

Concretar o grupo diana de poboación á que se dirixe (idade, sexo, estadio da
enfermidade...) e no seu caso, vulnerabilidade (enfermidade rara ou para grupos
marxinados, dependentes, etc)

Frecuencia da
patoloxía

Incidencia, prevalencia ou número de casos estimados en caso de estar indicado en
subgrupos específicos ou varias indicacións

Número de potenciais
usuarios anuais

Estimación do número de pacientes/ano subsidiarios da técnica no ámbito do centro que
realiza a proposta e no ámbito da Comunidade de Galicia.

SEGURIDADE, EFICACIA E EFECTIVIDADE
1. BENEFICIOS POTENCIAIS
Pacientes
Outros

Profesionais

Organización

Indicar os potenciais beneficios para os pacientes, profesionais e organización, así como os beneficios declarados polo
fabricante/literatura.

Beneficios potenciais para a saúde e/ou calidade de vida de os usuarios e/ou para o sistema en comparación ca práctica
habitual (reducción do tempo de espera, disminución da demora no diagnóstico/tratamento, mellora da accesibilidade,
liberación de recursos para outros pacientes, etc.)

Beneficios potenciais para a práctica profesional en comparación coa práctica habitual, indicando se procede, o grao no
que, a nova intervención pode mellorar a práctica profesional respecto á práctica clínica habitual (facilidade de
aplicación, comodidade, reducción de experiencia e curva de aprendizaxe, etc.)
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2. RISCOS POTENCIAIS
Indicar efectos adversos e complicacións para o paciente, indicando se procede, si se prevé que a técnica poida mellorar
o perfil de seguridade con respecto ás alternativas existentes.

Indicar posibles riscos para o persoal médico, o medio ambiente ou a saúde pública (xestión especial de residuos
sanitarios, riscos laborais, esterilización) , indicando se procede, si se prevé que a técnica poida mellorar o perfil de
seguridade con respecto ás alternativas existentes.

Existencia de estudos de calidade que avalen a seguridade da técnica para o paciente, o persoal médico, o medio
ambiente ou a saúde pública (xestión especial de residuos sanitarios, riscos laborais, esterilización).

3. VALORACIÓN BALANCE RISCO/BENEFICIO
Indicar efectos adversos e complicacións para o paciente, indicando se procede, si se prevé que a técnica poida
mellorar o perfil de seguridade con respecto ás alternativas existentes.

4. EFICACIA

Formulario de solicitude de informes de avaliación

5 de 7

IMPACTO ECONÓMICO
Coste unitario por adquisición:
Alquiler por proceso:
Costes sanitarios
directos3

Coste material funxible:
Coste mantemento anual:
Outros costes (Persoal, instalación…):
Potencial gasto/aforro da súa implantación:

Costes sanitarios
adicionais derivados
da atención
sanitaria vs práctica
habitual
Costes non sanitarios
vs práctica habitual
Nota 3: no seu caso, adxuntar información proporcionada pola casa comercial. Tratarase de forma confidencial

IMPACTO DA SÚA IMPLANTACIÓN
1. REPERCUSIÓNS DA IMPLANTACIÓN SOBRE A ORGANIZACIÓN:

Necesidades do
persoal

Plan de formación ou
experiencia requerida

Necesidades, contido, método e coste

Reorganización funcional necesaria do servizo/unidade/traballo.

Impacto organizativo
Outros servizos
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2. IMPACTO DA IMPLANTACIÓN SOBRE A DESINVERSIÓN
Especificar o impacto que a implantación da tecnoloxía poida ter sobre as alternativas existentes, e si é o seu caso,
especificar qué técnica, tecnoloxía ou procedemento quedaría obsoleta (desinversión).

3. IMPACTO LEGAL, ÉTICO, SOCIAL E CULTURAL
Consentimento informado, permisos especiais, certificacións, outros...

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA
1. Documentación científica que xustifica a proposta: referencias de estudos publicados con probas ou
evidencias sobre a seguridade, eficacia, efectividade e utilidades dispoñibles, facendo unha reflexión sobre
os indicadores que se consideren máis relevantes (valor predictivo, reducción do risco relativo, número
necesario a tratar, supervivencia, calidade de vida, etc.).
2. Outras consideracións sobre calqueira aspecto da técnica, tecnoloxía ou procedemento que incida de
forma directa sobre a saúde da poboación ou sobre a organización do sistema sanitario.
3. Outra información relevante para a avaliación da técnica, tecnoloxía ou procedemento (ficha técnica
tecnolóxica, informe de autorización/marcado CE)

Firma e data da persoa responsable
do servicio/unidade

Firma e data da dirección/xerencia do centro
sanitario/organización solicitante

En ……………………… a …… de ……. 20….
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