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LIMIAR

A presentación desta memoria cos datos de actividade 
anuais da nosa Fundación supón para todos nós o  mo-
mento de facer  balance, recoñecendo os  logros consegui-
dos  grazas ao esforzo e  a constancia  no  traballo diario. É 
o momento tamén de ter presente os retos que debemos 
marcarnos no futuro máis inmediato.

Este ano teño a oportunidade de presentar os resultados 
de actividade correspondentes ao ano 2005, tanto para 
profesionais da Fundación como para o resto de integran-
tes no sistema sanitario. Os logros conseguidos son uns 
indicadores asistenciais excelentes, pero que non deben 
facernos caer na rutina do traballo sistemático, senón que 
deben contribuír a estimularnos para lograr a consecución 
de novas metas.

Neste sentido observamos como os datos indican que nos 
centramos cada vez máis na calidade, na excelencia do tra-
ballo e nunha actividade dirixida por e para o paciente.

O desenvolvemento de novas liñas de traballo, con pro-
gramas deseñados para a atención de patoloxías especiais: 
PROGALIAM, Alerta Escolar, Alerta Pediátrica... contribúen 
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a ofrecer unha atención máis axeitada a cada patoloxía, 
constituíndo así un dos eixes centrais da nosa actividade.

Temos presente a importancia da formación e investiga-
ción en materia de urxencias, conseguindo así, por unha 
banda, unha poboación máis preparada e consciente ante 
situacións de urxencia, e por outra conseguindo que os 
colectivos de axuda (policía, bombeiros...) estén perfecta-
mente coordinados nas intervencións. Do mesmo xeito, o 
coñecemento da realidade da patoloxía urxente na nosa 
comunidade ofrécenos a posiblidade de traballar nunha 
dirección máis definida para lograr incrementar as tasas 
de supervivencia cunha boa calidade de vida.

O desexo de quen fai posible o funcionamento diario dun 
sistema integral de emerxencias como o que constitúe 
esta Fundación é esforzarse cada día nun proceso de cons-
tante mellora.

Sirvan os datos recompilados nesta memoria de actividade 
de 2005 como o máis claro reflexo da actividade de todos 
e cada un dos que traballamos neste servizo, recoñecén-
dose así o esforzo, sensibilidade e implicación de todos os 
profesionais desta institución.

María Cegarra García 

Directora Xerente
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IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

Situación

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia  
061 está actualmente integrada por unha Central de 
Coordinación e por Dirección e Administración, den-
tro do concello de Santiago de Compostela. Ademais, 
conta con 10 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. Dirección e administración atópase dentro 
do núcleo urbano, no Hospital Psiquiátrico de Conxo, 
na praza Martín Herrera, n.º 2. 

Coa incorporación durante este ano de dúas novas Uni-
dades de Soporte Vital Avanzado Terrestre correspon-
dentes as áreas norte e sur (A Coruña e Mos), a Funda-
ción Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 dispón 
dun total de 10 bases medicalizadas terrestres - A Coru-
ña (2), Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Vigo, Mos e Sanxenxo (en época estival) 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 e 
inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
A Xunta de Galicia asume a función de protectorado, a 
través da Consellería de Sanidade. A vinculación entre 
a Fundación 061 e o Servizo Galego de Saúde- Conse-
llería de Sanidade formalízase mediante contratos-pro-
grama que permiten vincular o funcionamento da Fun-
dación cos criterios de planificación do Sergas e coas 
necesidades dos usuarios.

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. Des-
de entón, o 061 encargouse de xestionar e coordinar 
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 extrahospi-
talaria no caso de emerxencia e urxencia sanitaria; no 
campo dos coidados críticos e na atención sociosanita-
ria, promove a eficacia, eficiencia e seguridade do siste-
ma sanitario. Para tal fin, xestiona a Central de Coordi-
nación de Urxencias Sanitarias, regulada pola Orde do 
9 de outubro de 1995. 

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 (2)
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/ Armónica, s/n, 
27002-Lugo

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
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Base de Vigo
Hospital Nicolás Peña
Avenida Camelias, n.º 109
36211 Vigo

Base de Mos
Centro de Saúde de Mos
Avda. de Rebullón, s/n
36416 Mos

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
 

DATOS GLOBAIS

Recursos

RECURSOS MÓBILES                                              2005
Unidades

Ambulancias de soporte vital básico                        98

Ambulancias de soporte vital avanzado                  10

Helicópteros medicalizados                                        2

TOTAL RECURSOS HUMANOS                  2004-2005

2004                2005              %   04-05

Propios                                      145         181        24,83

Empresas concertadas                75           75          0,00

Total                                          220         256        16,36

ACTIVIDADE XERAL                                              2004

Número de chamadas                                     1.038.343

Media diaria                                                      2.837,00

Actividade

ACTIVIDADE XERAL                                              2005

Número de chamadas                                     1.073.289

Media diaria                                                      2.932,48

RESOLUCIÓN DA DEMANDA

Sen mobilización de recursos              204.274           54,73%

Consulta médica                             147.473            72,19%

Chamadas informativas                   46.806            22,91%

Contacto médico-paciente                9.995               4,89%

Con mobilización de recursos              168.949           45,27%

Emerxencias                                       93.637            55,42%

Urxencias                                           74.432            44,06%

Transporte interhospitalario                 880              0,52%



Área de referencia da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia -061

CONTORNO  





CONTORNO

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                          1.126.707
Lugo                67                      9.856                             357.625
Ourense                               92                      7.273                                            339.555
Pontevedra               62                      4.495                                            938.311

GALICIA                             315                    29.575                          2.732.926
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

Padroado

Presidenta:
Dna. Mª José Rubio Vidal
Conselleira de Sanidade

Vicepresidente:
D. Antolín Rodríguez Martínez
Secretario xeral do Servizo Galego de Saúde

Patróns natos:
D. Pablo Vaamonde García
Director xeral da División de Asistencia Sanitaria

Dna. Ana Consuelo Fernández Pulpeiro
Directora xeral da División de Recursos Económicos

D. Antonio José Fernández Paniagua
Director xeral da División de Recursos Humanos e 
Desenvolvemento Profesional

Dna. María Cegarra García
Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 
Galicia-061 

Patróns electivos: 
D. Germán González Pazó
Director Xeral de Aseguramento e Planificación 
Sanitaria

D. Ramón Medina González-Redondo
Director Xeral de Saúde Pública

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

Dr. José María Martinón Sánchez
Xefe do Servizo de Críticos, Intermedios e Urxencias 
Pediátricas do Complexo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela

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

Órganos de dirección da Fundación

Dirección – Xerencia:
María Cegarra García

Dirección de Coordinación Sanitaria:
Marisol Caamaño Arcos

Dirección Asistencial:
María Victoria Barreiro Díaz

Dirección de Xestión e Servizos Xerais:
Mónica Penas Penas
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

Organigrama da Fundación



ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

Comisións de traballo

Comisións de Investigación

Proporlle á Dirección da Fundación as liñas de investi-
gación e proxectos que apoien as necesidades do noso 
servizo para a súa aprobación con carácter anual.

Elaborar a memoria anual de investigación da Funda-
ción Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (presen-
tarlla á Dirección no primeiro mes do ano seguinte).

Impulsar, supervisar e avaliar a produción científica do 
061.

Asesorar e ser o órgano consultivo de profesionais ou 
unidades investigadoras. 

Desenvolver as convocatorias que se formulen para 
axudas á investigación. 

Conxuntamente coa Comisión de Docencia, desenvol-
ver e impulsar cursos de epidemioloxía e estatística.

Manter a colaboración cos proxectos de investigación 
doutras institucións.

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. 
Realizar o seguimento dos cursos e detectar 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 85% 
para garantir a calidade da docencia impartida.

Potenciar o Centro de Formación da Fundación Pública 
Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Garantir a imparti-
ción das actividades solicitadas e programadas.

Manter actualizado o inventario do material de docen-
cia de cada base. Velar pola súa correcta utilización de-
tectando posibles anomalías e comunicándoas para ser 
emendadas no menor tempo posible. Coñecer a situa-
ción do material. Mantelo preparado para ser enviado 
e utilizado nos diferentes cursos que se organicen.

Identificar as necesidades formativas do persoal da 
Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061. Realizar 
a enquisa dirixida a detección destas necesidades así 
como sinalar a capacitación do persoal nos diferentes 
campos da urxencia e a emerxencia.

Colaborar na elaboración e presentación do Plan For-
mativo Anual que será proposto a Xerencia para a súa 
aprobación.

Asesorar a xerencia na programación e aprobación das 
actividades formativas externas que sexan propostas ao 
061.

Potenciar a formación en urxencias e emerxencias en-
tre a poboación xeral, establecendo como prioritaria a 
poboación escolar e universitaria.

Garantir a presenza da Fundación nos Foros Científicos 
relacionados co seu campo de actuación.

Xestionar e ordenar o persoal e os recursos necesarios 
para a realización dos cursos de técnico en transporte 
sanitario, así como das probas avaliadoras dos alumnos 
e o seguimento das rotacións pola ambulancia medi-
calizada. Detectar as posibles necesidades formativas 
dos TTS, a través dos cursos DESA e das diferentes re-
ciclaxes.

Comisión de protocolos 

Deseño e elaboración dos protocolos e procedementos 
asistenciais, para o que se seguirán as directrices apro-
badas pola Dirección do servizo.

Colaborar na difusión dos protocolos elaborados ao 
persoal do servizo para tentar aumentar o grao de 
cumprimento na asistencia diaria.

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

Grupo de implantación da DESA

Coordinar o seguimento do funcionamento do plan de 
implantación da DESA na súa área de referencia.
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Garantir a realización das visitas aos centros de saúde e 
PAC da súa área de influenza ao longo do bienio, para 
valorar a impresión dos equipos de atención primaria 
respecto ao desenvolvemento do plan e utilización do 
DESA por parte dos TTS. Colaborar coa Comisión de Do-
cencia na actualización da formación dos TTS da súa 
área de referencia.

Revisión de todos os servizos nos que se utilizou o DESA 
cos TTS-D implicados. Rexistro dos datos de todos os 
servizos nos que se empregou o DESA e elaboración 
dos correspondentes expedientes.

Colaboración no rexistro dos DESA doutras institucións 
dentro da súa área , manexados por persoal non sani-
tario, revisando o cumprimento de requisitos según o 
decreto 99/2005 de 21 de abril, polo que se regula a 
formación e o uso de desfibriladores externos por per-
soal non médico; comunicando as variacións dentro do 
persoal e supervisando a utilización dos DESA cando 
tiña sido previamente notificada a Central de Coordi-
nación do 061.

Persoal sanitario responsable de procedementos 
operativos técnicos 

Garantir o óptimo funcionamento das instalacións do 
061 na súa base. Relacións cos provedores habituais. 

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

Mantemento do inventario do material da base. Rexis-
tro de entradas e saídas. 

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

Persoal sanitario responsable de xestión de far-
macia e funxible

Garantir que os niveis de medicación e funxible nunca 
estean por debaixo dos mínimos recomendables.

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

Correcto rexistro das entradas e saídas de medicación 
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 rexis-
trada 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 medicación e 
funxible. Arquivo de albarás de compras.

 
Persoal sanitario responsable da operatividade 
técnica das USVA

Garantir o óptimo funcionamento dos protocolos asis-
tenciais, tanto por parte do persoal da fundación coma 
por parte do persoal pertencente ás empresas subcon-
tratadas. 

Garantir o óptimo funcionamento do vehículo e poñer 
en marcha as medidas necesarias para corrixir as defi-
ciencias que puidesen detectarse. 

Garantir o óptimo funcionamento do material médico 
e electromedicina, a través da posta en marcha das me-
didas necesarias para corrixir as deficiencias que pui-
desen detectarse no seu funcionamento. 

Elaboración dunha memoria semestral de evolución do 
servizo nesta área.
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

Grupo de traballo de servizos preventivos e 
catástrofes

Colaboración coa Area de Catástrofes á difusión e pos-
ta en marcha do Plan de Catástrofes da FPUS-061. Difu-
sión dos protocolos entre os membros do servizo na súa 
área de influenza e do persoal das empresas subcontra-
tadas pola Fundación que desenvolven o seu traballo 
en dita área. Avaliación de seguimento dos protocolos 
cada vez que sexan implementados por necesidades do 
servizo. 

En situación de emerxencia con múltiples víctimas e 
catástrofes, garantir a dispoñibilidade, o óptimo fun-
cionamento e a correcta utilización do material previa-
mente establecido como necesario polos responsables 
de servizos preventivos da Fundación, contando coa 
aprobación da Dirección. Así mesmo garantir a repo-
sición e revisión de caducidades das arcas situadas na 
súa área.

Deseño e desenvolvemento dos simulacros en cola-
boración co responsable de servizos preventivos e a 
Dirección da Fundación. Asistir ás reunións previas e 
elaborar informe posterior para detectar e propoñer 
melloras de coordinación con outras institucións. 

Comisión de transporte

Levar a cabo accións encamiñadas a mellorar a forma-
ción inicial e continuada do persoal das empresas de 
ambulancias: adecuación do programa formativo e se-
guimento da formación continuada.

Definir as competencias do persoal técnico en trans-
porte sanitario necesarias para o adecuado desenvol-
vemento do seu traballo.

Seguimento do servizo prestado polas empresas sub-
contratadas para garantir o nivel de calidade estable-
cido pola Fundación. Con este motivo, realizarase polo 
menos unha inspección semestral das bases e dos seus 
vehículos en canto a condicións técnicas e de hixiene, 
imaxe corporativa e condicións sanitarias.

Colaborar na medición do grao de satisfacción dos dis-
tintos usuarios do servizo, analizando causas de insa-
tisfacción e formulando as propostas de mellora que 
correspondan.

Informatización das follas de inspección de transporte, 
das reclamacións e da avaliación semestral de obxecti-
vos de calidade relativas ás empresas de ambulancias.

Comité de seguridade e saúde

Participar na elaboración, posta en práctica e avalia-
ción dos plans e programas de prevención de riscos na 
empresa.

Promover iniciativas sobre métodos e procedementos 
para a efectiva prevención dos riscos, propoñéndolle á 
empresa a mellora das condicións ou a corrección das 
deficiencias existentes.
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RECURSOS GLOBAIS

RECURSOS GLOBAIS

Recursos financeiros globais

BALANCE DE SITUACIÓN    
31 DE DECEMBRO DE 2005 (miles de euros) 
  

ACTIVO                                  2004            2005

Inmobilizado                   508             417

Activo Circulante                4.771          6.083

TOTAL ACTIVO                5.279          6.500

 
  

PASIVO                                  2004            2005

Fondos Propios                   479             583

Ingresos para distribuír 

en varios exercicios                     15                 6

Acredores a curto prazo       4.759          5.667

Provisións para 

riscos e gastos                    27             244

TOTAL PASIVO               5.279          6.500

PERDAS E GANANCIAS  
31 DE DECEMBRO DE 2005 (miles de euros) 
  

GASTOS                                                                                                          2004                                                     2005

APROVISIONAMENTOS                                                                       18.268                                 21.009

        Servizos de ambulancias                                                                       15.975                                 18.452

        Servizos de operación, supervisión técnica e apoio                        2.085                                        2.260

        Outros aprovisionamentos                                                            208                                                     297

Gastos de persoal                                                                                         7.764                                                   9.394

Dotacións amortización inmobilizado                                                            103                                         138

Outros gastos                                                                                         1.933                                                   1.534

TOTAL GASTOS                                                                                       28.068                                                 32.075

Excedente do exercicio positivo (Aforro)                                            135                                      105
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RECURSOS GLOBAIS

INGRESOS                                                                        2004                                                                 2005

Actividade sanitaria convenio Sergas                                    23.832                                                              28.276

Actividade sanitaria entidades privadas                      3.397                                                                3.602

Actividade formativa                                                          183                                                                   261

Ingresos financeiros                                                            31                                                                     20

Subvencións, doazóns e legados  

Imputados ao resultado do exercicio                                             9                                                                       8

OUTROS INGRESOS                                                          751                                                                     12

TOTAL INGRESOS                                                                     28.204                                                              32.180

CONTRATACIÓN
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RECURSOS GLOBAIS

FACTURACIÓN E COBROS  

Coordinación-Asistencia-

Transporte Sanitario - Tráficos           2.055          1.838                  89,42                229             2.067     

Coordinación-Asistencia-

Transporte Sanitario - Laborais              511             459                  89,70                  96                555     

Coordinación-Asistencia-

Transporte Sanitario - Enfermidade                665             475                  71,46                445                920     

Coordinación-Asistencia-Transporte 

Sanitario - Outros (Extranxeiros e 

Responsabilidade Civil)              133               38                   28,91                  20                  59     

Dispositivos de Risco Previsible                33                 5                  15,78                  66                  72     

Accions Formativas                              219             167                  76,27                    1                168     

Ensaios Clínicos                                13                 -            -                      -                     -     

Totais                                           3.629          2.983                  858             3.840     

Coordinación-Asistencia-

Transporte Sanitario - Tráficos            2.133           1.825                  85,58                 281              2.106          

Coordinación-Asistencia-

Transporte Sanitario - Laborais               593              518      87,36                   53                 571          

Coordinación-Asistencia-

Transporte Sanitario - Enfermidade                730              673                  92,22                 140                 813      

Coordinación-Asistencia-Transporte 

Sanitario - Outros (Extranxeiros e 

Responsabilidade Civil)               122                41                  33,77                   17                   59          

Dispositivos de Risco Previsible                   9                  9                100,00                   42                   51       

Accions Formativas                               238              176                  73,75                  62                238     

Ensaios Clínicos                                   3                  3                100,00                   125               128   

Totais                                            3.828           3.245                  720              3.965     
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Tipo de Servizo                     

       

Facturado  Real 

2004 (En miles 

de €)         

Cobrado 2004/ 

Facturado en 

2004 (En miles 

de €)         

%        Cobrado 2004/ 

Facturado en 

Exercicios

 anteriores (En 

miles de €)         

TOTAL

COBRADO 

2004 (En 

miles de €)         

Tipo de Servizo                     

       

Facturado  Real 

2005 (En miles 

de €)         

Cobrado 2005/ 

Facturado en 

2005 (En miles 

de €)         

%        Cobrado 2005/ 

Facturado en 

Exercicios

 anteriores (En 

miles de €)         

TOTAL

COBRADO 

2005 (En 

miles de €)         



RECURSOS GLOBAIS

Recursos humanos globais

RECURSOS HUMANOS  
O número de prazas dotadas para persoal na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia no mes de 
decembro de 2005 foi de 181, un 24,83% máis ca o ano anterior.

RECURSOS HUMANOS

PRAZAS DOTADAS                                                                                  2004                   2005                  %    04/05

Equipo directivo                                                                                           5                         4                       -20,00 
Persoal laboral                                                                                          140                     177                        26,43
Persoal facultativo                                                                                      72                      90                         25,00
Sanitario non facultativo                                                                           43                       60                        39,53
Non sanitario                                                                                              25                       27                          8,00

TOTAL                                                                                                       145                      181                       24,83
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Recursos físicos globais

                                                                         UNIDADES

Ambulancias de soporte vital básico                     98

Ambulancias de soporte vital avanzado                10

Helicópteros medicalizados                                      2

A CENTRAL DE COORDINACIÓN
A Central de Coordinación, posta en marcha no ano 
1996, e de ámbito autonómico constitúe o elemento 
básico do sistema de intervención e coordinación nos 
casos de urxencias e emerxencias médicas. 

O equipo humano que desenvolve a súa actividade nes-
ta central está integrado por:

Operadores/as: teleoperadores e radioperadores sani-
tarios. Recibiron formación específica, impartida polo 
persoal da FPUS 061, e están adestrados para recibiren 
alertas telefónicas, localizalas, clasificalas, activar e 
seguir a actuación dos recursos; actuacións todas elas- 
supervisadas polo xefe de sala da Central de Coordi-
nación.

Médicos coordinadores: facultativos especialmente 
adestrados no tratamento das alertas telefónicas, e na 
xestión e mobilización dos recursos. Regulan de xeito 
cotián, a demanda da atención sanitaria urxente. Du-
rante as distintas quendas un deles realiza funcións de 
xefe de sala: máxima autoridade durante a quenda. 
(Os médicos coordinadores poden ocupar os postos de 
médico consultor, médico de emerxencia MER ou xefe 
de sala).

Formadores: persoal encargado da formación inicial e 
continuada dos operadores, da actualización das bases 
de datos e información de interese, así como do ma-
nexo e control de acceso á gravadora e o manexo e 
análise dos datos aportados polo ACD.

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 do 
0 6 1 para solicitar axuda.

A chamada entra na  Central de Coordinación de 

RECURSOS GLOBAIS

Urxencias Sanitarias de Galicia, e é atendida por un 
teleoperador que lle pregunta ao alertante en primeiro 
lugar polo motivo da chamada e, posteriormente, po-
los datos de localización do doente.

Unha vez coñecido o motivo da chamada, o teleope-
rador clasificará a demanda utilizando un sistema de 
clasificación informático (CADE) deseñado pola Funda-
ción 061.

O teleoperador simultaneamente comproba se a de-
manda asistencial se pode incluír nalgún dos progra-
mas asistenciais “especiais” vixentes cun sistema de 
rexistro específico.

Unha vez confirmado o motivo e contido da demanda, 
solicítanselle ao alertante (se procede) os datos de filia-
ción do doente.

Simultaneamente, o teleoperador traspasará a chama-
da ao médico (consultor, MER ou xefe de sala en fun-
ción da clasificación realizada). O teleoperador informa 
ao alertante léndolle as indicacións que lle aparecen na 
súa pantalla da aplicación.

O médico coordinador identificarase e comezará a in-
terrogar ao alertante en función do motivo da chama-
da para obter información ao respecto e para facer a 
anamnese, rexistrando os datos obtidos do interroga-
torio na ficha informática no apartado reservado para 
cumprimentar polo médico da Central de Coordina-
ción.

En función da valoración realizada polo médico da 
Central tralo interrrogatorio telefónico, este asigna 
unha resposta á demanda que pode ser con ou sen mo-
bilización de recursos.

Ao mesmo tempo que se asigna a resposta o médico 
coordinador informa o doente da forma na que consi-
dera se debe resolver a demanda, indicandolle ao aler-
tante as recomendacións que ha de seguir co doente 
e, no caso de requirirse a intervención dalgún tipo de 
recurso asistencial, o recurso enviado.

Se o médico coordinador resolve a chamada cunha con-
sulta médica procederá ao peche do rexistro do aplica-
tivo ACORDE.

Nos casos nos que a demanda se resolve con mo-
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RECURSOS GLOBAIS

bilización de recurso o médico ordenalle ao locutor ou 
locutora a activación do recurso seleccionado. Se o re-
curso é unha unidade de soporte vital avanzado ou a 
mobilización dun profesional sanitario, o médico comu-
nicará toda a información dispoñible do doente/servi-
zo que poida influír no resultado do servizo ao persoal 
médico. No caso de que o recurso seleccionado sexa de 
soporte vital básico o locutor informará os técnicos en 

Distribución da Sala de Coordinación: 

  • Teleoperadores: Persoal polo que entra a chamada.(demanda)

  • Locutores: Persoal que mobiliza e fai o seguimento dos recursos.

  • Médicos: Analizan a demanda e indican os recursos axeitados a cada situación. A distribución dos médicos 
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transporte sanitario da información e circunstancias do 
doente/servizo que poidan influír na resolución deste.
O seguimento das distintas situacións realízase a través 
dos radioperadores e coa supervisión dun médico que 
se mantén en contacto permanente co recurso mobili-
zado, tanto se está prestando asistencia no propio lu-
gar como se o paciente require ser desviado a un centro 
sanitario.



RECURSOS GLOBAIS
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O teleoperador introduce esta información nun pro-
grama informático , e clasifica a demanda, segundo o 
protocolo mencionado en :
  • Emerxencia.
  • Consulta. 
  • Información sanitaria. 

Na Central de Coordinación recíbese a chamada de 
demanda sanitaria  da poboación     O Teleoperador 
recibe a chamada e fai as preguntas mínimas impres-
cindibles para coñecer o que ocorre (xa preestablecidas 
por un protocolo elaborado por médicos) : 

   • Número de teléfono desde o que se chama.
   • Lugar onde se encontra a persoa ou persoas 
     afectadas.

   • Que é o que ocorre.



RECURSOS GLOBAIS

Se a demanda se clasifica como emerxencia, pásalle a 
chamada ao médico da Central de Coordinación que 
xestiona as emerxencias. 
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Á vez que o Teleoperador lle pasa a chamada ao médi-
co de emerxencias, a través do soporte informático ché-
galle ao Locutor o recurso que debe mover en función 
do que está ocorrendo. ( Tamén segundo  Protocolo 
establecido previamente) 



RECURSOS GLOBAIS

O médico de Emerxencias confirma a información do 
teleoperador, e efectúa o interrogatorio médico tele-
fónico necesario para realizar a sospeita diagnóstica e 
axeitar os recursos enviados á situación concreta. 

Indícalle ao Locutor, que o recurso que está enviando 
é correcto, ou solicítalle o envío de máis recursos ao 
punto.
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RECURSOS GLOBAIS

Ademais das emerxencias, na Central de Coordina-
ción xestiónanse chamadas de consulta médica e in-
formación sanitaria, que tamén son recollidas por un 
teleoperador e clasificadas segundo o protocolo xa 
mencionado e pasan ao médico consultor. Este unha 
vez realizado o interrogatorio médico telefónico, e tras 
elaborar unha sospeita diagnóstica, decide a resposta 
mais axeitada para cada situación: 

   •Consello médico telefónico (recomendacións ao pa-
ciente e vixía a súa evolución).

    •Transporte urxente diferido: envíase unha ambu-
lancia para o traslado do paciente a un centro sanita-
rio, debido a que polas súas características necesita al-
gún soporte sanitario para o seu traslado.

   •Visita a domicilio: o médico consultor decide que 
debido á situación descrita polo alertante, o paciente 
necesita a visita dun médico no seu domicilio, polo que 
se mobiliza a un médico de urxencias de primaria. 
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RECURSOS GLOBAIS

AMBULANCIAS MEDICALIZADAS

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 en-
tre 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 unida-
des de coidados intensivos dos hospitais. Ademais dos 
elementos cos que contan as ambulancias de urxencia, 
as ambulancias medicalizadas están dotadas de moni-
tor desfibrilador con marcapasos externo, respirador, 
pulsiosímetro, 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.

O equipo humano que integra cada ambulancia medi-
calizada consta de:
    
           > 1 médico experimentado en técnicas de 
               atención en emerxencias.
           > 1 diplomado en enfermería (DUE) 
              experimentado en técnicas de atención 
              urxente.
           > 1 condutor experimentado en condución de 
              vehículos de atención urxente.
           > 1 técnico en transporte sanitario (TTS) 
              experimentado en asistir unha unidade de 
              soporte vital avanzado.

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 de-
cide a súa activación e efectúa a xestión do servizo.

En abril de 2005, coincidindo coa posta en marcha do 
Programa Galego de Atención ao IAM (Progaliam), co-
mezaron a funcionar dúas novas ambulancias medicali-
zadas, correspondentes as área norte e sur (A Coruña e 
Mos ) para facilitar o funcionamento deste.

A distribución das dez ambulancias medicalizadas coas 
que conta Urxencias Sanitarias 061 é a seguinte:
Lugo
A Coruña (2)
Ferrol
Santiago de Compostela
Ourense
Pontevedra
Vigo
Mos
Sanxenxo (en época estival)
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RECURSOS GLOBAIS

AMBULANCIAS ASISTENCIAIS

As AMBULANCIAS ASISTENCIAIS da Rede de Transporte 
Sanitario Urxente (RTSU) son vehículos de asistencia e 
transporte sanitario urxente capaces de prestar soporte 
vital básico. Ofrecen dous tipos de servizos:

    Primarios: atención aos pacientes desde o lugar no 
que se produce a urxencia.
   
    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 vi-
tal básico. Contan con aspirador eléctrico, padiola tipo 
tesoira, equipo de resucitación cardio-pulmonar bási-
co (con respirador manual), equipo de inmobilización, 
equipo de osixenoterapia, desfibriladores semiautomá-
ticos externos e caixa de urxencias de primeiros auxi-
lios.

O equipo humano de cada ambulancia asistencial 
inclúe:

  > 1 condutor experimentado en condución de 
     vehículos 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.
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HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS

Os HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS son aeronaves de 
asistencia e transporte sanitario urxente capaces de 
prestar soporte vital avanzado. Están contratados pola 
Consellería de Presidencia, Administracións Pública e 
Xustiza e medicalizados polo persoal sanitario da Fun-
dación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Ac-
tualmente, 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 ae-
ronaves da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 
capacitadas para o voo nocturno e asentadas 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 en-
tre centros hospitalarios.
     
    Preventivos: servizos nos eventos nos que existe risco 
engadido.

O equipamento sanitario dos helicópteros medicaliza-
dos é similar ao das unidades de coidados intensivos 

dos hospitais e similar ao equipamento das unidades 
terrestres, é dicir, os helicópteros están dotados de: 
monitor desfibrilador con marcapasos externo, respi-
rador, pulsiosímetro, electrocardiógrafo, esfigmoma-
nómetro electrónico, capnógrafo, bomba de infusión, 
aspirador eléctrico, equipo de inmobilización, 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 enfermería experimentado 
        en técnicas 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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Recursos informáticos globais

               HARDWARE

EQUIPAMENTO                                                                                                                 NÚMERO

 

Servidores 

PC´S 

Monitores 

Impresoras 

Portátiles 

Escáneres 

ThinClient 

Vídeo-Proxectores

Fotocopiadoras 

Gravadoras de voz 

Dispositivos de Rede 

20

106

128

45

37

15

10

6

2

2

11

EQUIPAMENTO                                                NÚMERO                                             DESCRICIÓN

Servidores

Monitores

PC´S

Portátiles

ThinClient

Impresoras

Dispositivos de Rede

Fotocopiadora

8

35

25

15

10

7

2

2

1 Fujitsu – Siemens RX300 S2

7 Fujitsu – Siemens BX600 S2

1 HP L2335 TFT 23”

9 HP L1740 TFT 17”

25 HP L1940 TFT 19”

1 HP XW6200 Workstation

9 HP Compaq DC 7100 SFF

15 HP Compaq DC 7100 USDT

HP NC6220

NeoWare Eon e100

1 HP Deskjet 450wbt

6 HP Deskjet 6840

Switch BayStack 5510-48T 10/100/1000

Ricoh Aficio 2045e
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Actividade global

Actividade programas especiais

Programas 061

Programas apoio SERGAS

ACTIVIDADE G
L
O

B
A

L





ACTIVIDADE GLOBAL

ACTIVIDADE GLOBAL

Actividade global

Evolución das chamadas recibidas 

ANO                                                                     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

2005                                                                    1.073.289                                                           2.932,48
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ACTIVIDADE GLOBAL

Os procesos sen mobilización de recursos divíndense 
en:
        > Procesos resoltos sen mobilización de

           recursos

       > Procesos resoltos con mobilización de

           recursos

Xestión e resolución dos procesos asistenciais

Enténdese por proceso asistencial o conxunto de actua-

cións, decisións, actividades e tarefas que se encadean 

de maneira secuencial e ordenada, cando se produce 

un suceso, incidente ou demanda que require a actua-

ción do 061.

En cada proceso pódense atender un ou varios pacien-

tes, e poden ser resoltos sen mobilización ou con mobi-

lización dun ou varios recursos. 

Un rexistro informático de proceso correspóndese, en-

tón, cun proceso asistencial. Os distintos procesos que 

un paciente ten ao longo da súa experiencia co 061 

constitúen a súa historia clínica na Fundación.

Os procesos asistenciais orixinados durante o ano 2005, 

a partir das chamadas recibidas foron 428.075, dos ca-

les 54.582 foron a iniciativa de profesionais externos ao 

061 (médicos de atención primaria, hospitais, xuíces...) 

para a mobilización dalgún recurso, e o resto son resol-

tos polo persoal do 061 do seguinte xeito:
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ACTIVIDADE GLOBAL

Recursos mobilizados en urxencias e emerxencias

Tipo de recurso                                                                Total mobilizacións                                       MEDIA/DÍA

Ambulancias de soporte vital avanzado                                13.232                                                 36,25

Ambulancias asistenciais (RTSU)                                              211.356                                                     579,06 

Ambulancias convencionais                                                                15.559                                                       42,63

Helicóptero medicalizado 061                                                     605                                                   1,66 

Helicóptero pesca                                                                                         9                                                         0,02 

Médico de atención primaria en emerxencias                                15.540                                                 42,58 

Médico de atención primaria en visitas                                                21.752                                                 59,59 

Enfermeiro de atención primaria                                                    3.28                                                         8,99 

TOTAL                                                                                              281.334                                               770,78

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: operativa en época estival).
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MOBILIZACIÓN DE 
EMERXENCIAS



ACTIVIDADE GLOBAL

Tipoloxía dos servizos das ambulancias medicalizadas

(1) Outros: patoloxía psiquiátrica, patoloxía obstétrica, ...

Tipoloxía dos servizos dos helicópteros medicalizados

Actividade programas especiais

Programas                                                                             Total 

Código 0 (doador en asistolia)                                           5

Código 1 (traslado para anxioplastia)                     492

Retornos de Código 1 ao hospital de referencia  306

Código 2 (fibrinólise)                                                            10

Código 3 (DESA)                                                          347

Paradas cardiorrespiratorias totais (PCR)                     898

Paradas cardiorrespiratorias atendidas por 

recursos medicalizados                                       418

Infartos agudos de miocardio (IAM) totais                     719

Infartos agudos de miocardio diagnosticados  

por recursos medicalizados                                       305

Alerta corazón (total pacientes inscritos)                10.474

Alerta Hado (historiais novos 2004)                  2.774

Apoio a transplantes                                                              7

Dispositivos sanitarios (VIP)                                       149

Asesoría a profesionais de atención primaria                4.094

Asistencia a detidos (procesos asistenciais)                  1.283

Intervención en crise psiquiátrica e psicosocial 

(procesos asistenciais)                                                     12.445

Código ICTUS (pacientes trasladados)                     100

Alerta Pediátrica (total inscritos)                                         20

Alerta Escolar (total inscritos)                                         36

Central de Cita Previa 

(actos realizados en SIGAP)                                  11.955

TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS                              324

       Helicóptero medicalizado                   28

       Ambulancia medicalizada                   82

       Ambulancia asistencial                                 203

       Ambulancia convencional                     4

       Helicóptero de pesca                                     7

Tal e como queda reflectido no contrato-programa co 
Sergas, desenvolvemos dous tipos de programas espe-
ciais:

               A) PROGRAMAS 061
               
               B) PROGRAMAS  DE APOIO AO SERGAS
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PROGRAMAS 061

PROGALIAM
Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM), que pretende mellorar a atención ao 
infarto de miocardio mediante a integración e mellora 
na coordinación entre a atención extrahospitalaria e a 
hospitalaria.Os obxectivos fixados son:

Obxectivos xerais:
    •Diminuír a mortalidade, mellorando a expectativa e 
a calidade de vida do paciente con IAM.

   •Promover a equidade no acceso ás prestacións do 
sistema sanitario, para diminuír a variabilidade no uso 
de recursos e tecnoloxías diagnósticas e terapéuticas.

Obxectivos Específicos:
   •Revisar e/ou consensuar os protocolos clínicos ac-
tuais sobre IAM nos distintos servizos, hospitais e niveis 
asistenciais.

    •Mellorar e/ou colaborar cos protocolos organizati-
vos necesarios para a súa integración funcional.

     •Creación dunha rede específica para a atención do 
paciente con SCA (Síndrome Coronario Agudo).

     •Creación dunha base de datos que facilite o coñece-
mento, avaliación e mellora continua do proceso.

INFARTOS ATENDIDOS SEGÚN RECURSO 
MEDICALIZADO

Recurso mobilizado             IAM (infarto agudo 
                                                                                de miocardio)

AM CORUÑA 1 (AM740)                                      38
AM CORUÑA 2 (AM750)                                      28
AM OURENSE (AM742)                                     25
AM SANXENXO (AM743)                                        4
AM SANTIAGO (AM744)                                      46
AM FERROL (AM745)                                      34
AM VIGO (AM746)                                                      27
AM PONTEVEDRA (AM747)                                      27
AM LUGO (AM741)                                                      24
AM MOS (AM751)                                                      19
HELICO SANTIAGO (H3)                                      22
HELICO OURENSE (H4)                                      11

Para lograr acadar estes obxectivos a Fundación Pública 
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desenvolve o Proto-
colo de anxioplastia primaria (Código 1) e a Fibrinolise 
prehospitalaria (Código 2).

Protocolo de anxioplastia primaria (Código 1):
Este protocolo é parte do esforzo do 061 de Galicia 
en colaboración cos hospitais do Sergas para acurtar 
o tempo no que os pacientes con infarto agudo dem 
(IAM) reciban o tratamento óptimo de reperfusión.

Todos aqueles pacientes diagnosticados de IAM nas 
unidades de soporte vital avanzado do 061 ou nos hos-
pitais que carecen de servizo de hemodinámica, son 
trasladados inmediatamente e dun modo seguro aos 
centros de referencia correspondentes: Hospital Juan 
Canalejo da Coruña, Hospital Meixoeiro de Vigo ou 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Hospital                               Procesos          Procesos        Total    Retornos de
de destino                          Primarios     Secundarios                         Pacientes

H. Meixoeiro           55            233       288         230

Complexo 

H. Juan Canalejo           52            102       154           77

H. Clínico 

Universitario de Santiago           46                4         50 

Total                               153            339       492         307

Fibrinolise prehospitalaria (Código 2):
Como parte da estratexia para conseguir a mellora da 
atención ao IAM en Galicia, o 061 consensou cos hos-
pitais do Sergas o protocolo de fibrinólise prehospita-
laria, co obxectivo de acurtar o tempo no que os pa-
cientes con infarto agudo de miocardio (IAM) reciben o 
tratamento óptimo de reperfusión.

Conséguese así que o tratamento do infarto de mio-
cardio, se poida aplicar xa no propio domicilio do pa-
ciente.

Durante o ano 2005, aplicóuselles este tratamento a 
dez pacientes.

Destino                                                                  Procesos primarios

H. Meixoeiro                                                              1

Complexo H. Xeral Calde de Lugo                                        4

H. Arquitecto Marcide                                                              2

H. Clínico Universitario de Santiago                                         1

H. Nosa Sra. do Cristal                                                              1

Exitus In Situ                                                                                    1

Total                                                                                 10
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DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA POR 
PRIMEIROS INTERVINTES (Código 3)

O obxectivo deste plan é acurtar o tempo de aplica-
ción da desfibrilación aos pacientes que sufriron unha 
parada cardiorrespiratoria diminuíndo a mortalidade e 
as secuelas.

Con este motivo, regulouse a formación e o uso de 
desfibriladores externos por persoal non médico, no 
decreto 99/2005 de 21 de abril. Deste xeito, lévase a 
cabo un rexistro de todos os desfibriladores que cum-
plen os criterios de utilización empregados por persoal 
non sanitario mantido pola FPUS-061, así mismo, regú-
lase a formación necesaria para o persoal mediante o 
centro de formación da propia Fundación ou por parte 
doutros centros acreditados por esta.

Todas as  ambulancias da RTSU están dotadas de DESA, 
o que permite acercarlle ao paciente este tratamento 
no menor tempo posible.

No ano 2005 aplicóuselles a DESA a un total de 347 
pacientes

                                                                                    Rural       Urbano

Número de pacientes atendidos con 

indicación de aplicación DESA                                264                83

N.º de pacientes con aplicación DESA 

desfibrilados                                                     72               20

N.º de pacientes con recuperación de constantes                23               20

N.º de pacientes trasladados a un centro hospitalario          28                 7

N.º de pacientes vivos á alta hospitalaria                  5                 3

Lugar onde se produce a parada:  

Na rúa                                                                       23                  9

Centro de traballo                                                       0                 2

Centro sanitario                                                       5                 0

Domicilio                                                                      171               51

Grandes aglomeracións                                        0                 0

Lugar público                                                       24                 8

Ambulancia                                                     23                 7

Residencia                                                                         4                 0

Outros                                                                       14                  6
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CÓDIGO 0 (DOAZÓN DE ÓRGANOS EN PACIENTES EN 
ASISTOLIA)

É un programa en colaboración con Hospital Juan Ca-
nalejo da Coruña, que ten como obxectivo a obtención 
de órganos e tecidos para o transplante daquelas per-
soas que falecen de parada cardíaca irreversible, sem-
pre que cumpran os requisitos como doadores exisidos 
neste programa.

PROGRAMA ALERTA CORAZÓN (Fase II)

Este programa púxose en marcha no ano 2000 e ten-
ta mellorar a atención daqueles pacientes con infarto 
agudo de miocardio ou anxina de peito no ámbito da 
Comunidade Autónoma Galega.

O seu obxectivo fundamental é mellorar a atención sa-
nitaria en pacientes con este tipo de doenzas, garantín-
dolles un trato profesional e personalizado.

Consistiu na creación e agora no mantemento dunha 
base de datos onde se almacenan as historias clínicas 
dos pacientes que sufriron algunha das patoloxías arri-
ba nomeadas, de xeito que os médicos do 061 poden 
acceder aos seus datos para actuar coa maior eficacia 
en caso de necesidade.

O número de pacientes dados de alta dende a posta en 
marcha do programa é de 10.744, dos cales 8.464 foron 
inscritos no ano 2005. 

Este importante incremento é debido a información 
facilitada polo sistema de información do Sergas que 
envía ao 061 todos os meses datos de pacientes dados 
de alta dos hospitais públicos galegos con diagnóstico 
de cardiopatía isquémica.

N.º de pacientes                                   N.º %

Pacientes aceptados (inscritos 2005)          8.464     100,00

Homes                                                 5.971      70,55

Mulleres                                                 2.493      29,45

DISTRIBUCIÓN POR PATOLOXÍA 

Diagnóstico                    N.º                  %

Infarto                                 6.569                 77,6

Angor                                  1895                 22,4

Total                                 8.464 
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO E IDADE

Idade en anos          >89         89-80         79-70         69-60         59-50         49-40         39-30         29-20         <20

Homes                    87  921   2.031     1.420         945           465              95  6  1

Mulleres                  161  790      897        387         173             74              10  1  0

Total                  248         1711   2.928     1.807      1.118            539          105  7  1

DISTRIBUCIÓN RURAL/ URBANO

Medio                       N.º                        %

Urbano                     3.021                     35,68

Rural                     5.444                     64,32

Total                     8.465    100,00
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HOSPITAIS QUE EMITEN OS INFORMES DE ALTA

Hospital que emite o informe

H. Clínico Univ. de Santiago

Complexo H. Juan Canalejo

Complexo H. Universitario de Vigo

Complexo Hosp. de Ourense

Complexo Hosp. de Pontevedra

Complexo H. Xeral Calde de Lugo

H. Arquitecto Marcide de Ferrol

Fundación Pública Hospital do Barbanza

H. Comarcal da Costa-Burela

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés

Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira

H. Comarcal do Barco de Valdeorras

Fundación Pública Hospital de Verín

H. Comarcal de Monforte

Outros públicos ou privados

Total

Total

1.289

2.062

1.694

1.317

661

915

536

89

215

125

142

44

87

44

18

9.238

H. Clínico Univ. de Santiago

Complexo H. Juan Canalejo

Complexo H. Universitario de Vigo

Complexo Hosp. de Ourense

Complexo Hosp. de Pontevedra

Complexo H. Xeral Calde de Lugo

H. Arquitecto Marcide de Ferrol

Fundación Pública Hospital do Barbanza

H. Comarcal da Costa-Burela

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés

Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira

H. Comarcal do Barco de Valdeorras

Fundación Pública Hospital de Verín

H. Comarcal de Monforte

Outros públicos ou privados
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O total de chamadas de demanda recibidas foron 2.728, 
que orixinaron un total de 2.460 procesos asistenciais. 

Destes, o 17,15% foron resoltos con mobilización de 
recurso a iniciativa de atención primaria, e o resto re-
solvéronse tal e como se indica na seguinte táboa:

             *SEN MOBILIZACIÓN DE RECURSO

MOBILIZACIÓN DE RECURSOS COMO CONSECUENCIA DA DEMANDA RECIBIDA

Tipo de resposta                                Total     %

Sen mobilización de recurso                  761          30,93

Consulta médica                                  611  24,84

Información sanitaria                  106    4,31

Contacto médico-paciente                    44    1,79

Con mobilización de recurso               1.277  51,91

Emerxencias                                  796  32,36

Urxencias                                                  473  19,23

Transporte interhospitalario                      8    0,33

Procesos a iniciativa 

de atención primaria                  422  17,15

Total                                               2.460 

              

              *CON MOBILIZACIÓN DE RECURSO

Tipo de recurso                                                Emerxencias                     Urxencias                       Secundarios                      total

Helicóptero medicalizado                                          4                         0                               1                         5

Ambulancia medicalizada                                      281                         0                               6                     287

Ambulancia asistencial                                      852                          630                               1                  1.483

Ambulancia convencional                                        52                       36                               0                       88

Médico de atención. Primaria                                    150                     160                               0                     310

Enfermeiro/a atención primaria                                     0                       30                               0                       30
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INTERVENCIÓN EN CRISE PSIQUIÁTRICA E PSICOSOCIAL 
E DE SOPORTE E ATENCIÓN URXENTE (PROGRAMA 
ACOUGO)

A capacidade operativa do 061 pretende mellorar a ra-
pidez de resposta na atención destas crises con carácter 
de urxencia ou emerxencia, asegurando a atención as 
24 horas do día os 365 días do ano.

Este programa caracterízase pola coordinación de re-
cursos entre os distintos niveis asistenciais e, de ser 
preciso, pola coordinación doutras institucións como 
Protección Civil, autoridades civís, Administración de 
Xustiza.

Preténdese:

Asegurar a intervención inmediata, efectiva, segura e 
de calidade no lugar da crise.

Asegurar a conexión interniveis: atención primaria, 
atención especializada ambulatoria e hospitalaria, co-
nectando cos servizos de urxencia.

Acceso inmediato das persoas afectadas cos recursos 
asistenciais a través da vía telefónica.

Dentro dos obxectivos a desenvolver figuran os se-
guintes:

     •Desenvolver un protocolo específico de interven-
ción dirixido aos pacientes.
     
     • Asegurar o traslado de pacientes en condicións de 
seguridade, rapidez, e dignidade.
     
     • Establecer un programa de adestramento e forma-
ción continuada específicos para operadores e equipos 
de intervención do 061.
 
     • Desenvolvemento dun programa informático.

    • Informar, asesorar e orientar aos pacientes coñeci-
dos e atendidos polos servizos asistenciais que se ato-
pan en situación de risco ou crise.

     • Programa de calidade continua.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE AO ICTUS
Protocolo de actuación para a Central de Coordinación 
061, en colaboración coas unidades de ictus do Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela e do 
Hospital Juan Canalejo da Coruña, servizos de urxen-
cias e neuroloxía de ditos hospitais e con atención pri-
maria, como estratexia para acurtar o tempo de chega-
da ao hospital, diagnóstico e tratamento precoz deste 
tipo de pacientes.
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ASISTENCIA A DETIDOS
Procedemento de actuación entre atención Primaria e 
o 061 coa Policía nacional co obxectivo de acurtar os 
tempos de espera dos detidos nos centros de atención 
primaria, xa sexa en horario de atención ordinaria ou 
no período de atención continuada coa finalidade de:

      •Evitar o estado de alarmanaos usuarios que espe-
ran a seren tendidos no centro de saúde ante a chega-
da da policía cun detido.

     •Intentar, na medida do posible, reducir o tempo 
que os profesionais do corpo de policía invisten neste 
proceso.

ATENCIÓN SANITARIA URXENTE PARA PACIENTES 
XORDOS
A imposibilidade para a comunicación polo teléfono 
levou ás persoas xordas a utilizar diferentes instrumen-
tos, como o teléfono de texto e o fax.

Na Central de Coordinación do 061 dispoñemos destes 
aparellos e activamos tamén un número de teléfono 
gratuíto que será atendido directamente por un fa-
cultativo e ao que nos poderán chamar para solicitar 
calquera tipo de asistencia. Estímase que en Galicia hai 
9.000 persoas que padecen algún tipo de discapacida-
de auditiva e podemos dar unha resposta axeitada na 
asistencia médica urxente.

ALERTA ESCOLAR
O programa Alerta Escolar é un conxunto de accións 
administrativas, de xeito organizado, que teñen como 
fin facilitarlles a atención inmediata e eficiente a aque-
les nenos escolarizados en calquera localidade de Gali-
cia que se coñeza de antemán que poden desenvolver 
unha crise derivada dunha patoloxía crónica súa pro-
pia.

A condición básica para seren un potencial beneficiario 
do programa é, ademais de ser neno escolarizado, pa-
decer algunha patoloxía crónica, ou estar afectado por 
algunha alerxia grave, estable, correctamente diagnos-
ticada e informada mediante informe médico axeitado, 
no que se conclúa que o neno ou nena pode desenvol-
ver algunha crise no tempo de escolarización, e na que 
se pode recomendar algún tipo de actuación xeneral 
ou sanitaria segundo o caso.

Son basicamente tres o supostos que se contemplan 
neste programa:

      •Crises alérxicas (anafilaxia) por exposición a alér-
xenos alimentarios.

      •Crises comiciais (epilepsia nas súas diferentes for-
mas).

      •Crises diabéticas (en xeral hipoglicemias).

ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA EN CATÁSTROFES 
E/OU AMV (ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS)
No caso de catástrofes ou emerxencias, o 061 establece-
rá na súa central de coordinación un centro operativo 
específico para a emerxencia encargado de coordinar 
todo o operativo extrahospitalario, informar aos dis-
tintos centros sanitarios implicados e mobilizar os re-
cursos necesarios, públicos ou privados, dispoñibles na 
comunidade.

No lugar da catástrofe establecerase un posto médico 
avanzado, encargado da asistencia in situ, e un posto 
de mando sanitario responsable de organizar e de es-
tablecer as áreas asistenciais, dirixir a evacuación e cen-
tralizar a información sanitaria dispoñible no punto e 
permanecerá en contacto permanente coa central de 
coordinación, que informará en todo momento os hos-
pitais de referencia.

OPERATIVOS DE RISCO CONTROLABLE
Son aqueles dispositivos asistenciais preventivos que 
se poñen en marcha ante situacións de risco previsible 
que poidan pór en perigo a saúde das persoas, por mor 
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de acontecementos públicos: congregacións multitudi-
narias, acontecementos deportivos, visitas de persona-
lidades, etc. 

    ORC totais                                                    146
    ORC institucionais                                      21

APOIO A PROGRAMAS SERGAS

SERVIZOS DE APOIO A TRANSPLANTES
Dentro da súa carteira de servizos, Urxencias Sanitarias 
de Galicia-061 proporciónalle  apoio loxístico á coordi-
nación de transplantes.

Estes servizos sonlle solicitados ao 061 a través da Ofi-
cina de Coordinación de Transplantes (OCT) da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, a través da Organización 
Nacional de Transplantes (ONT) ou desde a OCT de 
cada hospital, a través do seu coordinador e, mesmo, 
tras solicitalo o propio paciente cando recibe o trans-
plante.

COORDINACIÓN DO TRANSPORTE INTERHOSPITALA-
RIO
O 061 desenvolve un dobre papel:

    •Colabora cos centros sanitarios facilitándolles a 
localización e coordinación dos recurso de transporte 
dispoñibles, para que poidan realizar os traslados inter-
centros dos que son responsables.

      •No caso de pacientes críticos (cardiopatía isquémica 
e complicacións, neurocirurxía e cirurxía torácica e vas-
cular, medulares e queimados) os centros hospitalarios 
poderán solicitar o traslado polo 061 sempre que:

        o Os medios de tratamento sexan insuficientes 
           no centro solicitante.

        o Exista capacidade para o transporte cos 
           recursos contratados polo hospital nun 
           tempo axeitado.

       o Haxa recursos dispoñibles do 061.

RECURSOS DO 061 

Helicóptero medicalizado                                     28

Ambulancia medicalizada                                     82

Ambulancia asistencial (RTSU)                   203

Ambulancia convencional                                       4

Helicóptero de pesca                                       7

TOTAL                                                                    324

ALERTA PEDIÁTRICA
Programa de colaboración coa Unidade de Coidados 
Intensivos do Complexo Hospitalario Universitario de 
Santiago, na asistencia a nenos con medidas de soporte 
especiais no seu domicilio. 

   >Procesos asistenciais
   >Tipo de resposta en pacientes en idade pediátrica

                                                          TOTAL    %

Sen mobilización de recurso           33.092   89,06 

Consulta médica                           31.738   85,41

Información sanitaria                285     0,77 

Contacto médico-paciente             1.069     2,88 

Con mobilización de recurso             3.210     8,64 

Emerxencias                             2.834     7,63 

Urxencias                                                375     1,01 

Transporte interhospitalario                    1     0,00 

Procesos a iniciativa de 
atenc. primaria                                857     2,31 

TOTAL                                           37.159      100
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TIPO DE DEMANDA 2005                               TOTAL

Consulta e información sanitaria               10.893

Febre                                                                 8.434

Náuseas e vómitos                                                 3.934

Dor                                                                 3.890

Alteracións da pel                                                 2.696

Accidentes                                                 3.634

Problemas respiratorios                                    723

Alteración consciencia                                 1.018

Outros                                                                 1.048
Procesos por iniciativa de atenc. 

primaria ou hospitais                                    889

TOTAL                                                               37.159

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HADO)

Este programa parte dun acordo de colaboración entre 
o 061 e as unidades de HADO dos distintos hospitais da 
Comunidade Autónoma, dependentes da rede sanita-
ria do Sergas.

O 061 faise cargo da asistencia urxente de todos aque-
les pacientes de HADO fóra da hora de cobertura de 
cada unha destas unidades; de tal xeito que os pacien-
tes, neste horario, chamarán directamente o 061 e, des-
de a Central de Coordinación, e logo de ser atendida a 
súa chamada por un médico coordinador, decidirase a 
resposta máis axeitada para cada caso.

O Número de pacientes inscritos no programa durante 
o ano 2005 é de 2.774

    
      > DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Distribución por sexo                 N.º     %

Homes                                          1.351 48.70

Mulleres                                          1.423 51.30

Total                                          2.774             100,00

Complexo H. Juan Canalejo                          

Complexo H. Xeral Calde de Lugo                   

H. Clínico Univ. de Santiago                      

Complexo H. Universitario de Vigo                   

Complexo H. de Pontevedra                        

Fundación Pública Hospital do Barbanza               
Fundación Pública H. Virxe da Xunqueira -Cee           
Complexo H. de Ourense                                       
H. Arquitecto Marcide - Ferrol
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    >DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR HOSPITAIS 
      DURANTE O ANO 2005

Hospital                                                N.º de pacientes

Complexo H. Juan Canalejo                                   549

Complexo H. Xeral Calde de Lugo                   480

H. Clínico Univ. de Santiago                                   314

Complexo H. Universitario de Vigo                   559

Complexo H. de Pontevedra                                   368

Fundación Pública Hospital do Barbanza               103

Fundación Pública H. Virxe da Xunqueira -Cee           124

Complexo H. de Ourense                                        158

H. Arquitecto Marcide - Ferrol                  119

Total                                                                2.774
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pe en Galicia e tentar de anticipar o momento no que a 
incidencia da enfermidade vai acadar o cumio anual.

VIXILANCIA DA GRIPE EN GALICIA.
RESUMO DA TEMPADA
O período de vixilancia nesta tempada abarcou desde a 
semana 39/2004 (que principiou o 26 de setembro) ata 
a semana 17/2005 (que finalizou o 30 de abril).

SXNOE (Sistema xeral de notificación obrigatoria de 
enfermidades):

Segundo os datos do SXNOE a tempada caracterizouse 
pola intensidade moderada da onda epidémica (Fig.1) 
co pico máximo na semana 3/2005 (16 ao 22 de xaneiro 
de 2005).

061:
A onda epidémica de gripe, segundo os datos propor-
cionados pola Central de Coordinación do 061, tivo 
unhas peculiaridades que a fixeron única no histórico 
de tempadas do 061. Como se observa na figura 2, o 
punto de inflexión que segundo o indicador utilizado 
debería iniciar o crecemento cara o cumio da epidemia, 
coincidiu con punto máximo da onda, tanto ao utilizar 
os datos de gripe como os datos de gripe máis IRA. A in-
tensidade foi moderada, con dous repuntamentos que 
seguiron o pico máximo.

    >Recíbense 2.008 chamadas de demanda que 
      orixina 1.748 procesos asistencias.

Tipo de resposta                                Total      %

Sen mobilización de recurso                   489  27,97

Consulta médica                                   357  20,42

Información sanitaria                    40    2,29

Contacto médico-paciente                    92    5,26

Con mobilización de recurso                  994  56,86

Emerxencias                                  232  13,27

Urxencias                                                  762  43,59

Transporte interhospitalario                      0    0,00

Procesos a iniciativa de a.primaria  265  15,16

Total                                                1.748 

    >MOBILIZACIÓN DE RECURSOS COMO 
      CONSECUENCIA DA DEMANDA RECIBIDA

Tipo de recurso                     Emerxencias   Urxencias    Total

Helicóptero medicalizado          0           0         0

Ambulancia medicalizada        44           0       44

Ambulancia asistencial      219       410     629

Ambulancia convencional          8         12       20

Médico atenc. Primaria        45       552     597

Enfermeiro/a atenc. Primaria          0       160     160

SOPORTE PARA O SISTEMA DE VIXILANCIA EPIDEMIO-
LÓXICA DE GALICIA

Este programa realízase en colaboración coa Dirección 
Xeral de Saúde Pública, da Consellería de Sanidade, e 
consiste en: captar, rexistrar, avaliar e comunicar todos 
os rexistros sanitarios que corresponden ao ámbito da 
vixilancia epidemiolóxica, nos casos nos que esta aten-
ción sexa prestada, coordinada e controlada polo 061 e 
tamén porque a información rexistrada sexa de por si 
importante para o sistema sanitario.

A Central de Coordinación do 061 proporciónalle pun-
tualmente información á Dirección Xeral de Saúde 
Pública sobre as chamadas por gripe, IRA e febre co 
obxectivo de obter unha aproximación semanal da gri-

Fig. 1 Gripe no SXNOE. Tempadas 1986-2005
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Fig 2. 061. Síndrome gripal + IRA
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Outra característica  que  amosa  a peculiaridade desta 
onda foi a ausencia de correlación cos datos proporcio-
nados polo SXNOE. A onda foi máis precoz no 061 e o 
pico máximo acadouse 2 semanas antes ca no SXNOE, 
ao ter en conta os datos de gripe e de gripe máis IRA, e 

unha semana antes se engade a febre (fig.3)

Como conclusión podemos dicir, que a correlación ato-
pada entre as urxencias e os datos do 061 fan pensar 
que, independentemente do observado no SXNOE, os 
datos proporcionados polo 061 amosan unha aproxi-
mación bastante exacta do que se espera ocorra nas 
urxencias hospitalarias.

Síndrome gripal: caracterizado pola aparición brusca 
de febre (temperatura rectal de polo menos 38º C), 
cunha fase prodrómica máxima de 4 días e con polo 
menos, un dos seguintes síntomas: tose, coriza, dor de 
gorxa, cefalea frontal, dor retroesternal ou mialxias)

IRA: Infección respiratoria aguda. Síndrome respirato-
ria aguda  con polo menos un dos síntomas seguintes: 
febre, tose, coriza, dor de gorxa, cefalea frontal, dor 
retroesternal ou mialxias.

Febre: Temperatura rectal de, polo menos, 38º C.

 Fig. 3. Datos  061 e SXNOE
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CITA PREVIA

O avance tecnolóxico en xeral e, concretamente, o des-
envolvemento das aplicacións e programas na comu-
nidade galega, permiten a implantación dun modelo 
centralizado que ten uns claros beneficios, tanto para 
a Administración como para o cidadán, en canto que 
facilita e mellora a atención a este, ao mesmo tempo 
que se realiza cunha eficiencia e calidade óptimos.

A central de chamadas de cita previa é un proxecto de 
creación dun teléfono único que xorde para lle ofre-
cer ao cidadán que a súa demanda de cita previa de 
atención primaria se realice a través dun número de 
teléfono único e centralizado.

O motivo polo que o Sergas lle encomendou a acome-
tida de implantación e desenvolvemento do proxecto a 
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 
é a súa existencia como entidade sanitaria ao servizo 
de toda a poboación galega e o feito de que dispuxera 
dunha ampla experiencia en canto a atención centrali-
zada de chamadas de demanda sanitaria, cunha serie 
de dispositivos e aplicacións tecnolóxicas.

Despois dun estudo previo con reunións de todas as 

partes implicadas na súa implantación decídese en 
principio comezar na área de Ferrol (29 de xuño), intro-
ducindo posteriormente o centro de sáude de Federico 
Tapia da Coruña (28 de xullo).

Polo tanto, a Central de Cita Previa (CCP) xestionada 
pola FPUS-061 foi posta en marcha para asumir a cre-
cente necesidade que se producía nese momento de 
dispoñer dun único número de teléfono que centra-
lizase a demanda de cita previa de atención primaria 
para toda Galicia.
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CENTRO DE FORMACIÓN  DE GALICIA

CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA DE URXENCIAS, EMERXENCIAS E CATÁSTROFES DE GALICIA

Actividade Docente

Durante o pasado ano 2005, impartíronse un total de 
141 cursos de formación a 3.439 alumnos. Se dividimos 
a formación en interna e externa comprobaremos que 
esta última nos leva ata as 8.550 horas, moi influídas 
polas rotacións dos residentes de medicina familiar e 
comunitaria. As accións formativas externas impartidas 
foron 96. En canto aos resultados do noso plan de for-
mación interno, vemos que se realizaron un total de 45 
cursos para 443 alumnos con 932 horas impartidas. En 
global e desde a creación do Centro de Formación en 
Medicina de Urxencias, Emerxencias e Catástrofes da 
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, 
impartíronse un total de 46.575 horas de clase en 826 
cursos a un total de 22.999 alumnos.

O número de horas impartidas medrou unha vez máis, 
cunha media por curso externo de 90,1, cifra moi in-

fluída polos cursos máis longos, coma o de técnico en

transporte sanitario, os cursos de enfermaría, así como 
polas rotacións que se desenvolven nas nosas unidades 
medicalizadas e na central de coordinación. 

A media interna en cambio está en 37,1 horas por cur-
so que parece axustarse máis ao que se quere para os 
nosos cursos, e tamén está influida por algúns cursos 
puntuais largos e con poucos participantes ao tratarse 
de actividades moi concretas. En canto ás horas de for-
mación impartidas, atopámonos arredor de 4.000 que, 
dado o amplo compoñente práctico dos cursos, parece 
adecuarse ao que podemos ofrecer con garantías de 
calidade. 

A docencia interna para o persoal propio da Fundación 
supuxo levar a cabo un total de 45 cursos, nove máis 
que o ano anterior, con 443 participantes e 932 horas 
impartidas, o que supón un incremento da actividade 

respecto o ano 2004 de polo menos un 10%. 

Analizando a formación total impartida polo centro 
– isto é, tanto a formación externa como a interna - de 
maneira conxunta, vemos que se impartiron 178 cursos 
para un total de 3.439 alumnos.

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA   061    memoria 2005              61



CENTRO DE FORMACIÓN DE GALICIA

Polo que respecta á formación en desfibrilación exter-
na semiautomática, na que o Centro de Formación en 
Medicina de Urxencias, Emerxencias e Catástrofes é un 
referente nacional, continúase coa formación dos TTS 
e a súa reciclaxe. No momento actual temos 1.813 TTS, 
dos que 780 foron reciclados polo menos nunha oca-
sión. Destes, 178 realizaron o curso de monitor de RCP 

básica con resultados satisfactorios. 

En canto aos médicos e DUE, formáronse ata agora 
2.495 en cursos específicos de soporte vital avanzado, 
de acordo coas directrices do Consello Europeo de Re-
sucitación, 415 en cursos de atención inicial ao paciente 
crítico, cunha maior carga horaria que inclúe o curso 
completo de soporte vital avanzado, e 42 instruto-
res 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 último ano de medicina familiar e co-
munitaria, que completan desta maneira a súa forma-
ción antes de incorporarse como médicos en puntos de 
atención continuada.

A tendencia en canto á formación impartida, xa sexa 
en cursos, alumnos ou horas docentes, continuou cre-
cendo ou estabilizándose nos seus máximos durante 
todo o ano 2005 e foi especialmente destacable o im-
portante aumento da docencia interna para o persoal 
da propia fundación.

Consideramos primordial o acreditar as accións formati-
vas que levamos a cabo, xa que nunha parte importan-
te contribuirán ao futuro desenvolvemento da carreira 
profesional do colectivo médico. Por isto, tratamos de 
acreditar tódalas actividades formativas pola Comisión 

     > CURSOS / ALUMNOS 

En canto ás bases, e tal e como reflicten as táboas resu-
mo, observamos como algunhas teñen un elevado nú-
mero de horas de formación, isto é debido ás rotacións 
dos residentes da especialidade de medicina familiar e 
comunitaria. Na rotación deste ano utilízase o progra-
ma definitivo suscrito no convenio co Sergas que inclúe 
8 quendas de 12 horas en ambulancias medicalizadas 
e 5 quendas de 7 horas na Central de Coordinación. É 
destacable unha vez máis, sobre todo pola súa privi-
lexiada situación no centro da comunidade, a acción 
formativa impartida en Santiago, sendo polo tanto o 
lugar de maior actividade formativa. Tamén é destaca-
ble que se formaron 45 alumnos fóra da Comunidade 
Autónoma de Galicia, en concreto durante este ano im-

partiuse formación en Sevilla, Torremolinos e Xaén.

   

 > RESUMO POR BASES

             Total horas docencia   Total alumnos

A Coruña                             486 h           387

Ferrol                             640 h           156

Santiago                             847 h           954

Lugo                             894 h           360

Ourense                          1.864 h           577

Pontevedra          1.670 h           468

Vigo                          2.052 h           546

Fora CCAA             586 h             45

TOTAL                          9.039        3.439
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Autonómica de Formación Continuada, conseguíndose 
249,2 créditos para un total de 1.214 alumnos. 

Cada curso tivo unha media de 4,22 créditos; cada cré-
dito correspondeuse con 4,46 horas máis do doble das 
10 horas crédito empregadas nas materias universita-

rias.

                          2003            2004 2005

Créditos                           150               199              249,2

Actividades             29                 46                   59

Créditos/Curso          5,17                4,3    4,22

Horas                           665               935              1.113

Horas/crédito          4,43               4,69    4,46

Alumnos                           778                972             1.214

Rango                  0,4 – 17,6        0,2 – 17,6       0,4 – 17,6

A actividade do Centro de Formación en Medicina de 
Urxencias, Emerxencias e Catástrofes de Galicia con-
solidouse e, actualmente, está a un elevado nivel de 
accións e horas lectivas e acadan 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; trátase de dar un novo impulso a formación in-
terna con accións formativas máis curtas, específicas, 

dirixidas e descentralizadas, para tratar de chegar a 
todos e cada un dos que formamos parte da fundación, 
de acordo as nosas necesidades e inquedanzas forma-
tivas.

    > DOCENCIA EXTERNA

N.º HORAS TOTAIS 
DE FORMACIÓN             ANO 2004       ANO 2005

N.º horas                                     4.150               8.107

N.º accións formativas        142                    96

Horas/acción formativa       28,9                  90,1

N.º participantes                     5.632               2.996

N.º docentes propios        248                  265

    > DOCENCIA INTERNA

N.º HORAS TOTAIS 
DE FORMACIÓN             ANO 2004       ANO 2005

N.º horas                           635                  932

N.º accións formativas          36                    45

Horas/acción formativa     17,26                 37,1

N.º participantes                        587                  443

N.º docentes externos          98                    85

ÁREA DE INVESTIGACIÓN:  
ACTIVIDADE CIENTÍFICO - DOCENTE

Comunicacións póster : 

Freire Tellado, M, Garrote Freire, A, Vázquez López D, 
Cabo Villar, R, Arias Souto Francisco J. “Estudo da rela-
ción entre víctimas e recursos nos accidentes de tráfi-
co”. Xornadas de enfermaría. Lugo, marzo 2005. 

Sanz Smith, J, Devesa González, R, Castro Balado, E; 
Prado Comesaña, O; Carpente Montero, V, García Caei-
ro, A.  “Programa Alerta Corazón- 061 “. XVI Congre-
so da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e 
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Emerxencias - SEMES Galicia. Vilagarcía de Arosa, 21-23 
de abril 2005. 

Castro Paredes, JM, García Rúa, R, Prados Sande, C, Díaz 
Vázquez, JA. “Desfibrilllation in flight”. Airmed 2005. 
Barcelona, 21-24 de xuño. 

García Rúa, R, Iglesias Castro, M, García Estraviz, C. 
“Obstacles in the landing of the Primary Services”. Air-
med 2005. Barcelona, 21-24 de xuño. 

De Prada Creo, JF, Oubiña González, A, Beceiro Becei-
ro, C. “Hems Galicia- 14 anos de experiencia”. Airmed 
2005. Barcelona, 21-24 de xuño.

Iglesias Castro, M, Cajaraville Garabal, JA, Santiago Pé-
rea, I; Pérez Ríos, M; Ruano Raviña, A; Pérez López, G.  
“Ánálisis das víctimas de siniestralidad viaria na área 
de Pontevedra”. ESPAS 2005. As Palmas de Gran Cana-
ria, 1-5 de novembro. 

Álvarez Álvarez, M, Rodríguez Piñán, MF, Fernández 
López, M, Estraviz Paz, O, Sanz Smith, J, Araujo Gonzá-
lez, A. “Traumatismo toracoabdominal nas urxencias 
extrahospitalaria”. XXV Congreso Sociedade Española 
de Medicina de Familia e Comunitaria- Wonca 2005. 
Santiago de Compostela, 23-26 de novembro. 

Iglesias Vázquez, JA, Cegarra García, M, Barreiro Díaz, 
MV, Flores Arias, JM, López Crecente, MF, García Va-
rela, B. “Adquisición de coñecementos de Soporte Vi-
tal Avanzado por Persoal de Atención Primaria”. XXV 
Congreso Sociedad Española de Medicina de Familia e 
Comunitaria- Wonca 2005. Santiago de Compostela, 
23-26 de novembro. 

Guzmán Saez, ME, Dosil Díaz, MO, Grela Castro, MC, 
Pérez López, G. “Atención urxente a pacientes en ida-
de xeriátrica polo servizo de urxencias sanitarias de 
Galicia-061”. XVII Congreso Sociedade Galega de Xe-
rontoloxía e Xeriatría. Noya, novembro 2005. 

Iglesias Vázquez, JA. “Our Work in the educational 
plan for de implantation of an Automatical External 
Desfibrilation (AED) program in Galicia for first respon-
ders”. Hesculaep Congress. Out of Hospital Emergen-
cy Medical Services. Unesco. París, 14-15 de marzo de 
2005. 

Iglesias Vázquez, A. “Introduction of an Automatical 

External Desfibrillation (AED) program for emergency 
medical Technicians (EMT) in Galicia, are they the best 
to work with AED?”. Hesculaep Congress. Out of Hos-
pital Emergency Medical Services. Unesco. París, 14-15 
de marzo de 2005. 

Participación como relator :

López Crecente, MF. “Papel dos sistemas centralizados 
de transporte de emerxencias sanitarias na atención 
de pacientes con infarto agudo de miocardio”.  II Salón 
Internacional da Saúde. Santiago de Compostela, 13 de 
abril de 2005. 

Muñoz Agius, F. “Asistencia inicial ao Politraumatiza-
do”. XVI Congreso da Sociedade de Ciruxía de Galicia. 
Vigo, 15 de abril de 2005. 

Iglesias Vázquez, JA. “Formación RCP en Urxencias”. 
XVI Congreso da Sociedade Española de Medicina de 
Urxencias e Emerxencias - SEMES Galicia. Vilagarcía de 
Arousa, 21-23 de abril de 2005.

Iglesias Vázquez, JA. “Da Clínica a Simulación: como 
construir un escenario”. I Reunión nacional sobre simu-
lación clínica. Santander, 4-5 de novembro de 2005.

Sánchez Campos, D. “Formación RCP en Urxencias”. ”. 
XVI Congreso da Sociedade Española de Medicina de 
Urxencias e Emerxencias - SEMES Galicia. Vilagarcía de 
Arousa, 21-23 de abril de 2005.

García Varela, B. “Coloquio: Motivación do Profesio-
nal”. ”. XVI Congreso da Sociedade Española de Medi-
cina de Urxencias e Emerxencias - SEMES Galicia. Vila-
garcía de Arousa, 21-23 de abril de 2005.

Flores Arias, JM. “Transporte Interhospitalario de en-
fermos críticos”. ”. XVI Congreso da Sociedade Espa-
ñola de Medicina de Urxencias e Emerxencias - SEMES 
Galicia. Vilagarcía de Arousa, 21-23 de abril de 2005.

Cartelle Pérez, T. “Calidade nos servizos de Urxencias. 
¿Como alcanzar a excelencia nos SUH”. ”. XVI Congre-
so da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e 
Emerxencias -  SEMES Galicia. Vilagarcía de Arousa, 21-
23 de abril de 2005.

Gómez Vázquez, R, Ignacio Fernández, J.  “O Papel dos 
TTS. Experiencia có DESA”. ”. XVI Congreso da Socieda-
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de Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias 
- SEMES Galicia. Vilagarcía de Arousa, 21-23 de abril de 
2005.

Comunicacións orais :

Rodríguez Campos, J; Rodríguez Rivera, A; García Va-
rela, B; López Crecente, F. “Call prioritization by means 
of a computerized telephone questionnaire fon non 
medical staff”. Hesculaep Congress. Out of Hospital 
Emergency Medical Services. Unesco, París, 14-15 de 
marzo de 2005. 

López Montes, M, Cacabelos Martínez, MC, Lareo Po-
rral, CA, Vázquez Lema, MC, Rodríguez García, MJ, 
Rodríguez Berea, J. “Análisis dos accidentes de tráfico 
atendidos por unha unidade de Soporte Vital Avanza-
do Extrahospitalario durante o ano 2004. Gravidade 
inicial dos pacientes”. XXV Congreso Sociedad Españo-
la de Medicina de Familia y Comunitaria – Wonca 2005. 
Santiago de Compostela, 23-26 de noviembre.

Cacabelos Martínez, MC, López Montes, M, Barreiro 
Díaz, MV, Lareo Porral, CA, Goday Berini, ML, Vila Alo-
nso, MT. “Siniestralidad laboral atendida pola unidade 
de soporte vital avanzado de Ferrol”. XVI Congreso da 
Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emer-
xencias - SEMES Galicia. Vilagarcía de Arosa, 21-23 de 
abril de 2005. 

Oubiña González, A, Barcia Baliñas, M, Bonome Garri-
do, AJ, Nieto Pol, OM, Pampín Gómez, R, Somoza Va-
rela, S. “Acceso venoso periférico na emerxencia ex-
trahospitalaria”. XVII Congreso Nacional da Sociedade 
Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias - SE-
MES. Palma de Mallorca, 8-11 de xuño de 2005. 

Rodríguez Piñán, MF, Fernández Otero, E, Rodríguez 
Trigo, S, González Araujo, A, Mateos Pérez, R. “Forma-
ción MIR nun servizo de emerxencias extrahospitala-
rio, debut autonómico”. XXV Congreso Sociedade Es-
pañola de Medicina de Familia e Comunitaria – Wonca 
2005. Santiago de Compostela, 23-26 de abril. 

Freire Tellado, M, Garrote Freire, A, Rasines Sisniega, R, 
López Unanua, MªC, Ferreira Díaz, RD. “Accidente de 
tráfico: Protección do escenario e manobras de resca-
te”. XVII Congreso Nacional da Sociedade Española de 
Medicina de Urxencias e Emerxencias – SEMES, Palma 
de Mallorca, 8-11 de xuño de 2005. 

Iglesias Vázquez, JA, Barcia Baliñas, M, Fontoira Fer-
nández, C, Flores Arias, JM, Sierra Queimadelos, C, Gar-
cía Varela, B. “Cinco anos de docencia en Desfibrilación 
Externa Semiautomática para Técnicos de Transporte 
Sanitario en Galicia”. XVI Congreso da Sociedade Espa-
ñola de Medicina de Urxencias e Emerxencias – SEMES 
Galicia. Vilagarcía de Arousa, 21-23 de abril de 2005. 
Premio a mellor comunicación oral na categoría de en-
fermaría.

Somoza Varela, S, Nieto Pol, OM, Beceiro Beceiro, CA, 
Rasines Sisniega, R, Castro Maestre, M, Iglesias Vázquez, 
JA. “Características do Técnico en Transporte Sanitario 
que utiliza o Desfibrilador Externo Semiautomático en 
Galicia”. XVI Congreso da Sociedade Española de Medi-
cina de Urxencias e Emerxencias – SEMES Galicia. Vila-
garcía de Arousa, 21-23 de abril de 2005. 

Sesións Clínicas:

            > Revisión Protocolo Ensayos Clínicos FLACA E 
                ASSENT 4.

            > Revisión accidentabilidade laboral 2004.

            > Actualizacións en manexo da Capnografía.

            > Presentación do plan de emerxencias externas
               da área de Ferrol.

            > Manexo ACV/ICTUS en emerxencias. Tratamento
                 – complicacións.

            > Manexo de urxencias oncolóxicas.

            > Actualización no manexo de crises convulsivas.

            > Incicacións e manexo do ABCIXIMAB.

            > Maltrato Infantil.

            > Responsabilidade legal profesionais sanitarios.

            > Actualización en HTA.

            > Manexo da vía venosa difícil.

            > RCP Pediátrica.

            > Manexo do paciente portador de marcapasos.
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            > Revisión protocolo ensayo clínico Estudio Troyca.

            > Actualización en ACTP. Casos clínicos.

            > Violencia doméstica.

            > Novas recomendacións AHA de manexo do
               IAM con elevación ST.

            > Farmacoloxía da vía aérea e aminas no medio
               extrahospitalario.

            > A síndrome de Brugada.

            > Actualización protocolos politrauma.

            > Adaptación formación de TTS ás novas 
               recomendacións en RCP 2005.

            > Actualización dos protocolos de RCP ás 
               evidencias actuais.

            > Novedades nos sets de cricotiroidotomía.

            > Revisión doadores en asistolia.

            > Implantación Progaliam na nosa comunidade.

            > Transporte pediátrico e neonatal.

            > Enfermidade de Chagas.

            > Rotación de residentes 2005. RCP básica TTS.

            > Análises e diferenzas nas recomendacións RCP-
                 2005 AHA-ERC.

            > Manexo de pacientes portadores de DAI.

            > Vendaxes funcionais.

            > Sesión Xeral: Intoxicacións e drogas de deseño.

            > Actualización no manexo da cardiopatía 
               isquémica.

            > Emerxencias obstétricas.

            > Manexo das novas insulinas e tratamento da
               diabetes.

          > Sesión xeral: intervención psicolóxica en 
                         catástrofes.

Publicacións en revistas

Iglesias Vázquez, JA, Rodríguez Núñez, A. “Desfibri-
lación automática en nenos”. Revista Emerxencias da 
Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emer-
xencias. Revisión. Volume 17, número 6, decembro de 
2005.

“ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE SOPORTE VITAL AVANZADO POR 

PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA.”
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Plan de Calidade

Durante o ano 2005, a Fundación Pública Urxencias Sa-
nitarias de Galicia-061 traballou no desenvolvemento 
dos proxectos contidos no Plan de Calidade aprobado 
en agosto de 2004, tras a autoavaliación realizada se-
guindo o modelo EFQM de excelencia. O Comité de 
Seguimento do Plan de Calidade reuniuse cunha perio-
dicidade bimensual para comprobar a evolución e cum-
primento do Plan de traballo de cada un dos proxec-
tos.

CRITERIO 1: LIDERADO

A fundación, inmersa nun proceso de cambio tanto na 
Dirección como na estrutura organizativa, despregou 
os seguintes proxectos de mellora, responsabilidade da 
Xerencia, que se finalizaron a longo do 2005:

•“Definición de Líderes da organización”. Establece ex-
presamente as persoas que deben exercer o liderado 
dentro da organización.

•“Definición das Tarefas para o liderado comprome-
tido”. Define as tarefas e funcións que deben desen-
volver os líderes da organización en todos os niveis e 
áreas.

•“Consolidación do organigrama”. A Dirección com-
pletou o novo organigrama e consolidou as directrices 
previstas na súa definición.

CRITERIO 2: POLÍTICAS E ESTRATEXIA

•Despregue do proxecto “Difusión do novo Plan Estra-
téxico do 061”: o novo Plan Estratéxico foi aprobado 
polo padroado da fundación. A dirección presentou 
o Plan e difundiu unha publicación que se distribuíu 
tanto no ámbito interno coma externo, na procura de 
facilitar o coñecemento dos contidos deste tanto aos 
profesionais da fundación como a outras partes inte-
resadas.

•Deseño do “Mapa de Procesos” da Función 061: du-
rante o ano 2005 traballamos na identificación dos 
procesos da fFundación e na análise da documentación 
dispoñible destes. Agrupámolos en tres grupos de pro-
cesos: procesos clave, procesos estratéxicos e procesos 
de apoio. Con esta información deseñamos o mapa de 
procesos da fundación aprobado pola Dirección no mes 
de xaneiro
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•Proxecto de deseño e aprobación dun plan de comu-
nicación externa: proxecto de mellora liderado pola 
responsable de comunicación externa que aborda as 
interaccións cos diferentes axentes externo á fundación 
como aspecto estratéxico fundamental para o 061.

A fundación analizou as fortalezas e debilidades do 
proceso de comunicación externa, os públicos obxecti-
vos da nosa actividade neste eido e as súas necesidades 
e expectativas, establecendo as políticas de actuación 
e as accións necesarias para alcanzar os obxectivos da 
fundación, seguida dun proceso de priorización destas 
e da elaboración dun cronograma para o seu despre-
gue.

CRITERIO 3: XESTIÓN DE PERSOAS

•Proxecto de elaboración dun plan de comunicación in-
terna: a Área de Xestión e, concretamente, o Departa-
mento de Relacións Laborais, traballou durante o ano 
2005 no Proxecto de deseño do plan de comunicación 
interna, creando un grupo de traballo integrado por 
traballadores e traballadoras das diferentes áreas/de-
partamentos da empresa, que tería continuidade ao 
longo do ano 2006.

•Proxecto de deseño e sistematización dun proceso de 
avaliación das actividades formativas: a avaliación da 
formación nas organizacións é unha estratexia necesa-
ria para garantir a calidade das accións formativas que 
se levan a cabo no seu seo e para impulsar o proceso 
de aprendizaxe constante que o contorno actual esixe. 
Nun contorno cambiante e competitivo como o que nos 
rodea, a Dirección considera que a formación se debe 
converter nun factor de excelencia en clave do éxito 
da Fundación 061. A formación permite a capacitación 
e o desenvolvemento das persoas que integran unha 
organización e constitúe unha ferramenta estratéxica 
para que esta alcance os seus obxectivos. 

Por este motivo, o Centro de Formación traballou no 
ano 2005 na sistematización da avaliación das activida-
des formativas, do grao no que a formación respondeu 
ás necesidades da organización, a súa tradución en ter-
mos de impacto, analizando o grao de aplicación dos 
coñecementos e habilidades adquiridas polos profesio-
nais da fundación e dos sistemas de información que 
orienten á toma de decisións, co obxectivo, de mellorar 
o proceso formativo e de adecuar o plan docente ás 
necesidades e expectativas dos usuarios.

•Proxecto de incorporación a intranet corporativa 
dunha sección adicada á calidade: os profesionais do 
servizo son os verdadeiros protagonistas na mellora 
continua e no desenvolvemento dos proxectos do plan 
de calidade. Por este motivo, a fundación incorporou 
unha nova sección de “Calidade” na intranet. O obxec-
tivo desta sección é facilitar o acceso a toda a informa-
ción relacionada coa Ccalidade no marco da Fundación 
061, e fomentar a participación dos traballadores a tra-
vés dunha caixa de suxestións. Os contidos da sección 
son os seguintes:

                •Autoavaliación EFQM
                •Plan de calidade
                •Xestión de procesos
                •Formación en calidade
                •Suxestións

CRITERIO 4: ALIANZAS E RECURSOS

•Proxecto de elaboración dun plan de sistemas: este 
proxecto desenvolveuno a Área de Tecnoloxía. O pro-
pósito final deste foi o de recompilar toda a informa-
ción dispoñible para ter unha visión global dos sistemas 
de información da organización, das súas carencias e 
das posibles áreas de mellora. 

O plan de sistemas propón unha serie de proxectos para 
actuar sobre estas áreas de mellora que, en función 
dunha serie de criterios, se priorizarán determinando 
un calendario de execución destes a curto, medio e lar-
go prazo. Deste xeito,  preténdese garantir un desen-
volvemento integral de todo o sistema informático, en 
consonancia coa estratexia da Organización e da Con-
sellería de Sanidade.

CRITERIO 5: PROCESOS

A Área de Calidade, responsable dos proxectos de “Sis-
tematización de procesos” e “Xestión da documenta-
ción de procesos” elaborou a documentación que des-
cribe a secuencia de actuacións para a sistematización 
dos procesos da Fundación 061 con todos os formatos 
necesarios. Documentáronse e aprobáronse os proce-
sos:

             •“Sistematización de Procesos” 
             •“Xestión da Documentación dos Procesos”
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Paralelamente, a Dirección da fundación asignou pro-
pietarios a todos os procesos identificados no mapa de 
procesos, responsables do traballo de sistematización e 
documentación destes.

A Área de Calidade tiña tamén asignada no plan de 
calidade a responsabilidade do proxecto “implementa-
ción da sistematización dos procesos” da Fundación. 

No ano 2005 a Dirección aprobou os seguintes procesos 
sistematizados:

   •Sistematización de procesos. 
   •Xestión da documentación de procesos. 
   •Xestión de non conformidades / incidencias. 
   •Xestión de accións correctivas e preventivas. 
   •Funcionamento de comités de implantación . 
   •Funcionamento de comisións e grupos de traballo. 
   •Avaliación dos resultados da formación. 

CRITERIO 6: RESULTADOS NOS CLIENTES

A Fundación 061 realizou no ano 2005 unha enquisa 
de satisfacción á poboación usuaria dos seus servizos. O 
elemento fundamental do 061 de Galicia é o usuario, 
e a calidade na atención o eixe central da súa activi-
dade.

Este estudo foi realizado por unha empresa externa 
que obtivo os datos a través dun cuestionario espe-
cificamente deseñado para este cometido, aplicado 
mediante entrevista telefónica entre os días 2 e 18 de 
novembro do 2005.

A puntuación global ao 061 nunha escala do 1 ao 10 re-
sultou nunha media de 8,94 puntos. No caso das ambu-
lancias asistenciais e ambulancias medicalizadas ascen-
de a 8,98 e 9,18 respectivamente. O 98,5% dos usuarios 
amosaron a intención de volver utilizar os servizos do 
061 de Galicia, en caso de necesidade e podendo elixir

CRITERIO 8: RESULTADOS NA SOCIEDADE

Neste apartado cómpre salientar os seguintes fitos:
No mes de abril do ano 2005, o Consello da Xunta apro-
bou o decreto que regula a utilización dos desfibrila-
dores externos por persoal non médico. Este decreto 
establece as condicións de uso extrahospitalario dos 
desfibriladores externos cos que contan as entidades, 
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empresas, establecementos o servizos non sanitarios 
privados ou públicos, así como a formación necesaria 
para a súa utilización por persoal non médico no ámbi-
to extrahospitalario. 

Este decreto establece a obriga de lle comunicar á Cen-
tral de Coordinación de Urxencias Sanitarias 061 de 
Galicia a dispoñibilidade destes dispositivos e identifi-
ca á Fundación 061 como a entidade responsable do 
control e rexistro, tanto dos dispositivos coma da súa 
utilización no ámbito extrahospitalario nos centros non 
sanitarios. A Fundación 061 tamén será responsable do 
rexistro do persoal non sanitario acreditado para o uso 
dos desfibriladores externos.

En marzo deste ano, a Consellería de Sanidade puxo 
en marcha o programa Progaliam de mellora da aten-
ción ao infarto de miocardio en Galicia, coa participa-
ción de todos os hospitais públicos da rede do Sergas 
e a Fundación 061, na procura do mellor tratamento 
para os doentes optimizando os tempos de asistencia. 
Este programa conta coa incorporación de dúas novas 
unidades de Soporte vital avanzado terrestre, con na 
Coruña e Mos. 

Os profesionais do 061 de Galicia colaboraron con di-
ferentes asociacións científicas relacionadas co obxecto 
da Fundación tales como: SEMES, SEMECA, SEMFYC, SE-
MERGEN, SEMICYUC, SOGACAR, HESCULAEP ..., partici-
pando en congresos, reunións científicas, comunicando 
os resultados da nosa actividade, colaborando na ela-
boración de programas e protocolos asistenciais e en 
cursos de formación.

Premios, distincións e recoñecementos

No marco da XI edición dos Premios Nacionais á Innova-
ción e á Xestión Sanitaria, a Fundación Pública Urxen-
cias Sanitarias de Galicia-061 foi galardoada co Premio 
Diario Médico á Xestión en Atención Primaria, polo tra-
ballo “Xestión global dos recursos para a implantación 
dun programa de desfibrilación externa semiautomáti-
ca (DESA) en Galicia”, cuxo obxectivo é reducir o tempo 
de atención coa posibilidade de desfibrilación cando se 
produce unha parada cardiorrespiratoria en calquera 
lugar da nosa comunidade.

A Fundación Española do Corazón concedeu ao Servizo 
de Urxencias 061 o premio Corazón de Ouro pola súa 
colaboración en actividades destinadas a lle achegar á 
poboación os coñecementos básicos que poden salvar 
vidas no caso de atoparnos ante unha parada cardio-
rrespiratoria. 

Con este recoñecemento, a Fundación Española do Co-
razón quixo agradecer á Urxencias Sanitarias de Gali-
cia-061 o apoio e dedicación na súa campaña “Aprende 
a Salvar unha Vida”. Esta campaña permitiu que case 
2000 cidadáns coñezan as manobras de resucitación 
cardiopulmonar básica das mans de profesionais do 
061 galego.

A Fundación 061 tamén foi galardoada coa Medalla de 
prata ao Mérito no Traballo Melitense, como recoñece-
mento ao dispositivo sanitario especial de atención ao 
peregrino durante o ano Xacobeo. 
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DIARIO MÉDICO
XI PREMIO NACIONAL A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN

Premios a un sistema que goza de buena salud 
Los Premios a la Innovación y la Gestión Sanitaria, que organizan Diario Médico, Bearing 
Point y la Escuela Nacional de Sanidad, ha reunido, un año más, a los actores más repre-
sentativos de la gestión sanitaria española. El acto, que estuvo presidido por el director 
del Instituto de Salud Carlos III, Francisco Gracia Navarro, ha servido para demostrar las 
ganas de innovar de los protagonistas del sector.

En esta edición , el galardón ha recaído en la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 
Galicia-061 por la gestión global de los recursos para la implantación de un programa de 
desfibrilación externa semiautomática en esta comunidad, que ha servido para reducir 
el tiempo de reacción cuando se produce una parada cardiorespiratoria en los núcleos 
dispersos de la región que el año pasado salvó la vida de 112 personas.

CCOM
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ÁREA DE COMUNICACIÓN E PUBLICACIÓNS

A FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE 
GALICIA-061 editou, ao longo do ano 2005, as seguin-
tes publicacións

         > LIBROS:
               - Memoria 2004. Fundación Pública Urxencias 
                 Sanitarias de Galicia-061

        > FOLLETOS: 
                -Avance de memoria 2004. Fundación Pública
                 Urxencias Sanitarias de Galicia-061

        > REEDICIÓN: 
                -Coordinación médica de la demanda urgente 
                  en centrales de coordinación sanitaria.

        > REVISTA CORPORATIVA: 
               -Ecocero 10.
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O Gabinete de Prensa e Comunicación é unha ferra-
menta básica de xestión para a Dirección, xa que a co-
municación externa forma parte da responsabilidade 
social desta organización. Garante a proxección dunha 
imaxe positiva e diferenciada das demais organizacións 
sanitarias do noso contorno.

Dálle a coñecer á poboación e aos seus usuarios o fun-
cionamento do servizo e a súa carteira de servizos, para 
garantir a correcta utilización do mesmo e a súa efi-
ciencia.

O Gabinete de Prensa e Comunicación é o encargado 
de transmitir a imaxen corporativa que lle proxecta cre-
dibilidade e prestixio a toda a sociedade, constituíndo-
se nun modelo de referencia para as novas fórmulas de 
xestión das urxencias extrahospitalarias.

Este departamento conta, ademais, co apoio do Grupo 
de Comunicación, formado por persoal sanitario e non 
sanitario que se reúne periodicamente co obxectivo de 
reforzar as canles da comunicación externa e interna 
desta organización.

Aparicións nos medios de comunicación

PRENSA:

La Voz de Galicia:       366

Faro de Vigo:       246

El Correo Gallego:      150

El Ideal Gallego:         52

La Opinión:        58

Diario de Arousa:        53

El Progreso de Lugo:        35

Diario de Ferrol:        23

El Atlántico:           9

Diario Pontevedra:          9 

La Región de Ourense:         3

Diario Médico:           3

Galicia Hoxe:          3

ABC:            1

20 minutos:           2

Que!:           8

TOTAL:                   1.030
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Área de sistemas e tecnoloxías de información

As tecnoloxías da información e as comunicacións, son 
hoxe en día un piar básico para o sustento dos procesos 
estratéxicos da fundación. O alto grao de informatiza-
ción destes procesos, especialmente os procesos críticos 
de coordinación e asistenciais, fai que a infraestrutura 
tecnolóxica da Fundación alcanzase tamén un alto grao 
de complexidade no que se mesturan sistemas de alta 
dispoñibilidade con sistemas altamente especializados.

O crecemento e diversificación dos servizos prestados 
polo 061 obrigan tamén a mellora continua e o plan-
texamento cada ano de novos proxectos. Neste senti-
do, e dentro destes obxectivos de mellora e innovación, 
nesta área desenvolvéronse durante o ano 2005 unha 
serie de proxectos que se describen a continuación.

Plan de Sistemas

Finalización e presentación á Dirección do novo plan 
de sistemas para a área de tecnoloxía onde se recolle 
información da análise feita da situación actual dos 
sistemas en cada departamento ou área da fundación, 
dos requirimentos necesarios para a posta en marcha 
do novo modelo de sistema de información proposto 
e o plan de proxectos organizado en prioridades para 
acadar este novo horizonte, quedando pendente da 
súa aprobación definitiva.

Aplicación para a Coordinación de Emerxencias 
ACORDE

É o programa núcleo de todo o sistema e dalle soporte 
á Central de Coordinación do 061 para a atención das 
chamadas e xestión dos recursos sanitarios de Galicia 
e a outras aplicacións periféricas que toman, integran 
e comparten información. Neste ano seguiuse incor-
porando ao programa novas funcionalidades, entre 
as que destaca a integración co módulo SIX (sistema 
de información xeográfico) para a recepción e incor-
poración dos estados dos recursos sanitarios e o paso 
definitivo ao modelo 2 da estrutura das bases de datos 
baseada nos catro grandes conceptos do sistema de in-
formación: procesos asistenciais, pacientes, chamadas e 
servizos. 

Migración e actualización dos informes automatizados 
de actividade para a súa execución sobre o modelo 2 da 

estrutura da base de datos e integración neste modelo 
2 doutras aplicacións periféricas como a folla asistencial 
informatizada (FAI).

Folla asistencial informatizada

Implantación do novo deseño da folla asistencial in-
formatizada para rexistro dos casos con aplicación dun 
DESA (desfibrilador semiautomático externo). Esta 
nova estrutura baséase, principalmente, na separación 
entre os datos administrativos e os datos clínicos, in-
corporación de novos campos e maior integración coa 
aplicación ACORDE da Central de Coordinación para 
traspaso de información.

Xestión dos operativos de risco 
controlabre ou VIP

Instalación en fase de probas dun novo módulo para 
a xestión dos operativos de risco controlable ou VIP, 
dende a súa entrada ou solicitude, ata a realización e 
finalización deste.

ARECIP

Aplicación para o rexistro de actuacións na Central de 
Cita Previa (ARECIP). Pequeno programa informático 
no que se contabilizan os tipos de actuacións realiza-
das por mor das chamadas recibidas na central que nos 
permite sacar información da actividade real que se ten 
no momento e previsións futuras.

ARETRANS

Módulo en probas da aplicación para rexistro das re-
visións de vehículos do departamento de transporte 
(ARETRANS). Trátase dun sistema que permite o acceso 
e explotación centralizada dos datos xerados durante a 
inspección das ambulancias da RTSU. 

AREDAT

Novas funcionalidades do aplicativo para rexistro e xes-
tión de datos administrativos e facturación de servizos 
(AREDAT). Listado automático de servizos realizados 
polas ambulancias de apoio, histórico de tarefas rea-
lizadas en cada servizo (chamadas realizadas, recibi-
das,...) que permite eliminar o papel no departamento 
de datos e quedar toda a información asociada ao ex-
pediente informático.
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Sistema de Información Xeográfico (SIX)

Evolución do SIX. Incorporación e adaptación da carto-
grafía urbana (rueiros) das principais vilas de Galiza e 
ortofotografías das 7 cidades máis importantes. Inte-
gración con ACORDE para a localización cartográfica 
dos incidentes nas rúas destas vilas e cidades. Revisión, 
codificación e unificación na cartografía do 061 das 
principais estradas da comunidade autónoma así como 
inclusión dos puntos quilométricos de cada unha delas. 
Posta en marcha e resolución do concurso para adquisi-
ción dos equipos de localización que se incorporarán ás 
ambulancias do 061 durante o ano 2006. 

Electrocardiografía transtelefónica

Fíxose un estudo de mercado e proba de equipos para 
a elaboración dunhas especificacións técnicas e adquisi-
ción dun número pequeno de equipos para a posta en 
marcha dun proxecto piloto. 

APRES

Nova estrutura e deseño do programa informático para 
a xestión de pacientes en programas especiais (APRES). 
A finais do 2005 este novo modelo estaba en versión 
de probas pendente de validación polos usuarios. In-
clúe novas medidas de seguridade e a reorientación 
da información en base o paciente e non en base ao 
programa ao que pertence este, como se facía na ver-
sión anterior. Dentro deste programa desenvolveuse, a 
maiores, un módulo para a incorporación automatiza-
da dos datos dos pacientes con cardiopatía isquémica 
remitidos polo lo sistema de información do Sergas, 
para o seu acceso automático dende o 061 ante unha 
urxencia médica. 

LOPD

Revisión e actualización do documento de seguridade 
ao que obriga a LOPD (Ley orgánica de protección de 
datos de carácter persoal) así como a implantación das 
novas medidas que constan neste.

Adecuación e renovación tecnolóxica

Elaboración do plan anual de necesidades e elabora-
ción de especificacións técnicas para adquisición de 
equipos e servizos tecnolóxicos (PC, impresoras e outros 
periféricos, software,...). Renovación da rede de cables 
estrutural e electrónica de rede na Central de Coordi-
nación. 

Cambios nos programas Stocks e Xestión de Quendas 
do persoal das bases medicalizadas para lles dar cober-
tura as dúas novas unidades incorporadas neste ano na 
Coruña e en Mos.
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SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO

O obxectivo do SAU ( Servizo de Atención ao Usuario) 
consiste en satisfacer as necesidades e expectativas dos 
usuarios dos servizos da Fundación Pública Urxencias 
Sanitarias de Galicia-061, de forma que se consiga pro-
porcionar unha axeitada calidade de servizo, baseán-
donos nas seguintes liñas de actuación:

           > Atención a usuarios, familiares e persoas 
              do seu contorno.
           > Información xeral e específica da fundación 
              e a súa actividade.
           > Xestión de suxestións e reclamacións.
           > Xestión de agradecementos/ felicitacións.
           > Programación de visitas.
           > Apoio á asistencia.
           > Apoio ao persoal.

Está orientado a retroalimentar á Dirección da funda-
ción a través de informes periódicos sobre a proble-
mática detectada, reclamacións e queixas recollidas, 
suxestións, informacións internas e externas, enquisas 
de satisfacción, etc., así como posibles resolucións, de 
xeito que se obteña unha visión obxectiva do funcio-
namento dos procesos da fundación, encamiñada á 
mellora continua.

O piar fundamental do Servizo de Atención ao Usuario 
é, polo tanto, o compromiso de informar, orientar e 
axudar os usuarios do 061, co fin de que o servizo sexa 
plenamente satisfactorio, tanto para o usuario como 
para os seus familiares e persoas do seu contorno.
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ASESORÍA XURÍDICA

A Asesoría Xurídica constitúe o instrumento da funda-
ción que xestiona a representación e defensa dos seus 
intereses. Orienta, asesora e realiza análises e propos-
tas xurídicas para prover os elementos que consoliden e 
sustenten a organización como entidade provedora da 
atención sanitaria urxente na Comunidade Autónoma 
galega.

Desde a Asesoría Xurídica preténdense  asegurar a 
legalidade de todos os actos de autoridade emitidos 
pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061, así como actuar como órgano de consulta xurídica 
e asesoramento, tanto da Dirección, como das diferen-
tes unidades administrativas e dos propios traballa-
dores, no desenvolvemento das súas funcións, sen 
prexuízo, por suposto, das atribucións que por razón 
da súa competencia correspondan a outras áreas ou 
instancias do Sergas, da Consellería de Sanidade ou da 
Xunta de Galicia.

Así mesmo a Asesoría Xurídica é a encargada de redac-
tar e revisar os proxectos de formalización de actos, 
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contratos e convenios nos que participe a fundación 
e de realizar as xestións administrativas conducentes 
á súa materialización. No ano 2005 cómpre salientar 
que se asinaron os seguintes acordos ou convenios de 
colaboración:

       > Acordo de colaboración entre a Fundación 
          Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
          e a Fundación de Feiras e Exposicións de 
          Ourense.

       > Convenio Fundación Pública Urxencias 
          Sanitarias de Galicia-061 e Foro Técnico 
          de Formación.

       > Convenio de colaboración entre a Fundación 
          Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 
          e a Asemblea  Autonómica da Cruz Vermella 
          Española en Galicia (CVE-G) para o transporte 
          sanitario en zonas especiais.
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ADXUNTA Á DIRECCIÓN
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Constitúe un instrumento de xestión e canalización da 
información que se produza tanto desde as diferentes 
áreas do 061 como do exterior.

Encárgase de desenvolver as tarefas de relacións exter-
nas, internas e de actos protocolarios da fundación.

Coordina esforzos en proxectos que impliquen a outras 
áreas, proporciona o apoio necesario nas xestións pro-
pias de dirección, axilizándoas en función da prioridade 
das mesmas coa finalidade de facilitar a solución axei-
tada a cada unha delas, seguindo sempre as directrices 
marcadas pola fundación.
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ANEXO: ENQUISA DE SATISFACCIÓN

ENQUISA DE SATISFACCIÓN

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061, organismo responsable de xestionar e coordinar os 
servizos prehospitalarios en casos de urxencia e emer-
xencia na Comunidade Autónoma de Galicia, presenta 
os resultados da enquisa de satisfacción realizada á po-
boación usuaria do ano 2005.

O elemento fundamental do 061 de Galicia é a po-
boación (potencialmente) usuaria e a calidade o eixe 
central da súa actividade. Por isto, o estudo que puxo 
en marcha aborda prioritariamente tres niveis de aten-
ción da Fundación 061, contempla diversas variables 
utilizadas como indicadores do nivel de satisfacción e, 
polo tanto, da calidade asistencial durante o período 
de tempo de actividade definido como obxecto da en-
quisa. 

Este estudo foi realizado por Estratega Consulting Glo-
bal por encomenda da Fundación Pública Urxencias Sa-
nitarias de Galicia-061, a través dun concurso público 
para a contratación dun sistema de valoración de satis-
facción dos usuarios e usuarias da citada entidade. 

Nas súas páxinas exponse, pois, a análise dos datos ob-
tidos a través dun cuestionario especificamente dese-
ñado para este cometido e aplicado mediante entre-
vista telefónica a través do Sistema CATI, entrevista 
telefónica asistida por ordenador, entre os días 2 e 18 
de novembro de 2005.

OBXECTIVOS DO ESTUDO

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 
incluíu nos obxectivos do ano 2005 a realización dun 
estudo de calidade dos servizos prestados. Así, puxo 
en marcha un estudo de investigación co obxectivo de 
coñecer o grao de satisfacción e/ou insatisfacción de 
usuarios e usuarias  respecto da asistencia prestada.

A rapidez de actuación, o trato dispensado, a capaci-
dade profesional, a confianza inspirada polo persoal 
ou a fidelidade de usuarios e usuarias figuran entre os 
aspectos indagados. O estudo adquire unha importan-
cia considerable xa que poder detecta-lo grao de satis-
faccción/insatisfacción dos usuarios é o elemento máis 
interesante de valorar cando o propósito é o estudo da 
calidade. Ao encontrar áreas de mellora, posibilítalle á 
entidade implicada a concentrar todos os seus esforzos 
na procura constante dun servizo cada vez de maior 
eficiencia e calidade á poboación galega.

O 061 de Galicia, servizo de urxencias sanitarias ao que 
se pode solicitar asistencia sanitaria urxente mediante 
unha chamada telefónica desde calquera lugar de Ga-
licia, as 24 horas do día e tódolos días do ano, obtén 
nesta enquisa unha excelente valoración da atención 
que presta á poboación usuaria.

NOTAS METODOLÓXICAS

Neste apartado recóllense brevemente as principais 
características da metodoloxía aplicada na execución 
desta investigación:

Universo: a poboación diana do estudo de satisfacción 
está constiuída polas persoas que fixeron uso do 061 de 
Galicia, entre o 2 e o 18 de novembro de 2005.

O universo da investigación estivo constituído por tres 
grupos diferentes e independentes, correspondente 
cada un deles ao nivel de atención ou de asistencia; é 
dicir, ao tipo de servizo utilizado: consulta médica,  am-
bulancia asistencial ou ambulancia medicalizada. 

Unidade última de mostraxe: individuos seleccionados 
de maneira aleatoria de entre as persoas usuarias de 
cada un dos tres niveis de atención que conforman o 
universo.

Tamaño da mostra: tendo en conta que o erro estatís-
tico global debía ser inferior a ± 2%, a mostra seleccio-
nada para o estudo foi de 2.497, cun erro estatístico de 
±1,94, no suposto dunha mostraxe aleatoria simple, e 
para valores de p=q=50%, e un nivel de confianza do 
95,5%, é dicir, 2 sigmas.

Recollida de información: o traballo de campo tivo lu-
gar entre o 2 e o 18 de novembro, trala formación de 
6 persoas que realizaron as enquisas a través dunha 
entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema 
CATI), utilizando un cuestionario deseñado especifica-
mente para cada un dos tres niveis de asistencia.

SATISFACCIÓN DA POBOACIÓN USUARIA

A rapidez na atención da chamada telefónica.

Tendo en conta o funcionamento do 061 de Galicia, 
servizo ao que a poboación xeral pode acudir marcan-
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do un teléfono en caso de urxencia sanitaria, mediuse 
precisamente a percepción da rapidez na atención da 
chamada telefónica. Os datos obtidos poñen de mani-
festo unha rapidez xeneralizada nesta primeira aten-
ción, xa que o 97% das persoas entrevistadas afirmou 
que o 061 respondeu de xeito inmediato.

      RAPIDEZ NA ATENCIÓN DA CHAMADA TELEFÓNICA

A AMABILIDADE DO/A TELEOPERADOR/A.

O teleoperador ou teleoperadora é a primeira persoa 
do 061 coa que se establece contacto, por iso conside-
rouse de interese coñecer a valoración da amabilidade 
coa que este persoal atende á poboación usuaria. Case 
a totalidade de entrevistados valora moi positivamen-
te este aspecto: un 98,7% afirma que foron “moi” ou 
“bastante” amables. 

         VALORACIÓN DA AMABILIDADE NO TRATO POR 

                       PARTE DO/A TELEOPERADOR/A
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A PERCEPCIÓN SUBXECTIVA DO TEMPO DE ESPERA 
ENTRE A ATENCIÓN DA CHAMADA E A CONSULTA 
MÉDICA.

Outra das cuestións contempladas nesta enquisa é a re-
lativa á percepción do tempo transcorrido entre que o 
teleoperador ou teleoperadora atende a chamada tele-
fónica e a consulta médica propiamente dita.

As opinións dos usuarios e usuarias son moi positivas: 

Algo máis da metade das persoas que 
chamaron por unha consulta médica 

foron atendidas de maneira inmediata 
pólo médico; un 95,5% agregando 

aquelas que consideraron que 
agardaron pouco.

      PERCEPCIÓN SUBXECTIVA DO TEMPO DE ESPERA ENTRE 

        A ATENCIÓN DA CHAMADA E A CONSULTA MÉDICA

A PERCEPCIÓN DO TEMPO DE ESPERA ATA A 
CHEGADA DA AMBULANCIA

Outra das cuestións contempladas na enquisa é a re-
lativa á percepción do tempo de espera ata a chegada 
da ambulancia, nos casos en que se mobiliza este dis-
positivo. Ao respecto cabe sinalar que un 90,1% con-
sidera que o tempo que agardou pola ambulancia foi 
“pouco” ou “adecuado”.

Neste sentido, cabe subliñar os tempos medios reais do 
061 de Galicia, que se sitúa en 9 minutos nas zonas ur-
banas e en 15 no ámbito rural. Tendo en conta as carac-
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terísticas dunha comunidade como a galega, cunha ele-
vada dispersión da poboación, estase a falar de tempos 
de espera que se inclúen dentro do establecido como 
óptimo en servizos sanitarios destas características.

O TRATO HUMANO PRESTADO POLO PERSOAL 
SANITARIO

A valoración do trato humano dispensado polo persoal 
do 061de Galicia é excelente: o 98%, considera que foi 
“bo” ou “moi bo”; só un 1,5% de usuarios adoptou, 
respecto desta cuestión, unha postura en sentido ne-
gativo.

          VALORACIÓN DO TRATO HUMANO PRESTADO 

                      POLO PERSOAL DO 061DE GALICIA

A CAPACIDADE PROFESIONAL DO PERSOAL

Valorouse tamén a capacidade profesional, tanto do 
persoal médico que atendeu a consulta telefónica, 
coma do persoal da ambulancia, segundo os casos. Os 
resultados evidencian un alto nivel de satisfacción, xa 
que alcanza a un 96,1%, co que supera o nivel acadado 
no estudo de 2002, que foi de 94,5%.
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       GRAO DE SATISFACCIÓN RESPECTO DA CAPACIDADE 

                      PROFESIONAL DO PERSOAL DO 061 

A CONFIANZA INSPIRADA POLO PERSOAL.

Relacionado co anterior, a confianza inspirada polo 
persoal do 061, ben polos facultativos da central de 
chamadas ou ben polo persoal das ambulancias, obtén 
uns resultados tamén moi positivos, pois o 96,4% decla-
rou ter confiado “moito” ou “bastante” no persoal que 
o atendeu, superando deste xeito o nivel acadado no 
estudo de 2002 (94,5%).

                VALORACIÓN DA CONFIANZA INSPIRADA 

                                POLO PERSOAL DO 061

GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL COA ATENCIÓN 
RECIBIDA POR PARTE DO 061 DE GALICIA.

Á marxe de aspectos concretos da asistencia prestada 
polo 061 de Galicia, e considerando esta de maneira 
global, o 97,1% dos entrevistados declara a súa satis-
facción coa atención recibida.
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          GRAO DE SATISFACCIÓN GLOBAL COA ATENCIÓN 

         RECIBIDA POLO 061 DE GALICIA, SEGUNDO O TIPO 

                                DE SERVIZO E EN TOTAL

VALORACIÓN DA ASISTENCIA RECIBIDA POLO 061 
DE GALICIA EN RELACIÓN ÁS EXPECTATIVAS.

Para máis dun terzo (34,9%) da población usuaria do 
061, a entidade superou toda expectativa do pacien-
te e para case os dous terzos restantes cumpriu 
xustamente con esas expectativas (60,9%). O servizo 
de ambulancia medicalizada resulta ser o que superou 
en maior medida as expectativas, xa que ocurreu no 
42,2% dos casos e foron case idénticas as porcentaxes 
nos restantes servizos (34,9 na consulta médica e 34,1 
na ambulancia asistencial).

CONCLUSIÓNS

PUNTUACIÓN GLOBAL AO 061 DE GALICIA.

Cando se lle outorga unha puntuación nunha escala do 
“1” ao “10” á asistencia prestada por esta entidade, 

o 47,1% atribúe a puntuación máxima, co que resulta 
unha media de 8,94 puntos entre o total da poboación 
usuaria entrevistada. No caso das ambulancias asisten-
ciais e ambulancias medicalizadas, ascende a 8,98 e 
9,18 respectivamente. Tan só un 0,9% outorga unha 
puntuación global inferior a 5 puntos.

En consecuencia, a intención de volver a utiliza-los ser-
vizos do 061 de Galicia, podendo elixir, é manifestada 
por un 98,5% dos entrevistados, resultado que eviden-
cia o cumprimento das expectativas de quen recorre a 
esta entidade, así como a confianza depositada nesta.

     

 

 PUNTUACIÓN MEDIA GLOBAL DA ATENCIÓN RECIBIDA POLO

     061-GALICIA, SEGUNDO O TIPO DE SERVIZO E EN TOTAL

Detectar o grao de satisfacción e/ou de insatisfacción 
dos usuarios do 061 de Galicia é o elemento máis inte-
resante a considerar cando o propósito é a avaliación 
da calidade, por iso a realización desta enquisa adquire 
unha importancia considerable no programa de actua-
ción desta entidade. 

Isto permite detectar posibles aspectos susceptibles de 
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mellora para que a Fundación Pública Urxencias Sani-
tarias de Galicia–061 concentre todos os seus esforzos 
cara á procura constante dun servizo cada vez de maior 
eficiencia e calidade á disposición da poboación galega.
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