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Épara min un motivo de orgullo a presenta-
ción desta memoria, que supón moito máis
cá enumeración das actividades desenvolvi-

das durante o ano 2004.

Sen dúbida, expón a consolidación dun servizo
que traballa para conseguir chegar máis e mellor
a toda a poboación de Galicia e que aspira a se
converter nunha referencia do seu traballo para
todas as comunidades.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 conta con profesionais altamente
cualificados en todo o seu ámbito, para así poder
atender a demanda sanitaria que se xera na nosa
comunidade día a día. O aspecto máis importan-
te para nós é a vontade de servizo para todos os
cidadáns e cidadás de Galicia.

Non podo esquecer todos aqueles e aquelas pro-
fesionais que traballan tamén na sanidade, en
estreita colaboración con nós, en atención pri-
maria, hospitais e no transporte sanitario, os cor-
pos e forzas de seguridade que velan pola nosa
seguridade nas rúas, os bombeiros, Cruz
Vermella, Protección Civil e ONG. A súa colabo-
ración é imprescindible para levar a cabo o noso
traballo dunha maneira axeitada.

Nesta memoria queda reflectido o noso quefacer
diario, a consecución de proxectos ambiciosos e,
en definitiva, é a ilusión de atender con rapidez
e eficacia os nosos cidadáns e cidadás o que nos
motiva para continuar nesta dirección.

María Cegarra García
Directora xerente
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Situación

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
está actualmente integrada por unha Central de
Coordinación e por Dirección e Administración, dentro
do concello de Santiago de Compostela. Ademais, conta
con 8 bases medicalizadas nas principais cidades galegas. 

A Central de Coordinación do 061 sitúase ás aforas da
cidade de Santiago, no edificio de usos múltiples en
San Marcos e, xa dentro do núcleo urbano, atópase a
Dirección e Administración do 061, na praza Martín
Herrera, n.º 2. 

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061 dispón de 8 bases medicalizadas terrestres (A
Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Vigo e Sanxenxo (en época esti-
val) e 2 aéreas (Santiago de Compostela e Ourense).

Dependencia

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061, de competencia autonómica, é unha entidade sen
ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia. A
Xunta de Galicia asume a función de protectorado, a
través da Consellería de Sanidade.

Función

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061 foi creada o día 4 de decembro do ano 1995 polo
Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver
unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias.
Desde entón, o 061 encargouse de xestionar e coordi-
nar a asistencia e transporte no medio prehospitalario
en casos de urxencia e emerxencia, dentro do ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante o Decreto 172/1999, do 27 de maio, autori-
zouse a constitución do 061 como fundación pública. A
Fundación 061 ten por obxecto a realización de activi-
dades de xestión, coordinación, consultoría, asistencia
e transporte de pacientes, docencia e investigación,
prioritariamente, en materia de atención extrahospita-
laria no caso de emerxencia e urxencia sanitaria; no
campo dos coidados críticos e na atención sociosanita-
ria, promove a eficacia, eficiencia e seguridade do sis-
tema sanitario. Para tal fin, xestiona a Central de
Coordinación de Urxencias Sanitarias, regulada pola
Orde do 9 de outubro de 1995. 

IDENTIFICACIÓN DO CENTRO
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Recursos

RECURSOS MÓBILES 2004

Unidades

Ambulancias de soporte vital básico 98

Ambulancias de soporte vital avanzado 8

Helicópteros medicalizados 2

RECURSOS HUMANOS 2004

PROPIOS
Equipo directivo 3

Subdirectores 2

Coordinadores 4

Médicos (coordinadores e asistenciais) 68

Titulados sup. non sanitarios 11

Titulado grao medio non sanitario 1

ATS/DUE 43

Técnico FP sup. non sanitario 13

TOTAL 145

PERSOAL INDIRECTO

Teleoperadores

Locutores 

Persoal de datos administrativos 

Técnicos de transporte sanitario

Actividade

ACTIVIDADE XERAL 2004

N.º de chamadas 1.038.343

Media diaria: 2.837

RESOLUCIÓN DA DEMANDA:

Sen mobilización de recursos 55,33%

Consulta médica 69,77%

Información sanitaria e 
asesoría a profesionais sanitarios 25,47%

Contacto médico-paciente 4,76%

Con mobilización de recursos 44,67%

Emerxencias 56,54%

Urxencias 42,97%

Transporte interhospitalario 0,50%
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Dependencias

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061 está constituída polos seguintes centros:

DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CONXO
Praza de Martín Herrera, 2-2.ª planta
15706 Santiago de Compostela

CENTRAL DE COORDINACIÓN

Edificio de Usos Múltiples, s/n 
San Marcos - 15890 Santiago de Compostela

BASES MEDICALIZADAS

Base da Coruña
R/ Montserrat, s/n.
15009  A Coruña

Base de Ferrol
CENTRO DE SAÚDE DE CARANZA
R/ Juan de Austria, s/n.
15402 Ferrol 

Base de Lugo
CENTRO DE SAÚDE DE FINGOI 
R/ Armorica, s/n.
27002 Lugo
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Base de Santiago
Helicóptero e ambulancia medicalizada
HOSPITAL PROVINCIAL DE CONXO
R/ Ramón Baltar, s/n
15706 Santiago de Compostela

Base de Pontevedra
Avda. de Vigo, n.º 16
36002 Pontevedra

Base de Ourense 
Ambulancia medicalizada
HOSPITAL STA. MARÍA NAI
R/ Ramón Puga
32005 Ourense

Base de Ourense
Helicóptero
HOSPITAL SANTO CRISTO DO PIÑOR
Estrada do Piñor, s/n. 
32930 Barbadás - Ourense

Base de Vigo
HOSPITAL NICOLÁS PEÑA
Avenida Camelias, n.º 109
36211 Vigo

DATOS GLOBAIS
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11 ÁREA DE REFERENCIA DA FUNDACIÓN
PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS 
DE GALICIA - 061

ÁREA DE REFERENCIA DA FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061

Comunidade Autónoma de Galicia

Provincia Concellos Superficie Km2 Total poboación

A Coruña 94 7.951 1.108.002

Lugo 67 9.856 364.125

Ourense 92 7.273 344.623

Pontevedra 62 4.495 916.176

GALICIA 315 29.575 2.732.926
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Presidente:

D. José Manuel González Álvarez
Conselleiro de Sanidade

Patróns natos:

D. Moisés Hermida Sanromán
Director xeral da División de Recursos Económicos

D. Alfredo García Iglesias
Director xeral da División de Asistencia Sanitaria

D. Ignacio Lema Piñeiro
Director xeral da División de Recursos Humanos

Dna. Berta Cuña Estévez
Directora xeral da División de Farmacia 
e Produtos Sanitarios

Dna. Blanca García Varela
Directora da Fundación 061 

Patróns electivos: 

Dr. Alfonso Castro Beiras
Xefe do Servizo de Cardioloxía 
do Complexo Hospitalario Juan Canalejo

Dna. Ángeles Feijoo-Montenegro Fernández
Delegada Provincial de Sanidade en Pontevedra

Dr. José María Martinón Sánchez
Xefe do Servizo de Críticos, Intermedios 
e Urxencias Pediátricas do CHUS

D. Julio Villar Barreiro
Xerente de MEDTEC

D. Jorge Suanzes Hernández
Director xeral de Saúde Pública

Dr. Andrés Castro Méndez
Xefe do Servizo de Anestesia, 
Reanimación e Terapéutica da Dor 
do Complexo Hospitalario de Ourense

Secretaria:

Dna. María José Pérez Dafonte
Xefa do Servizo Técnico Xurídico
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PADROADO
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Directora da Fundación 061

Anticipar e coordinar as principais políticas de xestión
interna da entidade –de persoal, de comunicación, de
xestión–, así como as políticas de relación co Sergas
–económico-financeira, de atención primaria, hospi-
tais–, co fin de garantir o posicionamento e a identifi-
cación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061, de acordo coa súa misión e finalidade últi-
ma. 

Asegurar o desenvolvemento e a sostibilidade da fun-
dación, a través do cumprimento dos obxectivos e
misións principais de xestión, coordinación, consulto-
ría, docencia e investigación.

Promover a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema
sanitario en materia de atención extrahospitalaria das
urxencias e emerxencias sanitarias, e, no campo dos
coidados críticos e da atención no medio extrahospita-
lario, de demanda de información sanitaria e de con-
sulta médica.

Dirección de xestión e servizos xerais

Dotar a organización dos recursos humanos, financei-
ros e de servizo necesarios para o correcto desenvolve-
mento das súas actividades, en prazo, cantidade, cali-
dade e custo, de acordo co plan estratéxico da
fundación. 

Asegurar o cumprimento da normativa interna e exter-
na definida, co obxecto de contribuír a un óptimo
dimensionamento dos recursos e servizos necesarios,
no marco dos plans e actividades establecidos pola fun-
dación.
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MISIÓNS DIRECTIVAS

Dirección de coordinación asistencial

Darlle resposta á demanda sanitaria de cidadáns, pro-
fesionais e institucións de atención primaria e hospitais
dun modo eficiente e equitativo, asegurando, coordi-
nando e xestionando os recursos propios e alleos en
situacións de urxencia e emerxencia.

Asegurar a adecuación da resposta que o sistema pro-
porciona nas catro dimensións de xestión clínica: 

• O control da calidade da consulta médica telefónica.

• A asesoría a profesionais de atención primaria.

• A xestión e mobilización dos recursos dispoñibles.

• A coordinación con e sen mobilización de recursos.

Asegurar a provisión dos servizos asistenciais e trans-
porte sanitario de pacientes en situacións de urxencia
e emerxencia, garantir o control da calidade dos servi-
zos asistenciais e o óptimo funcionamento das USVA
terrestres e aéreas. Impulsar a realización de progra-
mas de investigación e plans especiais que permitan
analizar e mellorar a actividade asistencial da funda-
ción.

Garantir a asignación e o control dos recursos propios
e alleos, determinando e implementando os dispositi-
vos de urxencia e emerxencia máis axeitados que ase-
guren a calidade e a resposta máis adecuada.

ORGANIGRAMA DA FUNDACIÓN

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL

DIRECTORA XERENTE

PA D R O A D O

Servizo de atención ao usuario

Gabinete de prensa e comunicación

Área de tecnoloxía

Asesoría xurídica

Adxunta á dirección

Centro de Formación en Medicina de
Urxencias, Emerxencias e Catástrofes

DIRECCIÓN DE XESTIÓN E S. XERAIS

Área
de xestión

Área
de transporte

Área
de RRHH

Subdirección
de coordinación

Xefe de
garda/Sala

ÁREA DE CALIDADE

Subdirección
asistencial
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• Coordinar a posta en marcha e funcionamento do
plan de implantación da DESA na súa área de refe-
rencia.

• Elaboración dun calendario de visitas aos centros de
saúde e PAC da súa área de influencia. 

• Elaboración dun calendario de reunións periódicas
cos TTS-D da súa área. 

• Elaboración dun rexistro de consumo de funxibles
por parte das RTSU na súa área de influencia. 

• Garantir a reciclaxe dos TTS-D da súa área de refe-
rencia.

• Revisión de todos os servizos nos que se utilizou a
DESA cos TTS-D implicados, rexistro dos datos de
todos os servizos nos que se utilizou a DESA e ela-
boración dos correspondentes expedientes.
Elaboración da memoria semestral da evolución do
programa.
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Comisión de investigación

• Proporlle á Dirección da fundación as liñas de inves-
tigación e proxectos que apoien as necesidades do
noso servizo para a súa aprobación con carácter
anual.

• Elaborar a memoria anual de investigación da
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061 (presentarlla á Dirección no primeiro mes do
ano seguinte).

• Impulsar, supervisar e avaliar a produción científica
do 061 (referido á Central de Coordinación e ás
bases).

• Asesorar e ser o órgano consultivo de profesionais
ou unidades investigadoras e da Comisión de
Calidade. 

• Desenvolver as convocatorias que se formulen para
axudas á investigación. 

• Conxuntamente coa Comisión de Docencia, desen-
volver e impulsar cursos de epidemioloxía e estatís-
tica.

• Manter a colaboración cos proxectos de investiga-
ción doutras institucións.

Comisión de protocolos-calidade

• Deseño e elaboración dos protocolos e procede-
mentos asistenciais, para o que se seguirán as direc-
trices aprobadas pola Dirección do servizo.

• Actualización e difusión dos protocolos vixentes no
Servizo de Soporte Vital Básico e Avanzado.
Seguiranse as últimas recomendacións da AHA e do
ERC. 

• Elaboración dunha proposta de manual de protoco-
los e procedementos administrativos da base.
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COMISIÓNS DE TRABALLO GRUPO DE IMPLANTACIÓN DA DESA

PERSOAL SANITARIO RESPONSABLE DE PROCEDEMENTOS OPERATIVOS TÉCNICOS 

PERSOAL SANITARIO RESPONSABLE DE XESTIÓN DE FARMACIA E FUNXIBLE

Comisión de docencia e formación 
continuada

• Coordinar os recursos necesarios para a realización
dos diferentes cursos de formación externa que se
leven a cabo na área de influencia das súas bases.
Participar na elección dos docentes, tanto internos
coma externos. O programa completo do curso pre-
sentarase con dous meses e medio de antelación, no
caso de ser unha actividade acreditable pola
Comisión de Formación Continuada. Realizar o
seguimento dos cursos detectando posibles erros ou
descoordinación. Elaborar a acción formativa dos
cursos e facer a enquisa posterior na que se debe
acadar un nivel de satisfacción de, polo menos, o
80% para garantir a calidade da docencia imparti-
da.

• Potenciar o Centro de Formación da Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Garantir
a impartición das actividades solicitadas e progra-
madas. Incrementar o número de cursos por base
nun 5% anual.

• Manter actualizado o inventario do material de
docencia de cada base. Velar pola súa correcta utili-
zación detectando posibles anomalías e comunicán-
doas para ser emendadas no menor tempo posible.
Coñecer a situación do material. Mantelo prepara-
do para ser enviado e utilizado nos diferentes cur-
sos que se organicen.

• Xestionar e ordenar o persoal e os recursos necesa-
rios para a realización dos cursos de técnico en
transporte sanitario, así como das probas avaliado-
ras dos alumnos e o seguimento das rotacións pola
ambulancia medicalizada. Detectar as posibles
necesidades formativas dos TTS, a través dos cursos
DESA e das diferentes reciclaxes.

• Garantir o óptimo funcionamento das instalacións
do 061 na súa base. Relacións cos provedores habi-
tuais. 

• Garantir o óptimo funcionamento e uso por parte
do persoal asistencial dos procedementos adminis-
trativos vixentes no servizo e en cada base. Deberá
difundir entre o persoal a información necesaria
para garantir o seu coñecemento.

• Mantemento do inventario do material da base.
Rexistro de entradas e saídas. 

• Mantemento óptimo dos arquivos do servizo na súa
base, especialmente os de historias clínicas, ECG,
IAM, Utstein e partes xudiciais. 

• Garantir que os niveis de medicación e funxible
nunca estean por debaixo dos mínimos recomenda-
bles.

• Correcto rexistro das entradas e saídas de medica-
ción e funxible. Garantirase o correcto rexistro e
xestión de consumo de opiáceos. 

• Actualización semestral co responsable de farmacia
do hospital que subministra a base da información

rexistrada na nosa base de datos de medicación e
funxibles, en función dos cambios que se produzan
no hospital de referencia.

• Elaboración da memoria de consumos de medica-
ción e funxible. Arquivo de albarás de compras.
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PERSOAL SANITARIO RESPONSABLE DA OPERATIVIDADE TÉCNICA E HUMANA DAS USVA COMISIÓN DE TRANSPORTE

GRUPO DE TRABALLO DE SERVIZOS PREVENTIVOS E CATÁSTROFES

GRUPO DE COMUNICACIÓN

• Garantir o óptimo funcionamento dos protocolos
asistenciais, tanto por parte do persoal da funda-
ción coma por parte do persoal pertencente ás
empresas subcontratadas. 

• Garantir o óptimo funcionamento do vehículo e
poñer en marcha as medidas necesarias para corrixir
as deficiencias que puidesen detectarse. 

• Garantir o óptimo funcionamento do material
médico e electromedicina, a través da posta en mar-

cha das medidas necesarias para corrixir as deficien-
cias que puidesen detectarse no seu funcionamen-
to. 

• Elaboración dunha memoria semestral de evolución
do servizo nesta área.

• Levar a cabo accións encamiñadas a mellorar a for-
mación inicial e continuada do persoal das empresas
de ambulancias: adecuación do programa formati-
vo, selección previa de candidatos e seguimento da
formación continuada.

• Realizar, polo menos, unha inspección semestral das
bases e dos seus vehículos en canto a condicións téc-
nicas e de hixiene, imaxe corporativa e condicións
sanitarias.

• Manter o índice de reclamacións pertinentes por
debaixo do 0,001%.

• Colaborar na medición do grao de satisfacción dos
distintos usuarios do servizo, analizando causas de

insatisfacción e formulando as propostas de mellora
que correspondan.

• Informatización das follas de inspección de trans-
porte, das reclamacións e da avaliación semestral de
obxectivos de calidade relativas ás empresas de
ambulancias.

• Retomar reunións entre os diferentes colectivos da
fundación e os TTS.

• Levar a cabo labores de titorización personalizada
daquelas empresas que prestan o servizo cunha cali-
dade mellorable.

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

• Participar na elaboración, posta en práctica e ava-
liación dos plans e programas de prevención de ris-
cos na empresa.

• Promover iniciativas sobre métodos e procedemen-
tos para a efectiva prevención dos riscos, propoñén-
dolle á empresa a mellora das condicións ou a
corrección das deficiencias existentes.

• Elaborar, coa responsable de servizos preventivos,
os protocolos de intervención en situación de emer-
xencia con múltiples vítimas e catástrofes. 

• Difusión dos protocolos entre os membros do servi-
zo na súa área de influencia e do persoal das empre-
sas subcontratadas pola fundación que desenvolve
o seu traballo na dita área. 

• Garantir a dispoñibilidade e a correcta utilización
do material establecido como necesario polos res-

ponsables de servizos preventivos da fundación, coa
aprobación da dirección, en situación de emerxen-
cia con múltiples vítimas e catástrofes e o óptimo
funcionamento deste. 

• Deseño e desenvolvemento dos dispositivos de risco
previsible, en colaboración coa responsable de ser-
vizos preventivos e coa Dirección da fundación.
Elaboración da memoria da súa área en cada base. 

• Elaborar un plan de comunicación anual que englo-
be información sobre os diferentes programas e
actividades que deberían poñerse en marcha e
sobre a carteira de servizos do 061 á poboación. 

• Elaborar o plan de comunicación interna e estable-
cer o circuíto que lle asegure a información a todo
o persoal do 061 de maneira previa ao lanzamento
de calquera actividade ou programa, utilizando
para isto os medios de difusión necesarios (boletín,
intranet, correo electrónico). Deseñar os circuítos de
comunicación interna, plan de acollida, etc.

• Asegurar a posta en marcha da enquisa de satisfac-
ción e da enquisa de coñecemento nas datas previs-
tas.

• Garantir o incremento do prestixio e da presenza
positiva da imaxe de marca do 061 e o recoñece-

mento entre a poboación, asegurarse da súa ade-
cuada difusión nos diferentes medios e lograr a
aparición tras cada intervención importante.

• Identificar e establecer as fontes de noticias dentro
da empresa. 

• Establecer e fortalecer os vínculos cos medios.

• Garantir o deseño e actualización, de maneira per-
manente, da páxina web e desenvolver os estudos
necesarios encamiñados ao emprego das novas tec-
noloxías. Aplicación para actualización permanen-
te.

• Desenvolver e difundir o manual de estilo.

• Garantir o mantemento das ferramentas técnicas
suficientes para lle dar soporte ao Plan Xeral de
Comunicación.
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ACTIVO 2004

Inmobilizado 507.883

Activo circulante 4.771.477

TOTAL ACTIVO 5.279.360

PASIVO 2004

Fondos propios 478.703

Ingresos para distribuír 
en varios exercicios 14.710

Acredores a curto prazo 4.758.643

Provisións para riscos e gastos 27.304

TOTAL PASIVO 5.279.360
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RECURSOS GLOBAIS

Páx

21

23

24

RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS

RECURSOS HUMANOS GLOBAIS

RECURSOS FÍSICOS GLOBAIS

RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS

Balance de situación
31 de  decembro de 2004

Activo 2004 Pasivo 2004
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RECURSOS HUMANOS 2004

Directora xerente 1

Directora de coordinación asistencial 1

Directora de xestión e servizos xerais 1

Subdirector asistencial 1

Subdirectora coordinación 1

Coordinador área de tecnoloxía 1

Coordinador docente 1

Coordinador atención ao usuario 1

Coordinadora calidade 1

Titulados sup. non sanitarios 11

Titulado grao medio non sanitario 1

Técnico FP sup. non sanitario 13

Médico coordinador-xefe de sala 12

Médico coordinador 12

Médico asistencial-xefe de base 7

Médico asistencial 37

ATS/DUE 43

TOTAL 145
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GASTOS 2004

Aprovisionamentos

Servizos de ambulancias 15.974.652 

Servizos de operación, 
superv. técnica e apoio 2.085.475 

Outros aprovisionamentos 208.155 

Gastos de persoal 7.764.363 

Dotacións amortización inmobilizado 102.823 

Outros gastos 1.932.812 

TOTAL GASTOS 28.068.280 

INGRESOS 2004

Actividade sanitaria convenio Sergas 23.832.458

Actividade sanitaria entidades privadas 3.397.458

Actividade formativa 182.592

Ingresos financeiros 31.041

Subvenc., doazón e legados imputados 
ao resultado do exercicio 9.354

Outros ingresos 750.831

TOTAL INGRESOS 28.203.735

Excedente do exercicio positivo (aforro)135.455

Perdas e ganancias
31 de  decembro de 2004

GRUPO CLIENTE FACTURADO REAL % COBRO

Unespa 2.063.330,81 96,00%

Amat 513.628,59 99,00%

Formación 182.592,17 96,00%

Outros 835.895,14 81,00%

3.595.446,71 93,00%

Facturación
Informe facturación grupo cliente. Ano 2004

Gastos 2004 Ingresos 2004

Distribución da facturación 2004

Distribución por sexo

Distribución do persoal por categorías

RECURSOS HUMANOS GLOBAIS

Idade media = 36 anos Antigüidade media = 5 anos
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UNIDADES

Ambulancias de soporte vital básico 98

Ambulancias de soporte vital avanzado 8

Helicópteros medicalizados 2

A Central de Coordinación

A Central de Coordinación de ámbito autonómico
constitúe o piar básico do sistema de intervención e
coordinación nos casos de urxencias e emerxencias
médicas. 

O equipo humano que desenvolve a súa actividade
nesta central está integrado por operadores/as (teleo-
peradores e locutores sanitarios), médicos coordinado-
res (facultativos-especialistas que xestionan a consulta
médica e coordinan a demanda sanitaria) e o médico
xefe de sala (mantén o control de toda a actividade).

O servizo 061 ponse en marcha cando un cidadán, en
situación de urxencia ou emerxencia sanitaria, algunha
testemuña desta urxencia ou un membro dun servizo
público (policía, bombeiros, etc.) marca o teléfono 061
para solicitar axuda.

Ao marcar este número, accédese á Central de
Coordinación de Galicia, desde onde actúa un equipo
de profesionais que inclúe: médicos especialistas, tele-
operadores e radioperadores.
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RECURSOS FÍSICOS GLOBAIS

Un teleoperador atende a chamada, solicita toda a
información necesaria e, coa supervisión do médico
xefe da Sala de Coordinación, determínase a asistencia
sanitaria. En función das características e da gravidade
do caso, do estado dos pacientes e da localización xeo-
gráfica, envíanse un ou varios recursos móbiles ao
lugar do incidente.

O seguimento da situación realízase, desde este centro
coordinador, a través dos radioperadores e coa super-
visión dun médico que se mantén en contacto perma-
nente co recurso móbil, tanto se está prestando asis-
tencia no propio lugar coma se o paciente require ser
desviado a un centro sanitario.
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As AMBULANCIAS MEDICALIZADAS son vehículos de
asistencia e transporte sanitario urxente capaces de
prestarlles soporte vital avanzado a pacientes de gravi-
dade extrema. Estas ambulancias ofrecen os seguintes
tipos de servizos:

• Primarios: atención aos pacientes desde o lugar
onde se produce o accidente.

• Secundarios: atención e transporte de pacientes
entre centros hospitalarios.

• Preventivos: servizos de eventos, nos que, pola súa
particularidade, existe un risco engadido.

As ambulancias medicalizadas son vehículos tipo fur-
gón sobreelevado, con compartimento independente
para a cabina de condución e para a célula sanitaria.

O seu equipamento sanitario é similar ao das unidades
de coidados intensivos dos hospitais. Ademais dos ele-
mentos cos que contan as ambulancias de urxencia, as
ambulancias medicalizadas están dotadas de monitor
desfibrilador con marcapasos externo, respirador, pul-
siosímetro, electrocardiógrafo, esfigmomanómetro
electrónico, capnógrafo, bomba de infusión, aspirador
eléctrico, equipo de inmobilización, equipo de illamen-
to de vía aérea, material e medicación para practicar o
soporte vital avanzado.
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O equipo humano que integra cada ambulancia medi-
calizada consta de:

• 1 médico experimentado en técnicas de atención en
emerxencias.

• 1 diplomado en enfermaría (DUE) experimentado en
técnicas de atención urxente.

• 1 condutor experimentado en condución de vehícu-
los de atención urxente.

• 1 técnico en transporte sanitario (TTS) experimenta-
do en asistir unha unidade de soporte vital avanza-
do.

Estas ambulancias prestan servizo as 24 horas, os 365
días do ano, e están en contacto permanente por radio
e telefonía móbil coa Central de Coordinación, que
decide a súa activación e efectúa a xestión e o control
do servizo.

A distribución das oito ambulancias medicalizadas coas
que conta Urxencias Sanitarias 061 é a seguinte:

• Lugo
• A Coruña
• Ferrol
• Santiago de Compostela
• Ourense
• Pontevedra
• Sanxenxo (en época estival)
• Vigo

Ambulancias medicalizadas

As AMBULANCIAS ASISTENCIAIS da Rede de Transporte
Sanitario Urxente (RTSU) son vehículos de asistencia e
transporte sanitario urxente capaces de prestar sopor-
te vital básico.

Ofrecen dous tipos de servizos:

• Primarios: atención aos pacientes desde o lugar no
que se produce o accidente.

• Preventivos: servizos nos eventos nos que existe un
risco engadido.

Excepcionalmente, efectúan transportes secundarios
de pacientes de baixo risco.

Estas ambulancias son vehículos tipo furgón sobreele-
vado con compartimento independente para a cabina
de condución e para a célula sanitaria. Van dotadas do
material necesario para efectuar tarefas de soporte
vital básico. Contan con aspirador eléctrico, padiola
tipo tesoira, equipo de resucitación cardio-pulmonar
básico (con respirador manual), equipo de inmobiliza-
ción, equipo de osixenoterapia, desfibriladores
semiautomáticos externos e caixa de urxencias de pri-
meiros auxilios.

O equipo humano de cada ambulancia asistencial
inclúe:

• 1 condutor experimentado en condución de vehícu-
los de servizo urxente e con formación de técnico en
transporte sanitario.

• 1 técnico en transporte sanitario (TTS).

Do mesmo xeito cás ambulancias medicalizadas, pres-
tan un servizo ininterrompido durante as 24 horas, os
365 días do ano, e mantéñense en contacto permanen-
te, por radio, coa Central de Coordinación, que decide
a súa activación e controlan o servizo.

Ambulancias asistenciais
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Os HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS son aeronaves de
asistencia e transporte sanitario urxente capaces de
prestar soporte vital avanzado. Están contratados pola
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e
medicalizados polo persoal sanitario da Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Actualmente, o Servizo de Urxencias 061 dispón de
dous helicópteros, que están localizados en Santiago
de Compostela e Ourense.

Ademais destes helicópteros, cóntase co apoio das
aeronaves da Consellería de Pesca, Marisqueo e
Acuicultura capacitadas para o voo nocturno e asenta-
das en Celeiro e Vigo.

Ofrecen a prestación dos seguintes servizos:

• Primarios: atención aos pacientes desde o lugar no
que se produce o incidente.

• Secundarios: atención e transporte de pacientes
entre centros hospitalarios.

• Preventivos: servizos nos eventos nos que existe
risco engadido.

Helicópteros medicalizados

O equipamento sanitario dos helicópteros medicaliza-
dos é similar ao das unidades de coidados intensivos
dos hospitais. Ademais dos elementos cos que contan
as ambulancias de urxencias, os helicópteros están
dotados de: monitor desfibrilador con marcapasos
externo, respirador, pulsiosímetro, electrocardiógrafo,
esfigmomanómetro electrónico, capnógrafo, bomba
de infusión, aspirador eléctrico, equipo de inmobiliza-
ción, equipo de illamento de vía aérea, material e
medicación para practicar o soporte vital avanzado.

O equipo humano que integra cada helicóptero está
formado por:

• 1 médico experimentado en técnicas de atención
urxente.

• 1 diplomado en enfermaría experimentado en técni-
cas de atención urxente.

• 1 comandante piloto.

• 1 copiloto.

Os helicópteros medicalizados prestan os seus servizos
permanentemente ao longo de todo o ano, desde o
amencer ao solpor, e actúan baixo o control da Central
de Coordinación.
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Evolución das chamadas recibidas 
nos últimos anos e media diaria:

NÚMERO media/día

1996 252.517 689,94

1997 402.180 1.101,86

1998 507.969 1.391,70

1999 697.099 1.909,86

2000 826.170 2.257,30

2001 917.064 2.512,50

2002 985.623 2.700,34

2003 1.073.714 2.941,68

2004 1.038.343 2.837,00
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31

34

35

ACTIVIDADE GLOBAL

PACIENTES EN IDADE PEDIÁTRICA

ACTIVIDADE DOS PROGRAMAS ESPECIAIS

ACTIVIDADE GLOBAL

Evolución da demanda de chamadas
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Actividade dos recursos medicalizados 
en situación de emerxencias

As mobilizacións das distintas unidades de soporte vital
avanzado ou UVI móbiles do 061 para a cobertura das
emerxencias foron as seguintes (AM Sanxenxo: opera-
tiva en época estival).

Tipoloxía dos servizos 
das ambulancias medicalizadas

Tipoloxía dos servizos 
dos helicópteros medicalizados
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Xestión e resolución dos procesos 
asistenciais

As chamadas recibidas durante o ano 2004 orixinaron
a apertura de 410.283 procesos asistenciais, que se
resolveron con mobilización dalgún recurso ou sen
mobilización de recurso nas seguintes porcentaxes:
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Recursos mobilizados en urxencias 
e emerxencias

TIPO DE RECURSO TOTAL SERVIZOS

Ambulancias de soporte vital avanzado 10.785 

Ambulancias asistenciais (RTSU) 202.026 

Ambulancias convencionais 17.408 

Helicóptero medicalizado 061 598 

Helicóptero pesca 18 

Médico de atención primaria en emerxencias 14.450 

Médico de atención primaria en visitas 22.194 

Enfermeiro de atención primaria 3.832 

(1) Outros: accidentes laborais, politraumatismos, intoxicacións 
etílicas e por drogas, alerxias, hemorraxias, etc.

Procesos resoltos sen mobilización de recursos

Procesos resoltos con mobilización de recursos
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PROGRAMAS TOTAL 

Código 0 (doador en asistolia) 5

Código 1 (anxioplastia) 364 

Código 2 (fibrinólise) 10

Código 3 (DESA) 346

Paradas cardiorrespiratorias totais 794

Paradas cardiorrespiratorias 
atendidas por recursos medicalizados 358

Infartos agudos de miocardio (IAM) totais 698

Infartos agudos de miocardio 
atendidos por recursos medicalizados 243

Alerta corazón (total pacientes inscritos) 2.275

Alerta Hado (historiais novos 2004) 2.772

Apoio a transplantes 48

Dispositivos sanitarios (VIP) 126

Asesoría a profesionais de atención primaria 3.409

Asistencia a detidos (procesos asistenciais) 453

Intervención en crise psiquiátrica 
e psicosocial (procesos asistenciais) 11.760

Código ICTUS (pacientes trasladados) 24

TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS 321

Helicóptero medicalizado 37

Ambulancia medicalizada 52

Ambulancia non medicalizada 232

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061 m e m o r i a2 0 0 4 35

A
C

TIV
ID

A
D

E G
LO

B
A

L

m e m o r i a 2 0 0 4 FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061

Procesos asistenciais

Tipo de resposta en pacientes en idade pediátrica

NÚMERO %

Sen mobilización de recurso 30.836 89,34 

Consulta médica 29.280 84,83 

Información sanitaria 388 1,12 

Contacto médico-paciente 1.168 3,38 

Con mobilización de recurso 2.838 8,22 

Emerxencias 2.406 6,97 

Urxencias 421 1,22 

Transporte interhospitalario 11 0,03 

Procesos a iniciativa de atenc. primaria 842 2,44 

TOTAL 34.516 100,00 

Tipo de demanda de procesos atendidos no 2004

TIPO DE DEMANDA 2004 NÚMERO

Consulta e información sanitaria 10.942

Febre 6.856

Náuseas e vómitos 3.948

Dor 3.834

Alteracións da pel 2.963

Accidentes 2.345

Problemas respiratorios 540

Alteración consciencia 537

Outros 1.670

Procesos por iniciativa de AP ou hospitais 881

TOTAL 34.516
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PACIENTES EN IDADE PEDIÁTRICA ACTIVIDADE DOS PROGRAMAS ESPECIAIS
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Algunhas paradas son atendidas directamente polas
unidades de soporte vital avanzado (ambulancias ou
helicópteros medicalizados) e, noutros casos, esa aten-
ción iníciana as unidades de soporte vital básico
(ambulancias da RTSU, actualmente con desfibriladores
externos semiautomáticos) ou médicos de atención pri-
maria.
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É un programa en colaboración co Hospital Juan
Canalejo da Coruña e o seu obxectivo consiste na
obtención de órganos e tecidos para o transplante

daquelas persoas que falecen de parada cardíaca irre-
versible e que cumpren os requisitos dos doadores e os
esixidos neste programa.
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HOSPITAL DE DESTINO PROCESOS PROCESOS TOTAL RETORNOS 
PRIMARIOS SECUNDARIOS DE PACIENTES

H. Meixoeiro 47 227 274 198

H. Juan Canalejo 5 65 70 2

H. Clínico-Universitario de Santiago 19 1 20

TOTAL 71 293 364 200

Código 0 (doazón de órganos en pacientes en asistolia)

Código 1 (Protocolo de anxioplatia primaria)

O protocolo de anxioplastia primaria é parte do esfor-
zo do 061 de Galicia, en colaboración cos hospitais do
Sergas, de acurtar o tempo no que os pacientes con
infarto agudo de miocardio (IAM) reciben o tratamen-
to óptimo de reperfusión.

Os pacientes diagnosticados de infarto agudo de mio-
cardio nas unidades de soporte vital avanzado do 061

Código 2 (Fibrinólise extrahospitalaria)

Como parte da estratexia para a mellora da atención
ao IAM en Galicia, o 061 consensuou cos hospitais do
Sergas o protocolo de fibrinólise prehospitalaria, co
obxectivo de acurtar o tempo no que os pacientes con
infarto agudo de miocardio (IAM) reciben o tratamen-
to óptimo de reperfusión.

Así conseguimos que o tratamento do infarto de mio-
cardio, que é máis efectivo canto máis precozmente se
administre, se poida aplicar xa no propio domicilio do
paciente.

Durante o ano 2004, aplicóuselles este tratamen-
to a dez pacientes.

HOSPITAL DE DESTINO PROCESOS PRIMARIOS

H. Meixoeiro 2

H. Xeral de Lugo 3

H. Arquitecto Marcide 5

TOTAL 10

Código 3 (DESA) - Desfibrilación externa
semiautomática

Na estratexia para o tratamento da parada cardiorres-
piratoria (PCR) demostrouse que a desfibrilación pre-
coz é o tratamento máis efectivo nas paradas causadas
por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular e
arritmias mortais, que supoñen un 80% delas. 
Todas as ambulancias da RTSU están dotadas de DESA,
o que permite acercarlle ao paciente este tratamento
no menor tempo posible.

No ano 2004, aplicóuselles a DESA a un total de
346 pacientes.

ou nos hospitais que carecen de servizo de hemodiná-
mica son trasladados inmediatamente, e dun modo
seguro, polo 061 aos centros de referencia correspon-
dentes: Hospital Juan Canalejo da Coruña, Hospital
Meixoeiro de Vigo ou Complexo Hospitalario
Universitario Clínico de Santiago.

• Procesos primarios: son aqueles nos que o paciente é diagnosticado e trasladado directamente polos recursos do 061.
• Procesos secundarios: cando o traslado o solicita un hospital onde o paciente foi diagnosticado previamente. Traslado entre dous hospitais.

RURAL URBANO

Número de pacientes atendidos con indicación de aplicación DESA 259 87

N.º de pacientes con aplicación DESA desfibrilados 71 22

N.º de pacientes con recuperación de constantes 26 13

N.º de pacientes trasladados a un centro hospitalario 46 4

N.º de pacientes vivos á alta hospitalaria 5

Lugar onde se produce a parada:

Na rúa 25 19

Centro de traballo 2

Centro sanitario 6

Domicilio 167 54

Grandes aglomeracións 1

Lugar público 17 9

Ambulancia 28

Residencia 3 2

Outros 11 2

DESA por zona xeográfica DESA. Lugar de asistencia

Os datos de todas as PCR extrahospitalarias que se pro-
ducen en Galicia rexístranse nunha base de datos
seguindo a sistemática do estilo Utstein, que permite
comparar os nosos resultados cos doutros sistemas de
emerxencias nacionais e internacionais en canto a tem-
pos, supervivencia, etc. A información é facilmente
contrastable ao falar todos os sistemas das mesmas
variables e ao definilas do mesmo xeito. É imprescindi-
ble coñecer esta información para reforzar cada un dos
chanzos da cadea de supervivencia e mellorar así os
nosos resultados.

Rexistro de PCR en Galicia
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Coordinación do transporte interhospitalario

Son traslados de pacientes realizados polos recursos
mobilizados polo 061 entre dous hospitais para realizar
un tratamento ou proba diagnóstica urxente no hospi-
tal de destino, sempre e cando o hospital de orixe non
o poida asumir cos seus recursos e nun tempo adecua-
do á patoloxía do paciente.

Non se teñen en conta os servizos realizados dentro do
protocolo de anxioplastia primaria, nin os retornos
destes pacientes ao seu hospital de orixe.

RECURSOS DO 061 TOTAL 321

Helicóptero de soporte vital avanzado 37

Ambulancia de soporte vital avanzado 52

Ambulancia asistencial (RTSU) 232

Programa alerta corazón

Este programa púxose en marcha no ano 2000, coa
finalidade de acurtar os tempos de atención e de asis-
tencia a pacientes que teñan antecedentes coñecidos
de infarto agudo de miocardio ou anxina inestable.

Preténdese ter rexistrados aqueles pacientes con alto
risco de padecer síndrome coronaria aguda, de manei-
ra que, cando teñan que contactar co 061 por calquera
motivo, a atención sexa, desde o primeiro momento, o
máis completa e adecuada posible. 

Calquera paciente que permaneza ingresado na
Unidade de Coidados Intensivos Coronarios é infor-
mado, no momento da alta, da posibilidade de
entrar neste programa. Así, se esa persoa ten un
novo episodio de doenza cardíaca en calquera
punto da comunidade, só con chamar ao 061 e dar
os seus datos persoais ou o número de identifica-
ción, salta automaticamente unha alerta que lle
indica ao médico coordinador que atenda a súa cha-
mada, que se trata dun paciente de risco. Grazas a
unha aplicación informática deseñada para identifi-
car os pacientes deste programa, o facultativo acce-
de inmediatamente ao seu historial clínico e, cando
sexa necesario, pasaralle estes datos ao equipo de
emerxencias coa maior rapidez e cunha información
precisa en canto á súa patoloxía de base e ao trata-
mento que estea tomando nese momento.

Actividade do programa

Número total de pacientes inscritos no programa
desde a súa posta en marcha: 2.275.

Durante o ano 2004, recibíronse 281 historiais de
pacientes.

N.º DE PACIENTES N.º %

Pacientes aceptados 281 100,00

Homes 232 82,56

Mulleres 49 17,44

DISTRIBUCIÓN POR PATOLOXÍA 

DIAGNÓSTICO N.º %

Infarto 212 75,44

Angor 69 24,56

Total 281 100,00
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Rexistro de infartos agudos de miocardio
(IAM)

Como parte da asistencia ao infarto agudo de miocar-
dio, mantemos unha base de datos cos rexistros dos
pacientes con IAM que atende o 061. Tratamos de
coñecer os tempos de demanda de asistencia, tipo de
tratamentos que se aplican, tempo ata que se inicia o
tratamento de reperfusión, características clínicas des-
tes, que resposta ten o 061, etc. En ocasións, os pacien-
tes son atendidos inicialmente polas ambulancias e
helicópteros medicalizados e, en ocasións, contactan
inicialmente co médico de cabeceira que, finalmente,
se pon en contacto co 061.

Operativos de risco controlable (ORC)

Con motivo de acontecementos públicos, como con-
gregacións multitudinarias, acontecementos deporti-
vos, visitas de personalidades, etc., susceptibles de pro-
ducir gran número de feridos ou aqueles nos que, pola
actividade, sexan difíciles de atender os que se poidan
producir, elabóranse unha serie de plans de interven-
ción sanitaria no caso de ser necesario; contémplanse
as posibles situacións e prevese como resolvelas no caso
de que ocorra algún incidente. Ademais, elabóranse os
correspondentes plans de atención sanitaria para situa-
cións de catástrofe ou de múltiples vítimas, nas que un
número grande de feridos supera a capacidade de
atención do sistema sanitario. Deste modo, establécen-
se obxectivos, normas, procedementos e programas
adaptados a cada unha das posibles situacións. Os ser-
vizos de emerxencias que traballan en situacións ordi-
narias están así preparados para facelo nas situacións
extraordinarias.

ORC totais 146

ORC institucionais 21
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Servizos de apoio a transplantes

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 oferta, dentro da
súa carteira de servizos, o apoio loxístico á coordina-
ción de transplantes.

Consiste, esencialmente, en localizar e coordinar os
medios de transporte máis adecuados para realizar os
servizos mencionados anteriormente, que podemos
dividir en 4 grandes grupos:

• Traslado de equipos extractores e órganos.

• Traslado de órganos.

• Traslado de posibles receptores.

• Traslado de pacientes transplantados (con procesos
agudos).

Estes servizos sonlle solicitados ao 061 a través da
Oficina de Coordinación de Transplantes (OCT) da
Comunidade Autónoma de Galicia, a través da
Organización Nacional de Transplantes (ONT) ou desde
a OCT de cada hospital, a través do seu coordinador e,
incluso, tras solicitalo o propio paciente cando recibe o
transplante.

Durante o ano 2004, realizáronse 48 servizos de
apoio a transplantes.

Transplantes. Tipo de traslado
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HOSPITAIS DE REFERENCIA

HOSPITAL N.º

H. Clínico Univ. de Santiago 74

H. Arquitecto Marcide. Ferrol 68

H. Meixoeiro 26

H. Xeral Calde. Lugo 24

H. Juan Canalejo 22

Complexo Hosp. de Ourense 16

Complexo Hosp. de Pontevedra 14

H. Xeral Cíes. Vigo 14

Povisa 8

H. do Salnés 7

H. Barbanza. Ribeira 2

H. da Costa. Burela 2

H. de Monforte 2

H. de Verín 1

H. Virxe Da Xunqueira. Cee 1

TOTAL 281
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO E IDADE

IDADE EN ANOS 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 TOTAL

Homes 0 5 57 84 57 21 8 0 232

Mulleres 0 8 20 15 5 1 0 0 49

TOTAL 0 13 77 99 62 22 8 0 281
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DISTRIBUCIÓN RURAL/URBANO

MEDIO N.º %

Urbano 134 47,69

Rural 147 52,31

Total 281 100,00
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SERVIZOS REALIZADOS

N.º DE CHAMADAS RECIBIDAS 1.731

Información breve 934

Consulta 764

Emerxencias directas 32

Transporte urxente (TU) 1

FINALIZACIÓN DAS CHAMADAS RECIBIDAS 
COMO CONSULTA

N.º DE CHAMADAS 
RECIBIDAS COMO CONSULTA 764

Emerxencias 285

Consulta 143

Transporte urxente (TU) 44

Visitas 14

Informativas 230

Derivacións 48
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HOSPITAIS QUE EMITEN OS INFORMES DE ALTA

HOSPITAL QUE EMITE O INFORME TOTAL

H. Clínico Univ. de Santiago 84

H. Juan Canalejo 58

H. Meixoeiro 40

H. Arquitecto Marcide-Ferrol 32

Complexo Hosp. de Pontevedra 10

Complexo Hosp. de Ourense 9

H. Xeral Calde-Lugo 9

H. Xeral Cíes-Vigo 9

Povisa 6

Medico de cabeceira 1

Informe cardiólogo 1

H. Barbanza-Ribeira 1

H. da Costa-Burela 1

H. do Salnés-Vilagarcía 1

Outros (militares, privados…) 7

H. fóra da Comun. Autón. de Galicia 12

TOTAL 281
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MOBILIZACIÓN DE RECURSOS COMO CONSECUENCIA DA DEMANDA RECIBIDA

TOTAL EMERXENCIAS TRANSPORTE URXENTE VISITAS

AM 113 113 0 0

RTSU 347 229 118 0

CONV 24 12 12 0

MÉDICO 76 43 0 33

HELICO 1 1 0 0

TOTAL 561 398 130 33

RTSU: Rede de transporte sanitario urxente (ambulancias asistenciais)
CONV: Ambulancia convencional, (Protección Civil, Cruz Vermella, amb. concertadas, privadas)
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR HOSPITAIS 
DURANTE O ANO 2004

HOSPITAL N.º DE PACIENTES %

H. Juan Canalejo 564 20,36

H. Xeral Calde de Lugo 500 18,05

H. Clínico Univ. de Santiago 332 11,99

Complexo Hosp. de Pontevedra 295 10,65

H. Meixoeiro 235 8,48

H. Xeral Cíes de Vigo 180 6,50

Povisa 149 5,37

H. Barbanza de Ribeira 142 5,13

H. Virxe da Xunqueira de Cee 139 5,02

Complexo Hosp. de Ourense 133 4,80

H. Arquitecto Marcide de Ferrol 101 3,65

TOTAL 2.770 100,00

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061 m e m o r i a2 0 0 4 45

A
C

TIV
ID

A
D

E G
LO

B
A

L

m e m o r i a 2 0 0 4 FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061

Programa HADO

O programa HADO parte dun acordo de colaboración
entre o 061 e as unidades de HADO dos distintos hos-
pitais da Comunidade Autónoma de Galicia, depen-
dentes da rede sanitaria do Sergas.

Púxose en funcionamento en outubro de 2001 e,
durante os anos 2002 e 2003, foi progresiva a incorpo-
ración dos hospitais enviándonos as listaxes dos pacien-
tes das súas unidades e a información sobre a súa pato-
loxía. O 061 faise cargo da asistencia urxente de todos
aqueles pacientes de HADO fóra da hora de cobertura
de cada unha destas unidades, de tal forma que os
pacientes, neste horario, chamarán directamente ao
061 e, desde a Central de Coordinación, e logo de ser
atendida a súa chamada por un médico coordinador,
decidirase a resposta máis adecuada para cada caso. 

TIPOLOXÍA DE PACIENTES ATENDIDOS EN HADO

1.Pacientes procedentes do hospital

• Patoloxía cirúrxica: cirurxía de alta precoz, complica-
cións cirúrxicas, cirurxía de postransplante.

• Patoloxía médica aguda: pacientes ingresados nas
unidades de curta estancia ou alta precoz, pacientes
con difícil control metabólico.

• Patoloxía médica crónica: patoloxía neurolóxica,
para control sintomático de enfermidades neoplási-
cas, tratamento parenteral en pacientes con EPOC.

2.Pacientes procedentes de atención primaria:
Pacientes para terapia da dor, patoloxía cerebro-vas-
cular con complicacións, reagudizacións de EPOC,
miocardiopatías avanzadas, hepatopatías crónicas
descompensadas, patoloxía metabólica descompen-
sada, etc.

3.Pacientes para coidados paliativos: 
Pacientes oncolóxicos en situación de agonía ou
complexos, por presentar síntomas de difícil mane-
xo, enfermos crónicos.

N.º de pacientes inscritos no programa durante o
ano 2004: 2.770.
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO N.º %

Homes 1.386 50,04

Mulleres 1.384 49,96

TOTAL 2.770 100,00
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SERVIZOS REALIZADOS

N.º DE CHAMADAS RECIBIDAS 2.346

Consulta 1.093

Información breve 1.114

Emerxencias directas 90

Visitas a domicilio directas 49

FINALIZACIÓN DAS CHAMADAS RECIBIDAS 
COMO CONSULTA

CHAMADAS RECIBIDAS COMO CONSULTA 1.093

Visitas 224

Informativas 316

Transporte urxente (TU) 130

Emerxencias 174

Consulta 209

Derivacións 40
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MOBILIZACIÓN DE RECURSOS COMO CONSECUENCIA DA DEMANDA RECIBIDA

EMERXENCIAS TU VISITAS TOTAL

Ambulancia medicalizada 30 0 0 30

Ambulancia convencional 6 9 0 15

Médico de atención primaria 31 0 553 584

Ambulancia asistencial (RTSU) 202 306 0 508

Enfermeiro/a de atención primaria 0 0 164 164

TOTAL 269 315 717 1.301
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Para a atención sanitaria ao peregrino na Comunidade
Autónoma de Galicia, ademais da estrutura sanitaria
xa existente, como é a atención primaria, Rede de
Hospitais de Galicia, Urxencias 061, etc., cada ano
Xacobeo o 061 pon en marcha un programa especial
para a atención sanitaria ao peregrino, que consta de: 

Dispositivos específicos para atención sanitaria
ao peregrino.

Propios do 061:

• Dispositivo da avenida de Xoán XXIII en
Santiago: dotado de persoal médico, enfermaría
e persoal de servizos xerais (PSX). Horario de
atención: mañás de 10 a 14 horas e tardes de 16
a 20 horas (fins de semana). Este dispositivo des-
prázase á catedral para lle dar cobertura á Misa
do Peregrino, de 12 a 13 horas, todos os días.

• Dispositivo de Monte do Gozo en Santiago.
Dotado tamén dun médico, unha enfermeira ou
enfermeiro e un PSX. Horario de atención: de 16
a 20 horas.

Os horarios en ambos os centros non son fixos,
senón que se adaptan á demanda segundo as
incidencias no calendario que poidan modificar a
afluencia de peregrinos: pontes, festivos e fins
de semana, verán, etc. 

En ambos os casos, os centros están dotados con
todo o material e infraestrutura necesario para
prestar asistencia a calquera tipo de problema
sanitario que requira o paciente e sempre coa posi-
bilidade de contacto directo coa central de coordi-
nación, para asesoramento e apoio loxístico.

Acordo de colaboración con Cruz Vermella de
Galicia:

Con este acordo, o 061 conta con seis ambulan-
cias de soporte vital básico, co seu respectivo per-
soal, para a atención sanitaria ao peregrino,
situadas ao longo do Camiño Francés, máis con-
cretamente no Cebreiro, Triacastela, Sarria, Palas
de Rei, O Pino (con DESA) e Santiago.

Son mobilizadas e xestionadas desde a Central
de Coordinación do 061. 

Datos de actividade

Dispositivos Monte do Gozo e Xoán XXIII

NÚMERO TOTAL

Pacientes atendidos 3.705

MOTIVO DE CONSULTA TOTAL

Lesións da pel 1.785

Problemas osteomusculares 1.071

Mareo, esvaecemento 57

Molestias gastrointestinais 154

Infección respiratoria 45

Síncope 48

Híper ou hipotensión 27

Outros 518
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49 ATENCIÓN SANITARIA AO PEREGRINO 
NO ANO XACOBEO 2004

ATENCIÓN SANITARIA AO PEREGRINO NO ANO XACOBEO 2004
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Actividade na Central de Coordinación do 061

PROCESOS ASISTENCIAIS NÚMERO

Sen mobilización de recurso 535

Con mobilización de recurso 696

TOTAL 1.231
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CON MOBILIZACIÓN DE RECURSO 696

Traslado ao hospital 246

Traslado e resolución no centro saúde 380

Resolución no punto 70

MOTIVO DE CONSULTA TOTAL

Problemas osteomusculares 296

Accidentes e traumatismos 180

Mareo, dor de cabeza e outros 180

Problemas dixestivos 165

Problemas na pel 131

Consulta e información 59

Problemas respiratorios 26

Problemas cardiovasculares 12

Outros 182

TOTAL 1.231
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Durante o pasado ano 2004, impartíronse 142 cursos
de formación externa a 4.060 alumnos. Se se restan os
períodos de vacacións que practicamente quedaron
baleiros de actividade docente, vemos que se impartiu
un curso cada dous días. Se, ademais, temos en conta
que a maioría das nosas actividades formativas ocupan
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CENTRO DE FORMACIÓN 
EN MEDICINA DE URXENCIAS,
EMERXENCIAS E 
CATÁSTROFES DE GALICIA

Páx

53 ACTIVIDADE DOCENTE

ACTIVIDADE DOCENTE

entre dous e catro días, estamos falando de catro acti-
vidades formativas simultáneas por semana, o que
indica o importante papel do centro de formación den-
tro da docencia en urxencias, emerxencias e catástrofes
na nosa comunidade.

O número de horas impartidas medrou cunha media
por curso de 28,9, cifra moi influída polos cursos máis
longos, coma o de técnico en transporte sanitario e os
cursos de enfermaría, tanto o de experto universitario
coma o de urxencias prehospitalarias en enfermaría.

En canto ás horas de formación impartidas, atopámo-
nos arredor de 4.000 que, dado o amplo compoñente
práctico dos cursos, parece adecuarse ao que podemos
ofrecer con garantías de calidade. 
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En canto aos médicos e DUE, formáronse ata agora
3.282 en soporte vital avanzado, de acordo coas direc-
trices do Consello Europeo de Resucitación e 42 instru-
tores expertos. A maioría destes profesionais formados
exercen o seu labor en equipos de atención primaria e
servizos de urxencias. Tamén nalgúns casos se trata de
residentes do derradeiro ano de medicina familiar e
comunitaria, que completan desta maneira a súa for-
mación antes de incorporarse como médicos en puntos
de atención continuada.
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Como especialmente destacable, podemos salientar as
campañas “Aprende a salvar unha vida”, desenvolvidas
xunto á Fundación Española do Corazón nos centros
Carrefour, primeiro, e na Universidade de Santiago de
Compostela despois, e no curso de “Experto universita-
rio en urxencias e emerxencias extrahospitalarias en
enfermaría”, impartido en colaboración coa Escola de
Enfermaría e Podoloxía de Ferrol, integrada na
Universidade da Coruña, que xa cumpriu a súa segun-
da edición.
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Tamén a formación continuada para o persoal propio
da fundación supuxo levar a cabo 36 cursos, oito máis
que no ano anterior, con 587 participantes e 611 horas
impartidas que practicamente dobran as 355 do ano
2003.

Se analizamos a formación total impartida polo centro
de formación, tanto externa coma a interna de forma
conxunta, vemos que se impartiron 178 cursos para un
total de 5.668 alumnos.

En canto ás bases, é destacable o esforzo organizativo
da base de Ferrol onde non se fixo ningunha destas
campañas masivas e que, non obstante, practicamente
acada as 1.000 horas de formación impartida.
Santiago, sobre todo pola súa privilexiada situación no
centro da comunidade é o lugar, un ano máis, de maior
actividade formativa. Tamén é destacable que se for-
maron 221 alumnos fora da Comunidade Autónoma
de Galicia, en concreto durante este ano impartiuse
formación en Montevideo, Barcelona, Valencia e
Castellón.

RESUMO POR BASES

TOTAL HORAS DOCENCIA TOTAL ALUMNOS

A Coruña 412 h 1.003

Ferrol 921 h 209

Santiago 1.265 h 2.020

Lugo 349 h 604

Ourense 449 h 597

Pontevedra 478 h 586

Vigo 437 h 546

Fora CCAA 63 h 221

TOTAL 4.314 5.786

Polo que respecta á formación en desfibrilación exter-
na semiautomática, na que o Centro de Formación en
Medicina de Urxencias, Emerxencias e Catástrofes é
referente nacional, continuando coa formación dos
TTS e a súa reciclaxe, á vez que se ampliaba o número
de cursos dirixidos á poboación xeral.

ALUMNOS

INSTRUCT TTS FEGAS 1º REC 2º REC 3º REC 4º REC TOTAL

2000 78 286 364

2001 400 238 93 731

2002 21 444 66 344 74 1 950

2003 6 243 145 260 305 59 4 1.022

2004 24 155 86 76 127 119 21 608

TOTAL 129 1528 535 773 506 179 25 3.675

APTO 129 1348 495 768 499 174 24 3.437

NON APTO 125 31 156

NP 55 9 5 7 5 1 82

EDICIÓNS

INSTRUCT TTS FEGAS RECICLAXES TOTAL

2000 7 14 21

2001 23 14 7 44

2002 2 28 4 32 66

2003 1 9 9 37 56

2004 2 5 7 24 38

TOTAL 12 79 34 100 225
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A tendencia en canto á formación impartida, xa sexa
en cursos, alumnos ou horas docentes, continuou cre-
cendo durante todo o ano 2004 e foi especialmente
destacable o importante aumento da docencia interna
para o persoal da propia fundación, que supuxo dobrar
o número de asistentes.

A actividade do Centro de Formación en Medicina de
Urxencias, Emerxencias e Catástrofes de Galicia conso-
lidouse e está, actualmente, a un elevado nivel de
accións e horas lectivas, acadando practicamente a súa
máxima capacidade cun alto nivel de calidade conse-
guido. 

Actualmente, traballamos no campo da calidade para
levar a cabo unha avaliación dos resultados da forma-
ción.
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DOCENCIA EXTERNA

N.º HORAS TOTAIS DE FORMACIÓN ANO 2004

N.º horas 4.150

N.º accións formativas 142

Horas/acción formativa 28,9

N.º participantes 5.632

N.º docentes propios 248

DOCENCIA INTERNA

N.º HORAS TOTAIS DE FORMACIÓN ANO 2004

N.º horas 635

N.º accións formativas 36

Horas/acción formativa 17,26

N.º participantes 587

N.º docentes externos 98
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Ao definir no ano 2003 un novo plan estratéxico para
a fundación, a Dirección planificou para o ano 2004 a
elaboración dun plan de calidade. Para abordar este
proxecto, a Dirección da fundación identificou o
Modelo Europeo de Xestión da Calidade (Modelo
EFQM). 

Criterios do modelo EFQM de excelencia:
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PLAN DE CALIDADE

A Fundación 061 contou co apoio dunha empresa ase-
sora externa para colaborar co equipo directivo na pri-
meira autoavaliación, seguindo as recomendacións do
modelo, e para o posterior deseño do plan de calidade.

A empresa consultora impartiu un seminario de forma-
ción sobre o modelo EFQM dirixido aos participantes
do equipo de autoavaliación pertencentes á Fundación
061. Tamén se impartiu un seminario de formación
xeral en xestión da calidade en servizos de saúde para
mandos intermedios, no que se explicou a necesidade
de participación de todo o persoal da fundación en
todas as actividades relacionadas coa calidade e a
mellora continua.

No segundo trimestre, realizouse a primeira autoava-
liación do servizo, que concluíu coa elaboración e a
análise dunha listaxe de puntos fortes e de áreas de
mellora priorizando estas últimas, considerando que as
áreas máis importantes para a mellora eran as seguin-
tes, por orde de maior a menor puntuación:

1. Abordar de modo sistemático a xestión de procesos
como prioridade fundamental.

2. Plan de comunicación interna.

3. Carreira profesional.

4. Plan de sistemas. 

5. Liderado. 

6. Xestión do coñecemento.

7. Saúde laboral.

Rematada esta fase, definíronse unha serie de tarefas
e plans de mellora que foron aprobados por parte da
Dirección, designando un responsable para cada un
dos proxectos, que son os que conforman o plan de
calidade do 061 de Galicia.

POLÍTICA E
ESTRATEXIA

PERSOAS

ALIANZAS
E RECURSOS

RESULTADOS
NOS CLIENTES

RESULTADOS
NA SOCIEDADE

RESULTADOS
NAS PERSOAS

INNOVACIÓN E APRENDIZAXE

AXENTES FACILITADORES RESULTADOS
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CRITERIO 1. LIDERADO 

• “Definición de líderes da organización” 

• “Tarefas para o liderado comprometido” 

• “Consolidación organigrama”

CRITERIO 2. POLÍTICAS E ESTRATEXIAS

• “Difusión do novo plan estratéxico do 061” 

• “Implantación do novo plan estratéxico 061” 

• “Mapa de procesos” 

• “Plan de comunicación externa” 

• “Plans de negocio” (estratexias e definición de
obxectivos) 

• “Sistema de priorización”

CRITERIO 3. XESTIÓN DE PERSOAS

• “Plan de comunicación interna” 

• “Plan de carreira profesional”

• “Plan de prevención de riscos laborais” 

• “Avaliación dos resultados da formación” 

CRITERIO 4. ALIANZAS E RECURSOS

• “Plan de sistemas”

• “Xestión do coñecemento” 

• “Cadro de mando integral”

• “Sistematizar os acordos e alianzas con partes inte-
resadas”

• “Captación de novas fontes de ingresos”

• “Xestión de recursos non económicos: inventario,
mantemento, plans de necesidades, xestión resi-
duos…”
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CRITERIO 5. PROCESOS

• “Definir a sistematización de procesos” 

• “Implantar a sistematización de procesos” 

CRITERIO 6. RESULTADOS NOS CLIENTES

• “Mellora das medicións nos clientes”

CRITERIO 7. RESULTADOS NAS PERSOAS

• “Mellora das medicións nas persoas”. 

CRITERIO 8. RESULTADOS NA SOCIEDADE

• “Mellora das medicións na sociedade” 

CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE

• “Mellora das medicións dos resultados claves” 

Resumo dos proxectos ordenados por criterio EFQM

A Dirección decidiu constituír un comité de implanta-
ción do plan de calidade formado polas persoas parti-
cipantes na autoavaliación e polos responsables dos
proxectos de mellora aprobados, nomeando unha
coordinadora deste.
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Dirección-xerencia

• Equipo de dirección

• Servizo de atención ao usuario

• Gabinete de prensa e comunicación

• Área de tecnoloxía 

• Centro de formación

• Asesoría xurídica

• Área de calidade

Dirección de xestión e servizos xerais

Administración:

• Recursos humanos

• Facturación e clientes

• Contabilidade analítica e financeira

• Compras 

• Transporte
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ANÁLISE POR SERVIZOS ESTRUTURAIS

DIRECCIÓN

SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO

ÁREA DE COMUNICACIÓN E PUBLICACIÓNS

ASESORÍA XURÍDICA

ÁREA DE TECNOLOXÍA

CENTRO DE FORMACIÓN

ÁREA DE CALIDADE

DIRECCIÓN DE XESTIÓN E SERVIZOS XERAIS

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN E CLIENTES.
DEPARTAMENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E REXISTRO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL

XEFES DE SALA

MÉDICOS COORDINADORES

FORMADORES

XEFES DE BASE

MÉDICOS ASISTENCIAIS

DUE 

ANÁLISE POR SERVIZOS ESTRUTURAIS

DIRECCIÓN

Dirección de coordinación asistencial

• Subdirección asistencial

• Subdirección de coordinación

• Xefes de sala

• Médicos coordinadores

• Formadores

• Xefes de base

• Médicos asistenciais

• Enfermeiros

Funcións

ADXUNTA Á DIRECCIÓN

• Xestionar e canalizar as demandas de información
que se produzan tanto dende as diferentes áreas do
061 como do exterior, en ausencia da directora da
fundación.

• Colaborar coa directora da fundación proporcionán-
dolle o apoio necesario canalizando tanto, a infor-
mación coma as demandas que se emiten desde as
diferentes direccións da fundación, como as proce-
dentes de outras áreas ou do exterior (Sergas,
Consellería,...)

• Desenvolver as tarefas de relacións externas, internas
e de protocolo da fundación.

• Elaborar o avance de memoria do 061.

• Elaborar a memoria anual da fundación.

• Recompilar, supervisar e enviar os datos anuais de
actividade do 061, para a súa inclusión na memoria
anual do Sergas. 

• Coordinación do comité de implantación do plan de
calidade do 061, segundo o modelo EFQM:
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Resumo da actividade

ÁREA DE COMUNICACIÓN:

• Elaboración diaria do resumo de prensa, coas noticias
de interese sanitario aparecidas nos medios de comu-
nicación.

• Colaborar na elaboración da información de todo
tipo que se edite de interese para a poboación.

• Garantir o incremento do prestixio e a presenza posi-
tiva da imaxe de marca do 061 e o recoñecemento
entre a poboación a través dos medios de comunica-
ción.

• Funcionar como fonte de información para os medios
de comunicación no que se refire á actividade diaria
do 061.

• Difundir a través dos medios e apoiar a organización
loxística da proxección da imaxe da Fundación 061
ante calquera acto institucional, xornada, congreso,
etc.

• Mellorar a comunicación interna.

• Participar na realización da revista corporativa Eco
Cero como membro do Comité de Redacción.

• Levar a cabo os proxectos e actividade do grupo de
comunicación como membro deste. 

APARICIÓNS NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRENSA:

La Voz de Galicia: 385

Faro de Vigo: 177

El Correo Gallego: 147

El Ideal Gallego: 128

La Opinión: 73

Diario de Arousa: 72

El Progreso de Lugo: 37

Diario de Ferrol: 29

El Atlántico: 9

Diario Pontevedra: 8 

La Región de Ourense: 5

Diario Médico: 5

Galicia Hoxe: 4

El Médico Interactivo. 
Diario electrónico de la Sanidad: 2

ABC: 1

El Mundo: 1

AGN: 1

TOTAL: 1.084

RADIOS E TELEVISIÓNS:

COPE, SER, Radio Coruña, Onda cero, Radio Voz, Radio
Galega, Antena 3, Telecinco, Televisión Española,
Televisión Galega, Telesalnés, Tele Coruña, Localia TV,
EFE Televisión.

ÁREA DE PUBLICACIÓNS

• Garantir a correcta redacción, estruturación e deseño
das publicacións de Urxencias Sanitarias 061, en cola-
boración cos responsables de cada área.

• Coordinación e elaboración da revista corporativa
Eco Cero.

• Establecemento das pautas de identidade corporati-
va e imaxe de marca das publicacións, boletíns, car-
teis, etc., da Fundación Pública Urxencias Sanitarias
de Galicia-061, así como a súa tramitación á Comisión
Asesora de Publicacións da Consellería de Sanidade.

A FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE
GALICIA-061 EDITOU, AO LONGO DO ANO 2004, AS
SEGUINTES PUBLICACIÓNS:

Libros:

• Guía do peregrino para situacións de emerxencia
sanitaria (galego-castelán).

• Pilgrim´s guide for medical emergency situations.

• Manual do técnico en transporte sanitario.

• Manual do técnico en transporte sanitario. Test.

• Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061. Memoria 2003.

• Plan estratéxico. Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061.

Folletos: 

• 061 ao servizo do peregrino.

• I Xornadas de dano cerebral adquirido.

• Programa alerta corazón.

• Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061. Avance de memoria 2003.

Reedición: 

• Coordinación médica de la demanda urgente en cen-
trales de coordinación sanitaria.

Revista corporativa: 

• Ecocero 10.
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• Seguimento e cumprimento dos prazos dos dis-
tintos proxectos.

• Seguimento da elaboración dos informes men-
suais dos proxectos en marcha.

• Información aos distintos responsables da evolu-
ción dos restantes proxectos do plan de calidade.

• Participar na revisión do plan estratéxico do 061
como membro do grupo de traballo e na elaboración
do libro.

• Supervisar e asesorar as tarefas da secretaria de 
Dirección.

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

• Xestionar a axenda da directora, planificar as reu-
nións, organizar os seus desprazamentos, etc.

• Priorizar as chamadas telefónicas e entrevistas da
directora da fundación.

• Redactar o correo seguindo as instrucións da directo-
ra.

• Constituír, actualizar e arquivar a documentación que
se xere na Área de Dirección.

• Velar para que as publicacións da Dirección cheguen
ao seu destinatario cun bo nivel de calidade.

• Informar a adxunta á Dirección do despacho que rea-
liza coa directora, para unha mellor coordinación na
área de Dirección.
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SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO

ÁREA DE COMUNICACIÓN E PUBLICACIÓNS

Funcións

• Xestión de todas as reclamacións e incidencias dos
usuarios do 061 e emisión de respostas a estas nun
prazo de tempo establecido.

• Centralización de todas as solicitudes de informes de
servizos e dos seus correspondentes partes de asis-
tencia.

• Centralización dos agradecementos recibidos no 061
e realización de respostas a estes.

• Realización de informes, tanto externos coma inter-
nos, para xulgados, institucións sanitarias públicas e
privadas, distintos organismos oficiais e a particula-
res.

• Colaboración coa Dirección para a realización de
informes solicitados pola Consellería de Sanidade
(preguntas parlamentarias, informes internos de fun-
cionamento e de actividade, etc.) e polo seu
Gabinete de Prensa.

• Percibir o grao de satisfacción xeral da poboación
que utiliza os nosos servizos e determinar áreas de
mellora.

• Desenvolvemento dun sistema de información e
rexistro de actividade que permita coñecer os aspec-
tos relevantes da actividade realizada e os seus resul-
tados. 

• Relación coas distintas direccións da fundación en
canto á tramitación de informes ou reclamacións, así
como cos responsables de prensa e coa Asesoría
Xurídica do 061, en función da distinta natureza des-
tas. 

• Colaboración coas distintas áreas de formación e
notificación a estas de casos que poidan ser de natu-
reza formativa para os distintos profesionais sanita-
rios da fundación.
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Deseño dun sistema integral de xestión de frotas.
Realización dun proxecto piloto para avaliar equipos
GPS/GPRS existentes no mercado. Instalación de equi-
pos de localización en ambulancias de Vigo, Santiago,
Porriño e Ordes. 

PROGRAMA ALERTA CORAZÓN 

Desenvolvemento dun novo módulo que permite a
incorporación no programa de forma automatizada de
pacientes remitidos polo Sergas e cuxo diagnóstico á
alta hospitalaria fose infarto ou anxina de peito. Así,
en todo momento tense coñecemento de parte do his-
torial destes pacientes no caso de que necesiten aten-
ción médica urxente. Está previsto implantalo no pri-
meiro semestre de 2005. Tamén se levou a cabo a
integración coa base de datos poboacional da Tarxeta
Sanitaria.

OUTRAS INNOVACIÓNS

• Seguiuse desenvolvendo a intranet corporativa,
facendo distintas melloras que facilitan o seu uso por
parte dos usuarios. 

• Mellora da aplicación de control das existencias de
medicación e funxibles das bases medicalizadas, coa
incorporación de informes automatizados que permi-
ten a obtención dos datos de consumo por recurso. 

• Desenvolvemento dun programa para a xestión
administrativa das bases medicalizadas. Este progra-
ma xera os datos para o programa de nóminas da
fundación.

• Mellora da folla asistencial informatizada para o
rexistro Desa (HAI-DESA). 

• Deseño, desenvolvemento e posta en marcha da apli-
cación web ASOTE, para a xestión das incidencias e
do inventario do parque informático da fundación.

• Deseño, desenvolvemento e posta en marcha da apli-
cación web AREFAC, para o rexistro de recursos e
reclamacións sobre facturas.

ADECUACIÓN E RENOVACIÓN TECNOLÓXICA

• Elaboración e probas de funcionamento dun plan de
continxencia para o sistema telefónico, incluída unha
centraliña (actualización do software e algúns com-
poñentes hardware) e accesos redundantes dende
centrais públicas. 

• Actualización de software do sistema de gravación
dixital da central de coordinación.

• Deseño e instalación da rede de datos da nova base
da ambulancia medicalizada de Ferrol.

• Adquisición de novos PC e impresoras para a renova-
ción dunha parte do parque informático.
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Funcións

• Elaboración e tramitación de acordos ou convenios
de colaboración celebrados pola Fundación.

• Tramitación de expedientes ante a Asesoría Xurídica
do Sergas, petición de informes e solicitude de asis-
tencia letrada.

• Tramitación de informes ou reclamacións, así coma,
todas as xestións cos xulgados (recollida de citacións
e documentación, notificación ás partes interesadas,
aclaracións pertinentes e presentación dos escritos
que procedan).

• Asesoramento xurídico xeral ás diferentes áreas da
Fundación 061.

• Asegurar o cumprimento da normativa en convoca-
torias e contratacións.

Funcións

INNOVACIÓN TECNOLÓXICA NO 061

Integración coas aplicacións do Sergas

Con tarxeta sanitaria, primeiro desde ACORDE e des-
pois desde o aplicativo para a xestión de pacientes per-
tencentes a programas especiais (alerta corazón,
HADO, etc.). Esta integración permite levar a cabo bus-
cas en tempo real na base de datos poboacional e vin-
cular a información do servizo do 061 ao CIP, identifi-
cativo único de cada paciente. A dita información
poderase utilizar para acceder ao sistema IANUS, unha
vez estea implantado. Tamén permite mostrar, de
forma automática, a información clave do paciente
(médicos de primaria e centros de referencia, especia-
listas, etc.).

Integración de aplicacións 

Consiste na unificación de aplicacións, facendo que tra-
ballen coas mesmas bases de datos. Levouse a cabo
unindo ACORDE (aplicación principal do centro de
coordinación) e a aplicación da área de facturación e
datos administrativos (AREDAT). Desta forma, elimí-
nanse traspasos de información e obtense un sistema
moito máis limpo, cunha única fonte fiable, en vez de
varias fontes parciais.
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ASESORÍA XURÍDICA

ÁREA DE TECNOLOXÍA

EVOLUCIÓN DO SISTEMA ACORDE

Realizáronse numerosas melloras, funcionais e inter-
nas, e levouse a cabo o mantemento en función das
novas demandas xeradas pola operativa diaria do ser-
vizo.

PLAN DE SISTEMAS 

Comezaron as fases iniciais para a elaboración dun
plan director de sistemas de información. O dito pro-
xecto está enmarcado dentro do desenvolvemento do
Plan de Calidade da Fundación. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICO (GIS) 

Desenvolvemento da versión do Sistema de
Información Xeográfico da Central de Coordinación:
SIGACORDE V2.0. Integración co novo modelo de datos
de ACORDE.

Adquisición, adaptación e incorporación ao Sistema de
Información Xeográfico (SIGACORDE) de cartografía
navegable. Realización de roteiros temáticos das prin-
cipais cidades da comunidade e xeorreferenciación nas
rúas dos puntos de interese sanitario (centros de saúde,
hospitais, etc.).
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Funcións 

• Contabilidade financeira coa obtención dos libros
contables obrigatorios.

• Contabilidade analítica, coa obtención do custo dos
servizos da fundación.

• Elaborar as contas anuais.

• Realización de pagos.

• Control da Tesourería.

• Cumprimento das obrigacións fiscais.

• Remisión da información contable trimestral á
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia. 

• Seguimento presupostario.
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Funcións

• Acreditación segundo os estándares vixentes para os
profesionais das urxencias e emerxencias na Unión
Europea, segundo as normas do Consello Europeo de
Resucitación (ERC).

• Capacitar e actualizar os profesionais sanitarios para
a atención de calidade ás patoloxías urxentes con
compromiso vital de presentación máis frecuente.

• Adestrar os profesionais non sanitarios implicados no
tratamento das emerxencias na atención inicial ás
vítimas con risco vital.

• Sensibilizar e instruír a poboación xeral para adquirir
a capacidade de atención inicial ás paradas cardio-
rrespiratorias (PCR) e a cultura sanitaria necesaria
para actuar en situacións urxentes, realizando espe-
cial mención á poboación escolar.

• Preparación e adestramento do persoal xeralmente
implicado para actuar ante situacións de catástrofes
e accidentes de múltiples vítimas.

• Formación adecuada dos técnicos en transporte sani-
tario (TTS) nas materias de resucitación cardiopulmo-
nar básica instrumentalizada, desfibrilación externa
semiautomática (DESA), así como mobilización e tras-
lado de pacientes.

• Reciclaxe e adaptación continua do persoal TTS das
unidades de soporte vital avanzado (USVA) e da Rede
de Transporte Sanitario Urxente (RTSU) nas materias
anteriores.

Funcións

• Avaliar as necesidades da organización e propoñer
accións de mellora para estas. 

• Integrar un sistema único de xestión.

• Incorporar de maneira áxil novas disciplinas á organi-
zación.

• Simplificar a xestión de procesos.

• Axilizar as adecuacións e cambios a documentos.

• Manter documentos vixentes.

• Contar con medios normalizados para a avaliación do
desempeño.

• Eliminar aqueles procedementos repetitivos.

• Medir os resultados e establecer tendencias.

• Excelencia orientada ao paciente.

• Aprendizaxe da organización e do seu persoal.

• Xestión da innovación.

• Orientación ao futuro.

• Responsabilidade social e saúde comunitaria.

• Perspectiva do sistema.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcións

• Xestionar e supervisar a realización de nóminas, con-
tratos, altas e baixas e seguros sociais. 

• Coordinar as seleccións de persoal e xestionar as lis-
tas de contratación.

• Realización de informes de contratación de persoal
para intervención, de informes trimestrais de gasto
de persoal, de informes para a solicitude de novas
prazas, pluses, etc. para Economía e Presidencia.
Relacións co Comité de Empresa e cos delegados de
persoal. Implantación do Servizo de Prevención de
Riscos Laborais. 

• Seguimento e planificación da formación do persoal
non sanitario.

• Comunicación interna.

• Ofrecer unha formación específica en entrevista clíni-
ca e valoración da urxencia telefónica. Potenciar o
coñecemento e a educación, en coordinación sanita-
ria entre a poboación e os profesionais sanitarios.

• Manter unha alta calidade da docencia impartida,
mediante a formación especializada dos profesores
do centro, conseguindo a titulación específica e rea-
lizando reciclaxes continuas en:

• Soporte vital avanzado adulto e pediátrico.

• Soporte vital avanzado en trauma.

• Acreditación da formación impartida de acordo coas
normas do plan nacional de RCP, da Sociedad
Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) e do Grupo Español de RCP
Pediátrica e Neonatal.

• Acreditación docente das diferentes actividades por
parte da Comisión Autonómica de Formación
Continuada, garantindo así o recoñecemento acadé-
mico institucional. 

• Garantir a calidade da docencia impartida mediante
enquisas de satisfacción dos diferentes cursos. 
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CENTRO DE FORMACIÓN ÁREA DE CALIDADE

DIRECCIÓN DE XESTIÓN E SERVIZOS XERAIS
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SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL

Funcións

• Asegurar o cumprimento e execución das directrices
transmitidas e obxectivos acordados pola dirección, a
través da posta en práctica das tarefas directivas: pla-
nificación, liderado e control das actividades subordi-
nadas da súa unidade.

• Colaborar coa subdirección de coordinación.

• Elaborar, deseñar, poñer en funcionamento e facer o
seguimento dos procedementos e protocolos.

• Elaborar e poñer en funcionamento programas asis-
tenciais de atención ao cidadán en situacións de
urxencia e emerxencia.

• Elaborar, deseñar e poñer en funcionamento os ser-
vizos preventivos (VIP) e plans de emerxencia e catás-
trofes. 

• Analizar as posibles necesidades ou irregularidades
no funcionamento das bases medicalizadas e contro-
lar o bo funcionamento destas.

• Impulsar a realización de traballos de investigación e
publicacións que permitan analizar e mellorar a acti-
vidade asistencial e a coordinación cos diferentes
niveis asistenciais e institucións. 

• Colaborar co resto das unidades na profesionaliza-
ción e calidade asistencial do persoal de ambulancias,
definindo estándares de actuación e accións de sensi-
bilización e formación.

• Avaliación da actividade do persoal da área asisten-
cial.

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

Funcións

• Asegurar o cumprimento e execución das directrices
transmitidas e obxectivos acordados pola dirección, a
través da posta en práctica das tarefas de dirección:
planificación, liderado e control das actividades
subordinadas da súa unidade, elaborando e acordan-
do coa Dirección o plan de acción, obxectivos e recur-
sos que cómpre empregar para a consecución dos fins
da unidade.

• Asegurar a asistencia médica, información, consulta e
asesoría, ofrecendo unha resposta adecuada para a
demanda sanitaria profesional ou non profesional.

• Elaborar, deseñar e pór en funcionamento (correc-
ción, valoración de riscos, supervisión) os protocolos
(médicos ou informáticos) e procedementos de
actuación máis adecuados.

• Contribuír na xestión das reclamacións, ofrecendo un
tratamento e unha resposta axeitados. 

• Colaborar co resto das unidades na profesionaliza-
ción e calidade asistencial do persoal das ambulan-
cias, definindo estándares de actuación e accións de
sensibilización e formación.

• Difundir e facer cumprir a normativa interna e pro-
tocolos de actuación como modelo de actuación,
para asegurar a calidade e minimizar os riscos de
actuacións irregulares.

• Asegurar o deseño, a planificación, a implantación e
o mantemento dos equipos, sistemas, procesos, cir-
cuítos e procedementos de información requiridos
para a xestión eficiente das unidades da fundación,
garantindo que os sistemas de información e tecno-
loxías correspondentes se axusten aos obxectivos e
necesidades da fundación.

• Impulsar e coordinar as actividades relacionadas coa
análise, creación, desenvolvemento e avaliación de
novos proxectos/servizos, así como da mellora e
actualización dos existentes. Colaborar co resto das
unidades no estudo das necesidades actuais e/ou
futuras, coordinando o desenvolvemento dos proxec-
tos en prazos, custo e calidade e elaborando a docu-
mentación necesaria para a súa aprobación ou ava-
liación pola Dirección.
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Funcións

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN E CLIENTES

• Facturación de servizos prestados (asistencia sanita-
ria, transporte sanitario, dispositivos de risco previsi-
ble, accións formativas, etc.). 

• Verificación, ingreso e contabilización dos ingresos.

• Relación cos clientes. Seguimento de cobros por
cliente e avaliación destes.

• Xestión vía de constrinximento.

• Supervisión do departamento de datos administrati-
vos.

DEPARTAMENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS

• Recollida da información necesaria para levar a cabo
a facturación dos servizos prestados.

Funcións

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

• Xestión e realización de todas as compras, contrata-
cións, servizos e mantemento das distintas instala-
cións e equipos da fundación. 

• Seguimento de pedidos, expedientes e contratos,
supervisión de servizos contratados, conformidade
de facturas ou envío ás correspondentes áreas.

• Recepción e comprobación da mercadoría.

REXISTRO:

• Rexistro xeral de entradas e saídas.

• Coordinar e enviar documentación e material.

Funcións

• Supervisión do funcionamento da RTSU mediante
inspeccións dos vehículos, control da aparataxe médi-
ca, condicións hixiénicas do vehículo e profesionali-
dade do persoal.

• Análise e canalización das incidencias e reclamacións
relacionadas co funcionamento da RTSU que van che-
gando á fundación procedentes de particulares,
usuarios, Atención Primaria, etc.
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN E CLIENTES
DEPARTAMENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E REXISTRO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL

• Resolución de problemas operativos da RTSU e envío
de circulares aclarativas ás diferentes bases.

• Reunións periódicas coas dotacións dos técnicos.
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Funcións

• Formación inicial e continuada do persoal operador.

• Seguimento diario da actividade do persoal operador.

• Actualización de bases de datos e información de
interese (manter actualizada a base de datos que

Funcións

• Garantir a eficiencia do funcionamento da base
medicalizada como responsable desta. 

• Organizar a totalidade do persoal que está adscrito
á base, asumindo as funcións de responsable de per-
soal e aplicando as directrices da fundación, tanto
laborais coma técnicas.

• Responsabilizarse de manter unha coordinación per-
manente do seu persoal co persoal facultativo da
Central de Coordinación durante as quendas de tra-
ballo, garantindo a transmisión da información á Sala
de Coordinación e o seguimento de cada servizo,
facilitando o labor desta.

• Manter unha relación adecuada coa empresa de
ambulancias da súa área, coa finalidade de garantir
os labores asistenciais.

• Garantir a calidade asistencial do persoal da súa uni-
dade.

• Representar a Dirección da Fundación 061, por dele-
gación desta, ante outros niveis asistenciais e institu-
cións.
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Funcións

• Asumir na súa quenda a responsabilidade do mellor
e máis eficiente funcionamento do 061 en todo o seu
ámbito de actuación e servizos e é o responsable da
coordinación das urxencias extrahospitalarias da
Comunidade Autónoma de Galicia.

• Controlar e regular os fluxos de demanda de aten-
ción e servizos, establecendo prioridades e ordenan-
do as cargas de traballo do persoal, actuando como
responsable funcional do persoal que traballa na súa
quenda.

• Decidir en situacións de conflito e asumir a responsa-
bilidade final dos resultados.

• Asumir a representación da máxima autoridade en
situacións de emerxencia, ata ser relevado pola auto-
ridade competente.

• Velar pola preservación de criterios de motivación e
de acceso a recursos técnicos e de confort, para man-
ter unha calidade óptima de asistencia e prestación
de servizos.

Funcións

• Atender as demandas sanitarias clasificadas como
consulta médica, asignando a resposta máis idónea
en cada caso, (información sanitaria, consello médico
telefónico, derivación a un centro sanitario, coordi-
nación de recursos humanos e de transporte sanita-
rio, etc.).

• Seguimento e control estrito dos seus servizos.

• Asesoría e apoio a profesionais sanitarios.

• Interrelación con outros organismos implicados na
asistencia ao cidadán. 

• Informar de calquera anomalía que detecte, tanto na
sala como no sistema sanitario, o seu inmediato supe-
rior (xefe de sala) .

• Participar na formación de todos aqueles aspectos
relacionados coa actividade do centro coordinador.

• Colaborar na creación de plans de emerxencia,
desenvolvemento de dispositivos de risco previsible e
deseño de protocolos sanitarios, así como en todo
tipo de actuacións que repercutan no mellor funcio-
namento do centro coordinador.

• Rexistro e control da actividade do centro, análise de
datos e obtención de conclusións.
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XEFES DE SALA FORMADORES

XEFES DE BASE

MÉDICOS ASISTENCIAIS

MÉDICOS COORDINADORES

Funcións

• Asegurar a asistencia médica apropiada en situacións
de emerxencia cando sexa mobilizado pola Central
de Coordinación, a iniciativa desta ou doutro profe-
sional sanitario.

• Garantir a eficiencia do funcionamento da base
medicalizada, como responsable desta durante a súa
quenda de traballo.

• Manter unha coordinación permanente co persoal
facultativo da central de coordinación durante as
quendas de traballo, garantindo a transmisión da
información á sala de coordinación e seguimento de
cada servizo, facilitando o labor desta.

• Asumir o posto de mando avanzado en situacións de
emerxencia, coordinando os recursos no lugar onde
se produce a catástrofe, colaborando co xefe de sala
en todo momento.

• Garantir a adecuada cumprimentación da historia clí-
nica, así como a súa custodia, asegurando a confi-
dencialidade dos datos sanitarios do doente.

• Seguimento da adecuada utilización dos DESA por
parte do persoal TTS despois dunha PCR, detectando
necesidades formativas e establecendo as medidas
correctoras pertinentes.

• Colaborar na realización dos diferentes cursos de for-
mación que se organicen na súa área de influencia,
tanto a persoal sanitario como a TTS.

• Colaborar na realización de traballos de investiga-
ción e publicacións que permitan analizar e mellorar
a actividade asistencial e a coordinación cos diferen-
tes niveis asistenciais e institucións.

• Colaborar na revisión e actualización dos protocolos
e procedementos asistenciais e difusión destes
seguindo as últimas recomendacións das sociedades
científicas.

contén información relativa a todos os recursos utili-
zados polo 061.

• Manexo e análise dos datos aportados polo ACD.

• Manexo e control de acceso á gravadora.
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Funcións

• Colaborar co médico asistencial na atención sanitaria
nos casos de emerxencia nos que sexan mobilizados,
realizando os labores de enfermaría necesarios en
cada caso, seguindo as indicacións do médico.

• Colaborar na adecuada cumprimentación da historia
clínica, así como a súa custodia, asegurando a confi-
dencialidade dos datos sanitarios do doente.

• Colaborar no seguimento da adecuada utilización
dos DESA por parte do persoal TTS despois dunha
PCR, detectando necesidades formativas e estable-
cendo as medidas correctoras pertinentes.

• Colaborar na realización dos diferentes cursos de for-
mación que se organicen na súa área de influencia,
tanto a persoal sanitario como a TTS.

• Colaborar na realización de traballos de investiga-
ción e publicacións que permitan analizar e mellorar
a actividade asistencial e a coordinación cos diferen-
tes niveis asistenciais e institucións.

• Colaborar na revisión e actualización dos protocolos
e procedementos asistenciais e difusión destes
seguindo as últimas recomendacións das sociedades
científicas.

• Garantir a autoxestión da medicación e material fun-
xible da base, mantendo sempre os niveis necesarios
para o adecuado funcionamento desta en cada quen-
da de traballo.

• Supervisar o mantemento da base, garantindo o ópti-
mo funcionamento das instalacións do 061 na súa
base, mediante a difusión entre o persoal dos proce-
dementos administrativos, o mantemento do inven-
tario do material e dos arquivos do servizo.

• Elaboración co responsable de servizos preventivos
dos protocolos de intervención en situación de emer-
xencia con múltiplas vítimas e catástrofes, así como
os de intervención en situación de risco NBQ, e a pos-
terior difusión entre os membros do servizo na súa
área de influencia e do persoal das empresas subcon-
tratadas que desenvolven o seu traballo en dita área. 

• Garantir o óptimo funcionamento do vehículo da
USVA, tanto do material médico e electromedicina
como o cumprimento do protocolo de limpeza e
desinfección por parte do persoal TTS.
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ACTIVIDADE CIENTÍFICA ANO 2004

Relatorios orais en congresos 7 

Pósteres en congresos 29

Libros ou capítulos en libros 3 
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77 ÁREA CIENTÍFICO-DOCENTE

ÁREA CIENTÍFICO-DOCENTE
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PREMIOS, DISTINCIÓNS
E RECOÑECEMENTOS

Páx

79 PREMIOS, DISTINCIÓNS E RECOÑECEMENTOS

PREMIOS, DISTINCIÓNS E RECOÑECEMENTOS

Recoñecemento do Grupo Correo Galego

As redaccións do Correo Galego, Galicia Hoxe e Radio
Obradoiro elixiron por unanimidade “Galego do mes
de xullo de 2004, ao Servizo de Urxencias 061; polo
papel crecente na prevención e no coidado da saúde
dos galegos, pola permanente atención ao cidadán e
de maneira especial na atención ás emerxencias. 

A entrega deste galardón que se outorga anualmente
a doce personalidades ou entidades con especial pro-
tagonismo no desenvolvemento e na proxección glo-
bal da nosa terra efectuouse o día 15 de outubro no
Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.
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