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É para min un pracer e unha honra presentar por primeira vez unha memoria de actividade da Fundación Pública Ur-

xencias Sanitarias de Galicia-061. Dende a creación da Central de Coordinación en Urxencias Sanitarias no ano 1995, 

a posterior posta en marcha das unidades medicalizadas en 1997 e a creación da rede de transporte sanitario urxente 

coas unidades asistenciais en 1998, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 non parou de medrar. Ano 

a ano cada memoria de actividade, igual que esta, vén reflectindo un incremento de actividade, de programas especiais, 

de innovacións, de formación interna e externa e de traballos de investigación. 

Agora mesmo, e unha vez que o servizo se atopa claramente consolidado e implantado na sociedade, traballamos para 

ofrecer unha atención de calidade, incrementamos a seguridade dos nosos pacientes e convertémonos nun centro 

formativo de referencia a nivel nacional.

Todo isto atópase reflectido de forma numérica na memoria que vostede ten agora diante. Como non podíamos deixar 

de estar ao carón das innovacións e da protección do noso contorno, a memoria xa está soamente dispoñible en for-

mato electrónico. Consideramos que deste xeito mantemos toda a súa operatividade, permitimos o uso dos datos con 

rapidez e eficiencia, e ao mesmo tempo optimizamos os recursos e protexemos o medio ambiente.

Agardo que atope nesta memoria calquera aspecto que precise da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-

061, e que o noso obxectivo de presentar a actividade anual con claridade se cumpra unha vez máis.

José Antonio Iglesias Vázquez
Director xerente
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IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

1.1. IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

         1.1.1. SITUACIÓN

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está actualmente integrada por unha Central de Coordinación 

e por unha dirección e unha administración, localizadas no concello de Santiago de Compostela. Ademais, conta con 10 

bases medicalizadas, 9 delas situadas nas principais cidades galegas. 

A Central de Coordinación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 sitúase ás aforas da cidade de 

Santiago, no Edificio de Usos Múltiples en San Marcos, e a dirección e a administración localízanse dentro do núcleo 

urbano, no Hospital Psiquiátrico de Conxo, na praza Martín Herrera, n.º 2. 

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 dispón dun total de 10 bases medicalizadas terrestres: A Co-

ruña (2), Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos e Sanxenxo (só en época estival) e 2 

recursos aéreos, un na base de Santiago de Compostela e outro en Ourense.

Ademáis a Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061 conta cunha Rede de Transporte Sanitario Urxente formada por 

101 ambulancias asistencias subcontratadas mediante concurso público.

         1.1.2. DEPENDENCIA

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonó-

mica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, 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 Fun-

dación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e o Servizo Galego de Saúde-Consellería de Sanidade formalízase 

mediante contratos-programa que permiten vincular o funcionamento da Fundación cos criterios de planificación do 

Servizo Galego de Saúde e coas necesidades dos usuarios.
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         1.1.3. FUNCIÓN

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 foi creada o día 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno 

de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. Desde entón, o 061 

encargouse de xestionar e de coordinar a asistencia e transporte no medio prehospitalario en casos de urxencia e 

emerxencia, dentro do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, punto de referencia ao servizo dos usuarios da nosa comu-

nidade, ten por obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultoría, asistencia e transporte de 

pacientes, docencia e investigación, prioritariamente, en materia de atención extrahospitalaria. Tanto na emerxencia e 

urxencia sanitaria, coma no campo dos coidados críticos, promove a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanita-

rio. Para tal fin, xestiona a Central de Coordinación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, regulada 

pola Orde do 9 de outubro de 1995. 

         1.1.4. 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

Hospital Básico da Defensa (H. Naval de Ferrol)

San Pedro de Leixa s/n
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IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

15405  Ferrol

A Coruña

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

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. 

Complexo Hospitalario Ourense

     . Ambulancia medicalizada

       R/ Ramón Puga

       32005 Ourense

     . Helicóptero

       Estrada do Piñor, s/n 

       32930 Barbadás

       Ourense
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Táboa de recursos móbiles 
2008.

1.2. DATOS GLOBAIS

         1.2.1. RECURSOS

         1.2.2. ACTIVIDADE

* Coa incorporación do sistema de información xeográfico e o GPS no total das ambulancias da RTSU durante o ano 

2006, produciuse unha diminución das comunicacións telefónicas entre estes recursos e a central, o que provoca ta-

mén unha diminución global das chamadas recibidas.

Táboa de recursos huma-
nos totais 2007-2008.

Táboa da actividade xeral 
2007-2008.
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Táboa de resolución da 
demanda.

Resolución da demanda:
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CONTORNO

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

         2.1.1. COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

3.1. PADROADO

  > Presidenta

Dna. M.ª José Rubio Vidal

Conselleira de Sanidade

  > Vogais natos

D. Francisco Pais López

Director xeral da División de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde

D. Julio Villar Barreiro

Director da División de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde

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. Cayetano Rodríguez Escudero

Secretario xeral do Servizo Galego de Saúde

D. Germán González Pazó

Director xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria

D. Ramón Medina González-Redondo

Director xeral de Saúde Pública
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Dr. Alfonso Castro Beiras

Xefe de Servizo de Cardioloxía do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Dr. José María Martinón Sánchez

Xefe de Servizo de Críticos, Intermedios e Urxencias Pediátricas do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

de Compostela

Dr. Fermín Domínguez Hervella

Xefe de Sección de Anestesia do Complexo Hospitalario de Ourense

  > Secretaria de actas

Dna. Laura Recacho Rivas

Servizo Técnico Xurídico da Consellería de Sanidade

3.2. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DA FUNDACIÓN

  > Dirección-xerencia

Dna. María Cegarra García

  > Dirección de Coordinación Sanitaria

D. Rafael García Betanzos

  > Dirección Asistencial

Dna. María Victoria Barreiro Díaz

  > Dirección de Xestión e Servizos Xerais

Dna. Mónica Penas Penas
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

3.4. COMISIÓNS DE TRABALLO

         3.4.1. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

     • Proporlle á Dirección da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 as liñas de investigación e proxectos 

que apoien as necesidades do noso servizo para a súa aprobación con carácter anual.

    • Elaborar a memoria anual de investigación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

    • Impulsar, supervisar e avaliar a produción científica da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-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, desenvolver e impulsar cursos de epidemioloxía e estatística.

3.3. ORGANIGRAMA DA FUNDACIÓN
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    • Manter a colaboración cos proxectos de investigación doutras institucións.

         3.4.2. COMISIÓN DE DOCENCIA E FORMACIÓN CONTINUADA

    • Coordinar os recursos necesarios para a realización dos diferentes cursos de formación externa que se leven a cabo 

na área de influencia das súas bases. Participar na elección dos docentes, tanto internos coma externos. O programa 

completo do curso presentarase con dous meses e medio de antelación, no caso de ser unha actividade acreditable 

pola Comisión de Formación Continuada. Realizar o seguimento dos cursos detectando posibles erros ou descoordina-

ción. Elaborar a acción formativa dos cursos e facer a enquisa posterior na que se debe acadar un nivel de satisfacción 

de, polo menos, o 80% para garantir a calidade da docencia impartida.

    • Potenciar o Centro de Formación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Garantir que se impar-

ten as actividades solicitadas e programadas. Incrementar o número de cursos por base nun 5% anual.

     • Manter actualizado o inventario do material de docencia de cada base. Velar pola súa correcta utilización, detectan-

do posibles anomalías e comunicándoas para ser emendadas no menor tempo posible. Coñecer a situación do material. 

Mantelo preparado para ser enviado e utilizado nos diferentes cursos que se organicen.

   • 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 medicalizada. 

Detectar as posibles necesidades formativas dos TTS, a través dos cursos DESA e das diferentes reciclaxes.

         3.4.3. COMISIÓN DE PROTOCOLOS 

     • Deseño e elaboración dos protocolos e procedementos asistenciais, para o que se seguirán as directrices aprobadas 

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 Servizo de Soporte Vital Básico e Avanzado. Seguiranse as últi-

mas recomendacións da AHA e do ERC. 
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

3.5. GRUPO DE IMPLANTACIÓN DO DESA

    • Coordinar o seguimento do funcionamento do plan de implantación do DESA na súa área de referencia.

    • Garantir a realización das visitas aos CS e aos PAC da súa área de influencia ao longo do bienio para valorar a impre-

sión dos equipos de AP respecto ao desenvolvemento do Plan e utilización do DESA por parte dos TTS. Colaborar coa 

Comisión de Docencia 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 ser-

vizos nos que se utilizou o DESA e elaboración dos correspondentes expedientes.

    • Colaboración no rexistro dos DESA doutras institucións dentro da súa área manexados por persoal non sanitario, 

revisando o cumprimento de requisitos segundo o Decreto 99/2005, comunicando as variacións dentro do persoal e 

supervisando a utilización dos DESA cando lle fose previamente notificada á CCUS.

3.6. PERSOAL SANITARIO RESPONSABLE DE PROCEDEMENTOS OPERATIVOS
       TÉCNICOS

    • Garantir o óptimo funcionamento das instalacións da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-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 entre o persoal a información necesaria para garantir o seu coñecemento.

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

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

e partes xudiciais. 

3.7. PERSOAL SANITARIO RESPONSABLE DE XESTIÓN DE FARMACIA E FUNXIBLE

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

   • Correcto rexistro das entradas e saídas de medicación e funxible. Garantirase o correcto rexistro e a xestión de 

consumo de opiáceos. 
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    • Actualización semestral co responsable de Farmacia do hospital que subministra a base da información rexistrada 

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

    • Elaboración da memoria de consumos de medicación e funxible. 

 

3.8. PERSOAL SANITARIO RESPONSABLE DA OPERATIVIDADE TÉCNICA DAS
       USVA

   • Garantir o óptimo funcionamento dos protocolos asistenciais, tanto por parte do persoal da fundación coma por 

parte do persoal pertencente ás empresas subcontratadas. 

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

que puidesen detectarse. 

    • Garantir o óptimo funcionamento do material médico e electromedicina, a través da posta en marcha das medidas 

necesarias para corrixir as deficiencias que puidesen detectarse no seu funcionamento. 

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

3.9. GRUPO DE TRABALLO DE SERVIZOS PREVENTIVOS E CATÁSTROFES

   • Colaboración coa Área de Catástrofes á difusión e posta en marcha do Plan de catástrofes da Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Difusión dos protocolos entre os membros do servizo na súa área de influencia e 

do persoal das empresas subcontratadas pola fundación que desenvolvan o seu traballo na dita área. Avaliación de 

seguimento destes cada vez que sexan implementados por necesidades do servizo. 

    • Garantir a dispoñibilidade e a correcta utilización do material establecido como necesario polos Responsables de Ser-

vizos Preventivos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, coa aprobación da dirección, en situación 

de emerxencia con múltiples vítimas e catástrofes e o óptimo funcionamento dese, garantindo a reposición e revisión 

de caducidades dos arcaces situados na súa área.

    • Deseño e desenvolvemento dos simulacros, en colaboración co responsable de servizos preventivos e a dirección da 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, asistindo ás reunións previas e elaborando un informe posterior 

para detectar e propoñer melloras de coordinación con outras institucións. 
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3.10. COMISIÓN DE XESTIÓN DO TRANSPORTE

    • Levar a cabo accións encamiñadas a mellorar a formación inicial e continuada do persoal das empresas de ambu-

lancias: adecuación do programa formativo e seguimento da formación continuada.

    • Definir as competencias do persoal técnico en transporte sanitario necesarias para o adecuado desenvolvemento 

do seu traballo.

    • Seguimento do servizo prestado polas empresas subcontratadas para garantir o nivel de calidade establecido pola 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Para iso, 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 distintos usuarios do servizo, analizando causas de insatisfacción 

e formulando as propostas de mellora que correspondan.

    • Informatización das follas de inspección de transporte, das reclamacións e da avaliación semestral de obxectivos de 

calidade relativas ás empresas de ambulancias.
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RECURSOS GLOBAIS

4.1. RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS

Tal e como establece a disposición transitoria cuarta do Real decreto 1514/2007, de 16 de novembro, polo que se 

aproba o novo plan xeral de contabilidade, as contas anuais correspondentes ao exercicio 2008, considéranse contas 

anuais iniciais, polo que non se reflicte nelas cifras comparativas co exercicio anterior.

         4.1.1. BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DECEMBRO DE 2008 (miles de euros)
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Gráfica do balance de si-
tuación 2008: activo.

Gráfica do balance de si-
tuación 2008: patrimonio 
neto e pasivo.



27 

RECURSOS GLOBAIS

         4.1.2. CONTA DE RESULTADOS A 31 DE DECEMBRO DE 2008 (miles de euros)

Gráfica da conta de resul-
tados 2008: ingresos



28 

Gráfica da conta de resul-
tados 2008: gastos

         4.1.3. EVOLUCIÓN FACTURACIÓN

Gráfica da evolución da 
facturación por tipo de 
servizo (miles de euros).

CATS: Coordinación Asistencia Traslado Sanitario

CATS: Coordinación Asistencia Traslado Sanitario

Gráfica dos cobros tipo 
cliente anos 2007 e 2008. 
Porcentaxes.
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         4.1.4. CONTRATACIÓN

Gráfica da porcentaxe de 
compras en función do im-

porte. Porcentaxes.

Gráfica do número absolu-
to de actos xurídicos.

4.2. RECURSOS HUMANOS GLOBAIS

         4.2.1. RECURSOS HUMANOS

No mes de xuño de 2008 procedeuse á resolución das solicitudes de integración no réxime estatutario presentadas 

polo persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ao abeiro do disposto no Decreto 91/2007, do 26 

de abril, de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades 

adscritas á Consellería de Sanidade e na Orde do 8 de novembro de 2007, pola que se regula o procedemento de inte-

gración do persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. O número total de prazas dotadas para 

persoal na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no mes de decembro de 2008 incrementouse en 3 

prazas no réxime laboral en relación co ano anterior, todas elas adscritas ao colectivo de persoal non sanitario.
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Gráfica da distribución por 
estamentos profesionais. Por-
centaxes.

Gráfica da distribución do 
persoal por estamentos pro-
fesionais segundo o sexo. 
Porcentaxes.
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RECURSOS GLOBAIS

Gráfica da idade media do 
persoal por estamentos 

profesionais.

Gráfica da taxa global de 
absentismo. Distribución por 
estamentos profesionais.   Por-

centaxes.

Gráfica da taxa global 
de absentismo laboral 
sen considerar as baixas 
ocasionadas pola mater-
nidade. Distribución por 
estamentos profesionais. 

Porcentaxes.
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4.3. RECURSOS FÍSICOS GLOBAIS

         4.3.1. A CENTRAL DE COORDINACIÓN

A Central de Coordinación, posta en marcha no ano 1995, é de ámbito autonómico e constitúe o eixe de coordinación 

de demanda sanitaria urxente na nosa comunidade. 

O equipo humano que desenvolve a súa actividade nesta central está integrado por:

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. Durante as distintas quen-

das, 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).
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Formadores: persoal encargado da formación inicial e continuada dos operadores, de apoio ao xefe de sala, da actuali-

zación das bases de datos e información de interese, así como do manexo e control de acceso á gravadora e do manexo 

e análise dos datos achegados polo ACD.

Operadores/as: teleoperadores e radioperadores sanitarios. Persoal con formación específica, impartida por persoal da 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, e adestrado para recibir alertas telefónicas, localizalas, clasificalas, acti-

var e seguir a actuación dos recursos; actuacións todas elas supervisadas polo xefe de sala da Central de Coordinación.

O servizo do 061 ponse en marcha cando un cidadán, en situación de urxencia ou emerxencia sanitaria, algunha teste-

muña desta urxencia ou un membro dun servizo público (policía, bombeiros, etc.) marca o teléfono 061 para solicitar 

axuda.

A chamada entra na Central de Coordinación é atendida por un teleoperador que lle pregunta ao alertante, en primeiro 

lugar, polo motivo da chamada e, posteriormente, polos datos de localización do doente.

Unha vez coñecido o motivo da chamada, o teleoperador clasificará a demanda utilizando un sistema de clasificación 

informático (CADE) deseñado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

O teleoperador, simultaneamente, comproba se a demanda asistencial se pode incluír nalgún dos programas asisten-

ciais especiais vixentes cun sistema de rexistro específico.

Unha vez confirmado o motivo e o contido da demanda, solicítanselle ao alertante (se procede) os datos de filiación 

do doente.

Simultaneamente, o teleoperador pasaralle a chamada ao médico (consultor, MER ou xefe de sala en función da cla-

sificación realizada). O teleoperador informa o alertante léndolle as indicacións que lle aparecen na súa pantalla da 

aplicación.

O médico coordinador identificarase e comezará a interrogar ao alertante en función do motivo da chamada para obter 

información ao respecto e para facer a anamnese, rexistrando os datos obtidos do interrogatorio na ficha informática 

no punto reservado para cubrir polo médico da Central de Coordinación.

En función da valoración realizada polo médico da central, tras o interrogatorio telefónico, este asígnalle unha resposta 

á demanda, que pode ser con ou sen mobilización de recursos.

Ao mesmo tempo que se lle asigna a resposta, o médico coordinador informa ao doente da forma na que considera que 

se debe resolver a demanda, indicándolle ao alertante as recomendacións para seguir co doente e, no caso de requirir-

se a intervención dalgún tipo de recurso asistencial, do recurso enviado. Se o médico coordinador resolve a chamada 

cunha consulta médica, procederá ao peche do rexistro do aplicativo ACORDE.
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Nos casos nos que a demanda se resolve con mobilización de recurso, o médico ordénalle ao locutor ou locutora a 

activación do recurso seleccionado. Se o recurso é unha unidade de soporte vital avanzado ou a mobilización dun pro-

fesional sanitario, o médico comunicará toda a información dispoñible do doente/servizo 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 

aos técnicos en transporte sanitario das circunstancias do doente/servizo que poidan influír na resolución deste.

O seguimento das distintas situacións realízase a través dos locutores e coa supervisión dun médico que se mantén 

en contacto permanente co recurso mobilizado, tanto se está prestando asistencia no propio lugar como se o paciente 

require ser desviado a un centro sanitario.

Teléfono de atención sanitaria 902 400 116

Dende novembro de 2007, o usuario accede ao Servizo Galego de Saúde a través de dúas portas de entrada telefónica: 

ao 061 para urxencias-emerxencias e ao 902 400 116 para o resto das consultas que son percibidas polo usuario como 

non urxentes. 

O 902 400 116 resolve calquera problema, dúbida ou consulta sanitaria que non presente carácter de urxencia, pero 

que si cree inquedanzas nos cidadáns, tanto de patoloxías que presenten nese momento, coma dúbidas sobre trata-

mentos pautados polos seus médicos de familia ou especialistas ou dúbidas respecto a problemas relacionados coa 

enfermería (curas, sondas, preparación para probas diagnósticas, etc.).
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Se nalgún momento o persoal sanitario deste servizo considera que a situación que lle relata a persoa que chama é ur-

xente e necesita da mobilización dun recurso, comunicará directamente co 061, e mobilizará os recursos deste servizo 

sen ningunha demora na atención ao paciente.

Calquera demanda ao número 902 400 116 de consulta sanitaria valórase segundo un protocolo, aténdese nun tempo 

adecuado en función da demanda do usuario e recibe a resposta máis adecuada en función prioritariamente da situa-

ción clínica do paciente, do estado dos recursos nese momento, para con iso evitar desprazamentos e esperas inne-

cesarias nos centros sanitarios, realizándose o seguimento dos pacientes polos sanitarios (médicos e enfermeiros) do 

número 902 400 116 e indicando a derivación só cando sexa necesaria. Desta maneira, evítase a saturación dos centros 

sanitarios e créase un clima de seguridade na poboación que disporá dun instrumento universal e sempre activo para 

lles dar solución aos problemas sanitarios do tipo que sexan. 

Sen dúbida, este servizo contribuÍu a mellorar a equidade na atención, con incremento da accesibilidade ao sistema 

sanitario, o que redunda nunha mellor atención ao paciente e nun incremento da satisfacción destes que, xunto coa súa 

seguridade, constitúe o piar fundamental da atención sanitaria. 

O total de chamadas recibidas pola liña 902 no 2008 foron 27.171, sendo a súa distribución por meses a seguinte:
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Nº total de procesos que orixinaron estas chamadas e a súa resolución:

Cadro da resolución dos 
procesos orixinados polas 
chamadas ao 902 no ano 
2008.
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         4.3.2. AMBULANCIAS MEDICALIZADAS

As ambulancias medicalizadas son vehículos de asistencia e transporte sanitario urxente capaces de prestarlles sopor-

te vital avanzado a pacientes de gravidade extrema, e asistilos durante o traslado a un centro sanitario. Estas ambu-

lancias ofrecen os seguintes tipos de servizos:

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

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

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

 

Os vehículos das ambulancias medicalizadas son de tipo furgón sobreelevado, con compartimento independente para 

a cabina de condución e para a célula sanitaria.

O seu equipamento sanitario é similar ao das unidades de coidados intensivos dos hospitais. Ademais dos elementos cos que con-

tan as ambulancias de urxencia, as ambulancias medicalizadas están dotadas de monitor desfibrilador con marcapasos externo, 

respirador, pulsiosímetro, electrocardiógrafo, esfigmomanómetro electrónico, capnógrafo, bomba de infusión, aspirador eléctri-

co, equipo de inmobilización, equipo de illamento de vía aérea, material e medicación para practicar o soporte vital avanzado.
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O equipo humano que integra cada ambulancia medicalizada consta de:

  > 1 médico experimentado en técnicas de atención en emerxencias.

  > 1 diplomado en enfermería (DUE) experimentado en técnicas de atención urxente.

  > 1 técnico en transporte sanitario (TTS), condutor experimentado en condución de vehículos de atención urxente.

  > 1 técnico en transporte sanitario (TTS) axudante 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 telefo-

nía móbil coa Central de Coordinación, que decide a súa activación e efectúa a xestión do servizo.

A distribución das dez ambulancias medicalizadas coas que conta a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-

061 é a seguinte:

. Lugo

. A Coruña (2)

. Ferrol

. Santiago de Compostela

. Ourense

. Pontevedra

. Sanxenxo (en época estival)

. Vigo

. Mos

O principal obxectivo destes recursos é asegurar a provisión dos servizos asistenciais e transporte sanitario de pa-

cientes, en situacións de urxencia e emerxencia. Por outra parte, os recursos medicalizados participan en plans espe-

ciais que permiten analizar e mellorar a actividade asistencial relacionada coas principais patoloxías relacionadas coa 

urxencia e emerxencia, tales como a atención á parada cardiorrespiratoria, mediante o programa de desfibrilación 

semiautomática, a atención ao infarto agudo de miocardio, mediante o Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo 

de Miocardio (PROGALIAM), ou a atención ao paciente politraumatizado. 

O equipamento e as características técnicas das ambulancias medicalizadas son supervisados polo persoal asistencial 

do 061 de forma periódica, co fin de garantir que en todo momento as ambulancias cumpran cos requisitos de calidade 

esixidos nos pregos de contratación. 



39 

RECURSOS GLOBAIS



40 

         4.3.2. HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS

Son aeronaves de asistencia e transporte sanitario urxente capaces de prestar soporte vital avanzado. Están contrata-

dos pola Consellería de Presidencia e medicalizados polo persoal sanitario da Fundación Pública Urxencias Sanitarias 

de Galicia-061. Actualmente, o Servizo de Urxencias 061 dispón de dous helicópteros, que están localizados en Santiago 

de Compostela e Ourense.

Ademais destes helicópteros, cóntase co apoio das aeronaves da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura capa-

citadas para o voo nocturno e asentadas en Celeiro e en Vigo.

Ofrecen a prestación dos seguintes servizos:

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

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

  > Preventivos: servizos nos eventos nos que existe risco engadido.
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O equipamento sanitario dos helicópteros medicalizados 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, respirador, pulsiosímetro, electrocardiógrafo, esfigmomanómetro electrónico, capnógrafo, bom-

ba 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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         4.3.3. AMBULANCIAS ASISTENCIAIS

Dende xullo de 1998 a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 coordina a Rede de Transporte Sanitario 

Urxente (RTSU) de Galicia. Trátase dunha rede permanente de ambulancias de urxencia, dispoñible en casi a súa tota-

lidade as 24 horas do día, que lle dá cobertura á totalidade da Comunidade Galega, equipadas axeitadamente para a 

asistencia á urxencia e á emerxencia, coordinadas e activadas exclusivamente a través da Central de Coordinación da 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

Na actualidade, a nosa comunidade conta con 101 ambulancias asistenciais, que cobren ao 100% da poboación galega. 

O obxectivo é acadar a equidade sanitaria para a poboación, tentando poñer á súa disposición a atención urxente con 

posibilidade de desfibrilación nos tempos recomendados polas sociedades científicas actuais. Trátase de ambulancias 

dispoñibles en casi a súa totalidade as 24 horas do día, con dotación de dous técnicos en transporte sanitario, en 

permanente comunicación coa Central de Coordinación e capacitadas para realizar manobras de soporte vital básico, 

desfibriladores semiautomáticos e persoal con formación no seu manexo. Estas ambulancias poden ser medicalizadas 

en calquera momento polo persoal de atención primaria, engadindo todo aquel material de electromedicina que se 

precise. Dispoñen todas tamén de Localizador/GPS, polo que se pode ir facendo seguimento en tempo real do lugar 

onde se atopan os recursos.

As AMBULANCIAS ASISTENCIAIS da Rede de Transporte Sanitario Urxente (RTSU) son vehículos de asistencia e 

transporte sanitario urxente capaces de prestar soporte vital básico.
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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 sobreelevado con compartimento independente para a cabina de con-

dución e para a célula sanitaria. Van dotadas do material necesario para efectuar tarefas de soporte vital básico e 

desfibrilación con desfibrilador semiautomático (DESA). Contan con aspirador eléctrico, padiola tipo tesoira, equipo 

de resucitación cardio-pulmonar básico (con respirador manual), equipo de inmobilización, equipo de osixenoterapia, 

desfibriladores semiautomáticos externos e caixa de urxencias de primeiros auxilios.

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) axudante.

Do mesmo xeito cás ambulancias medicalizadas, prestan un servizo ininterrompido durante as 24 horas, os 365 días 

do ano e mantéñense en contacto permanente, por radio, coa Central de Coordinación, que decide a súa activación e 

controla o servizo.

Durante o ano 2008, as ambulancias asistenciais da RTSU realizaron un total de 236.897 servizos, cun incremento na 

súa actividade con respecto ao ano anterior dun 3,75%.
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En outubro de 2008, unha vez analizados os servizos realizados pola ambulancia con base en Bergondo e as ambu-

lancias limítrofes, decídese suprimir a base de Bergondo e trasladala a Narón, cun horario de 12 horas. Desta forma, 

optimízase a utilización dos recursos existentes e aumenta a eficiencia do sistema. 

Durante o ano 2008, o desenvolvemento do sistema GPS, mellorou o seguimento da mobilización das ambulancias 

asistenciais da RTSU en tempo real, co fin de resolver as incidencias que se poidan producir no momento e garantir a 

asistencia no menor tempo posible.

A evolución do tempo medio de asistencia das ambulancias da RTSU dende o ano 2006 ata o ano 2008, mostra un 

descenso do 7,55% neste: 

O equipamento e as características técnicas das ambulancias asistenciais é supervisado polo responsable de transpor-

te da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de forma periódica, co fin de garantir que en todo momento 

as ambulancias cumpran cos requisitos de calidade esixidos nos pregos de contratación.

Está en estudo a implantación dun sistema de seguridade adaptado á padiola de transporte especialmente deseñado 

para nenos que teñan que viaxar sentados en ambulancias.
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A Comunidade Autónoma de Galicia está dividida en catorce áreas sanitarias definidas nas seguintes táboas e reflecti-

das nos mapas que, de seguido, se presentan.

1.  Área de Transporte Sanitario Urxente de A Coruña:
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2. Área de Transporte Sanitario Urxente de Baixo Miño:
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3. Área de Transporte Sanitario Urxente de Barbanza/Muros:
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4. Área de Transporte Sanitario Urxente de Bergantiños/Costa da Morte:
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5. Área de Transporte Sanitario Urxente de Caldelas/Limia:



51 

RECURSOS GLOBAIS

6. Área de Transporte Sanitario Urxente de Ferrol:
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7. Área de Transporte Sanitario Urxente de Lugo:
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8. Área de Transporte Sanitario Urxente da Mariña Lucense:
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9. Área de Transporte Sanitario Urxente de Ourense:
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10. Área de Transporte Sanitario Urxente de Pontevedra:
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11. Área de Transporte Sanitario Urxente de O Salnés/A Estrada:
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12. Área de Transporte Sanitario Urxente de Santiago:
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13. Área de Transporte Sanitario Urxente de Valdeorras/Verín/Monforte de Lemos:
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14. Área de Transporte Sanitario Urxente de Vigo:
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ACTIVIDADE GLOBAL

5.1. ACTIVIDADE GLOBAL

Gráfica da evolución das 
chamadas recibidas. Anos 

1999 a 2008.
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         5.1.1. XESTIÓN E RESOLUCIÓN DOS PROCESOS ASISTENCIAIS

Enténdese por proceso asistencial o conxunto de actuacións, decisións, actividades e tarefas que se encadean de ma-

neira secuencial e ordenada, cando se produce un suceso, incidente ou demanda que require a actuación da Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En cada proceso, pódense atender un ou varios pacientes e poden ser resoltos sen mobilización ou con mobilización 

dun ou varios recursos. 

Un rexistro informático de proceso correspóndese, entón, cun proceso asistencial. Os distintos procesos que un pacien-

te ten ao longo da súa experiencia coa Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 constitúen a súa historia 

clínica na fundación.

O total de procesos asistenciais atendidos foi de 406.169, dos cales 62.498 foron a iniciativa de profesionais externos á 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (médicos atención primaria, hospitais, xuíces...) para a mobilización dalgún recurso 

e o resto son resoltos polo persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Gráfica dos procesos asis-
tenciais (PA) con e sen mo-
bilización de recursos.

Gráfica da mobilización de 
recursos por servizos.
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         5.1.2. RECURSOS MOBILIZADOS EN URXENCIAS E EMERXENCIAS

Táboa coa mobilización de recursos.

Gráfica da porcentaxe do 
total de mobilizacións.
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         5.1.3. ACTIVIDADE DOS RECURSOS MEDICALIZADOS EN SITUACIÓN DE EMERXENCIAS

As bases das ambulancias medicalizadas da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 constitúen centros 

nos que traballan exclusivamente persoal sanitario pertencente ao 061 (médicos asistenciais e DUE), así como persoal 

subcontratado (condutor e axudante), pertencentes á empresa adxudicataria da contratación do transporte.

A organización do traballo non asistencial da base (organizativo, xestión de material de farmacia e funxible, mante-

mento etc.) realízase polo persoal facultativo e DUE mediante unha organización baseada en comisións de traballo, 

con responsabilidades definidas, e retribuído en produtividade variable, en función do cumprimento dos obxectivos 

pactados coa dirección, e baixo a supervisión directa do xefe de base.

O xefe de base ten a responsabilidade de garantir a eficiencia do funcionamento da base medicalizada como res-

ponsable desta. Dentro das súas funcións inclúese a supervisión do cumprimento do contrato por parte da empresa 

adxudicataria. 

O persoal asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, asume tamén as seguintes responsa-

bilidades:

    • Seguimento da adecuada utilización dos DESA por parte do persoal TTS despois dunha PCR, detectando necesida-

des formativas e establecendo as medidas correctoras pertinentes.

     • Colaborar na realización dos diferentes cursos de formación na urxencia extrahospitalaria que se organicen na súa 

área de influencia, tanto a persoal sanitario como a TTS.

    • Garantir a autoxestión da medicación e material funxible da base, mantendo sempre os niveis necesarios para o 

adecuado funcionamento desta en cada quenda de traballo.

    • Supervisar o mantemento da base, garantindo o óptimo funcionamento das instalacións da Fundación Pública Ur-

xencias Sanitarias de Galicia-061 na súa base, mediante a difusión entre o persoal dos procedementos administrativos, 

o mantemento do inventario do material e dos arquivos do servizo.

    • Elaboración co responsable de servizos preventivos dos protocolos de intervención en situación de emerxencia con 

múltiples vítimas e catástrofes, así como os de intervención en situación de risco NBQ, e a posterior difusión entre 

os membros do servizo na súa área de influencia e do persoal das empresas subcontratadas que desenvolven o seu 

traballo na dita área. 

    • Garantir o óptimo funcionamento do vehículo da USVA, tanto do material médico e electromedicina como o cum-

primento do protocolo de limpeza e desinfección por parte do persoal TTS.

   • Realizar e impulsar traballos de investigación e proxectos relacionados  coa actividade asistencial do servizo, que 
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permitan analizar e difundirlles aos profesionais e á sociedade en xeral o noso traballo na urxencia e emerxencia ex-

trahospitalaria. 

As mobilizacións das distintas unidades de soporte vital avanzado ou UVI móbiles da Fundación Pública Urxencias Sani-

tarias de Galicia-061 para a cobertura das emerxencias foron as seguintes (AM Sanxenxo: operativa en época estival).

* En 7 casos, mobilizouse só o equipo sanitario nunha ambulancia

** En 5 casos, mobilizouse só o equipo sanitario nunha ambulancia

AM = ambulancia medicalizada. HEL = helicóptero medicalizado
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Gráfica de mobilizacións 
en emerxencias.

Dentro do obxectivo de mellorar a atención ao usuario/paciente, instalouse en todas as ambulancias da Rede de Trans-

porte Sanitario Urxente un GPS, co obxectivo de que as ambulancias estean localizadas en todo momento, podendo 

facer o seguimento dos servizos de forma directa dende a Central de Coordinación, así como facilitar todos os tempos 

a través deste, evitando así chamadas á Central de Coordinación e aumentando a capacidade de recibir chamadas da 

poboación xeral. Durante o ano 2008, mellorouse o seguimento da mobilización das ambulancias en tempo real, co fin 

de resolver as incidencias que se poidan producir no momento e garantir a asistencia no menor tempo posible. Con este 

mesmo fin, no ano 2008 levouse a cabo a instalación de navegadores nas ambulancias medicalizadas para facilitarlles 

o acceso aos lugares onde se atopa a asistencia que se vai resolver. 

Os tempos de asistencia durante o ano 2008 foron os seguintes:
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Gráfica da tipoloxía dos 
servizos das ambulancias 
medicalizadas e dos heli-

cópteros medicalizados.



68 

         5.1.4. ACTIVIDADE DOS PROGRAMAS ESPECIAIS

Segundo o contrato-programa subscrito entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias 

de Galicia-061 de Galicia para a coordinación e prestación de servizos de urxencias médicas, desenvolvemos dous tipos 

de programas especiais: programas 061 e programas de apoio ao Servizo Galego de Saúde.

5.2. PROGRAMAS 061

         5.2.1. PROGALIAM

O Programa galego de atención ao infarto agudo de miocardio (PROGALIAM) pretende mellorar a atención ao infarto 

agudo de miocardio (IAM) mediante a integración e mellora na coordinación entre a atención extrahospitalaria e hos-

pitalaria, co obxectivo de mellorar a expectativa e calidade de vida do paciente co IAM, así como promover a equidade 
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no acceso as prestacións do sistema sanitario. É parte do esforzo dos profesionais da Fundación Pública Urxencias 

Sanitarias de Galicia-061, en colaboración cos hospitais do Servizo Galego de Saúde, de acurtar o tempo no que os pa-

cientes con infarto agudo de miocardio (IAM) reciben o tratamento óptimo de reperfusión. Os pacientes diagnosticados 

de infarto agudo de miocardio nas unidades de soporte vital avanzado da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia-061 ou nos hospitais que carecen de servizo de hemodinámica son trasladados inmediatamente, e dun modo 

seguro, pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 aos centros de referencia correspondentes: Com-

plexo Hospitalario Universitario da Coruña, Hospital Meixoeiro de Vigo ou Complexo Hospitalario Universitario Clínico 

de Santiago. Así mesmo, o programa garante o retorno do paciente ao seu hospital de referencia, unha vez realizado o 

procedemento de anxioplastia primaria, se pertence a outra área sanitaria.

O programa comezou a funcionar en abril de 2005, aínda que de forma desigual nas distintas áreas. Durante este 

tempo, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, xunto cos servizos de hemodinámica dos hospitais, 

realizou un importante esforzo de coordinación entre niveis asistenciais, tentando consensuar criterios de actuación, 

revisión dos casos, participando na difusión deste entre os profesionais, tanto hospitalarios como extrahospitalarios e, 

en definitiva, traballando pola mellora continua. No momento actual, o programa converteuse nun referente na organi-

zación da atención ao infarto de miocardio, e un exemplo de coordinación entre distintos niveis asistenciais. 

No ano 2007, recibiu o Premio Team ao mellor traballo de investigación en anxioplastia primaria.

A actividade desenvolvida por parte da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no programa dende o 

ano 2005 é a seguinte:

Total de servizos 2005-2008: 2.351
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   > Procesos primarios: son aqueles nos que o paciente é diagnosticado e trasladado directamente polos recursos do 061.

    > Procesos secundarios: cando o traslado o solicita un hospital onde o paciente foi diagnosticado previamente. Traslado 

entre dous hospitais.

Infartos atendidos segundo recurso mobilizado.

No momento actual está consolidado o Plan de facilitación extrahospitalaria, realizándose os traslados segundo o pro-

grama, así como as indicacións de fibrinólise extrahospitalaria atendendo aos criterios establecidos.

*En recursos non medicalizados (RTSU) fixéronse 1 traslado primario a H. CLINICO-UNIV. DE SANTIAGO e 2 secundarios ao H. MEIXOEIRO en total serian 608
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Continúase traballando na incorporación de atención primaria ao programa determinando a indicación máis axeitada 

en función dos recursos dispoñibles, así como realizando talleres de formación na atención ao infarto agudo de mio-

cardio entre o persoal dos PAC. Estase realizando tamén a recollida dos datos e tentando a súa unificación entre os 

distintos servizos.
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Durante o ano 2008, o persoal da base medicalizada de Lugo, impartiu talleres de formación sobre Indicacións de re-

perfusión coronaria dende a atención primaria nos PAC de: 

    • Guitiriz

    • Vilalba

    • O Corgo

    • Sarria

    • Palas de Rei

Así mesmo, realizáronse os retornos dos pacientes tras a realización do procedemento.
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Os tempos invertidos para a realización dos servizos cumpren coas expectativas de funcionamento deste, demostran-

do a profesionalidade do persoal que os realiza:

Táboa de retornos no ano 
2008.
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  > Desfibrilación Semiautomática Externa por primeiros intervinientes (código 3)

Na estratexia para o tratamento da parada cardiorrespiratoria (PCR) demostrouse que a desfibrilación precoz é o 

tratamento máis efectivo nas paradas causadas por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular e arritmias mortais, 

que supoñen un 80% delas. 

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

tempo posible.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 monitoriza a actividade realizada polo persoal técnico en 

transporte sanitario da RTSU de Galicia, a través do persoal da Comisión DESA, co fin de tentar realizar un labor de me-

llora continua do programa, detectando as necesidades de formación e a adecuación dos procedementos realizados.

No ano 2005 estableceuse un procedemento para definir tanto os pasos a seguir polas institucións para solicitar a 

autorización de uso dun DESA, e a súa aprobación e inscrición no rexistro pola Fundación. O procedemento é o mesmo 

para toda a comunidade, e ao amparo da lexislación vixente.

Unha vez establecido o procedemento, o persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está a rea-

lizar un importante labor de difusión dos requisitos legais para o uso do mesmo, así como da necesidade da formación 

para un correcto uso do mesmo. Este procedemento trata de garantir a adecuación de todos os DESA manexados por 

persoal non Sanitario ó Decreto  mantendo un rexistro actualizado dos mesmos, supervisando as características do 

mesmo, a formación do persoal implicado no seu manexo, así como supervisando as actuacións realizadas. 

 

No ano 2008, aplicóuselles o DESA a un total de 382 pacientes.
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Gráfica do DESA por pro-
vincias e por lugar onde se 

produce a parada.
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  > Código 0 (Doazón de órganos en pacientes en asistolia)

É un programa en colaboración co Complexo Hospitalario Universitario A Coruña e o seu obxectivo consiste na obten-

ción de órganos e tecidos para o transplante daquelas persoas que falecen de parada cardíaca irreversible, sempre que 

cumpran os requisitos como doadores esixidos neste programa.

  > Programa Alerta Corazón (fase II)

Este programa forma parte da carteira de servizos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desde o 

ano 2000. O seu obxectivo é mellorar e axilizar a atención dos pacientes con infarto agudo de miocardio ou anxina de 

peito, facilitando a toma de decisións a través do interrogatorio telefónico, mediante unha aplicación na que se inscri-

ben os pacientes coa súa historia clínica.

Os médicos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 poden acceder así a unha base de datos, onde se 

almacenan as historias clínicas dos pacientes que sufrisen algunhas das patoloxías nomeadas, actuando, por tanto, con 

maior eficacia en caso de necesidade.

O número de pacientes dados de alta desde a posta en marcha do programa é de 20.377,  dos cales 1.463 foron inscritos 

no ano 2008. 
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Gráfica da distribución por 
idade e sexo.

Gráfica da distribución ru-
ral/urbano.



78 

Gráfica da distribución por 
centro de alta.

A táboa de hospitais de alta agrúpase da seguinte maneira segundo a información que hai rexistrada. O número total 

de altas é maior que o número de pacientes inscritos xa que algún dos pacientes puido ter máis dun ingreso e polo 

tanto máis dunha alta.
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O total de chamadas de demanda recibidas foron 8.928 que orixinaron un total de 8.159 procesos asistenciais. Destes, 

o 22,8% foron resoltos con mobilización de recursos a iniciativa de atención primaria e o resto resolvéronse como se 

indica na táboa seguinte:

Gráfica dos procesos asis-
tenciais totais.
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         5.2.2. INTERVENCIÓN EN CRISE PSIQUIÁTRICA E PSICOSOCIAL E DE SOPORTE E ATENCIÓN 

                    URXENTE (PROGRAMA ACOUGO)

A capacidade operativa da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pretende mellorar a rapidez de res-

posta na atención destas crises con carácter de urxencia ou emerxencia, asegurando a atención as 24 horas do día, os 

365 días do ano. 

Mobilización de recursos 
como consecuencia da de-
manda recibida.
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Este programa caracterízase pola coordinación de recursos entre os distintos niveis asistenciais e, de ser preciso, do-

utras 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, conectando 

cos servizos de urxencia.

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

         5.2.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AO ICTUS

Protocolo de actuación para a Central de Coordinación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, en 

colaboración coas unidades de ictus do Complexo Hospitalario Universitario Clínico de Santiago de Compostela e do 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, servizos de urxencias e neuroloxía dos ditos hospitais e con atención 

primaria, como estratexia para acurtar o tempo de chegada ao hospital, diagnóstico e tratamento precoz deste tipo 

de pacientes.

         5.2.4. ASISTENCIA A DETIDOS

Procedemento de actuación entre atención primaria e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 coa Policía nacio-

nal, 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 alarma nos usuarios que esperan a seren atendidos no centro de saúde ante a chegada da policía 

cun detido.

   • Intentar, na medida do posible, reducir o tempo que os profesionais do corpo de policía invisten neste proceso.
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         5.2.5. ATENCIÓN SANITARIA URXENTE PARA PACIENTES XORDOS

A imposibilidade para a comunicación polo teléfono levou as persoas xordas a utilizar diferentes instrumentos, como 

o teléfono de texto e o fax.

Na Central de Coordinación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dispoñemos destes aparellos e 

activamos tamén un número de teléfono gratuíto que será atendido directamente por un facultativo e ao que nos po-

derán chamar para solicitar calquera tipo de asistencia. Estímase que en Galicia hai 9.000 persoas que padecen algún 

tipo de discapacidade auditiva e podemos dar unha resposta axeitada na asistencia médica urxente.

         5.2.6. ALERTA ESCOLAR

O programa Alerta Escolar é un conxunto organizado de accións administrativas, informativas e operativas que teñen 

como fin facilitarlles a atención inmediata e eficiente a aqueles nenos escolarizados en calquera localidade de Galicia, 

dos que se coñeza de antemán que poden desenvolver unha crise derivada da súa patoloxía crónica.

Durante este ano 2008, levouse a cabo a inscrición de 318 nenos e desenvolveuse o programa de formación ao profe-

sorado dos colexios.

A condición básica para ser un potencial beneficiario do programa é, ademais de ser neno escolarizado, padecer al-

gunha patoloxía crónica ou estar afecto por algunha alerxia grave, estable, correctamente diagnosticada e informada 

mediante informe médico axeitado, no que se conclúa que o neno ou a nena pode desenvolver algunha crise no tempo 

de escolarización e no que se pode recomendar algún tipo de actuación xeral ou sanitaria, segundo o caso. Son basica-

mente tres os supostos que se contemplan neste programa:
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   • Crises alérxicas (anafilaxia) por exposición a alérxenos alimentarios.

   • Crises comiciais (epilepsia nas súas diferentes formas).

   • Crises diabéticas (en xeral, hipoglicemias).

         5.2.7. ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA EN CATÁSTROFES E/OU ACCIDENTES DE MÚLTIPLES

                    VÍTIMAS (AMV)

No caso de catástrofes ou emerxencias, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 establecerá na súa 

Central de Coordinación un centro operativo específico para a emerxencia, encargado de coordinar todo o operativo 

extrahospitalario, informar os distintos centros sanitarios implicados e mobilizar os recursos 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 establecer as áreas asistenciais, dirixir a evacuación e centralizar a información 

sanitaria dispoñible no punto, permanecendo en contacto permanente coa Central de Coordinación que informará en 

todo momento os hospitais de referencia.

         5.2.8. OPERATIVOS DE RISCO CONTROLABLE

Con motivo de acontecementos públicos, como congregacións multitudinarias, acontecementos deportivos, visitas de perso-

nalidades etc., susceptibles de producir gran número de feridos ou aqueles nos que, pola actividade, sexan difíciles de atender, 

elabóranse unha serie de plans de intervención sanitaria; contémplanse as posibles situacións e prevese como resolvelas no 

caso de que ocorra algún incidente. Ademais, elabóranse os correspondentes plans de atención sanitaria para situacións 

de catástrofe ou de múltiples vítimas, nas que un número grande de feridos supera a capacidade de atención do sistema 

sanitario. Deste modo, establécense obxectivos, normas, procedementos e programas adaptados a cada unha das posibles 

situacións. Os servizos de emerxencias que traballan en situacións ordinarias están así preparados para facelo nas situacións 

extraordinarias.
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5.3. APOIO A PROGRAMAS SERGAS

         5.3.1. SERVIZOS DE APOIO A TRANSPLANTES

Dentro da súa carteira de servizos, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 oferta apoio loxístico á 

coordinación de transplantes. Estes servizos sonlle solicitados á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

a través da Oficina de Coordinación de Transplantes (OCT) da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Organi-

zación Nacional de Transplantes (ONT) ou desde a OCT de cada hospital, a través do seu coordinador e, incluso, pode 

solicitalo o propio paciente cando recibe o transplante.

         5.3.2. COORDINACIÓN DO TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO

Son traslados de pacientes realizados polos recursos mobilizados pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Gali-

cia-061 entre dous hospitais para realizar un tratamento ou proba diagnóstica urxente no hospital de destino, sempre e 

cando o hospital de orixe non o poida asumir cos seus recursos e nun tempo adecuado á patoloxía do paciente.

Non se teñen en conta os servizos realizados dentro do protocolo de anxioplastia primaria, nin os retornos destes 

pacientes ao seu hospital de orixe.
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         5.3.3. ALERTA PEDIÁTRICA

Este programa de colaboración coa Unidade de Coidados Intensivos do Complexo Hospitalario Universitario de Santia-

go ten como obxectivo prestarlles asistencia e darlles consello telefónico aos pacientes en idade pediátrica que preci-

san medidas de soporte especiais no seu domicilio, como parte do seu tratamento ambulatorio.

         5.3.4. HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HADO)

Este programa parte dun acordo de colaboración entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e as unidades 

de HADO dos distintos hospitais da comunidade autónoma, dependentes da rede sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 faise cargo da asistencia urxente de todos aqueles pacientes 

de HADO fóra da hora de cobertura de cada unha destas unidades, de tal xeito que os pacientes –neste horario– chamarán 

directamente ao 061 e desde a Central de Coordinación e, logo de ser atendida a súa chamada por un médico coordinador, 

decidirase a resposta máis axeitada para cada caso.

O número de pacientes inscritos no programa durante o ano 2008 é de 1.637.
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Gráfica do HADO por cen-
tro de referencia.

Gráfica da distribución se-
gundo o sexo.
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O total de procesos asistenciais xerados foron 1.414, que se clasifican da seguinte maneira. 

Mobilización de recursos 
como consecuencia da de-

manda recibida.
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         5.3.5. SOPORTE PARA O SISTEMA DE VIXILANCIA EPIDEMIÓLOXICA 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 atención sexa prestada, coordinada e controlada pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia-061 e tamén porque a información rexistrada sexa de por si importante para o sistema sanitario. A Central de Co-

ordinación proporciónalle puntualmente información á Dirección Xeral de Saúde Pública sobre as chamadas por gripe, IRA 

e febre, co obxectivo de obter unha aproximación semanal da gripe en Galicia e de tentar de anticipar o momento no que a 

incidencia da enfermidade vai acadar o cumio anual.

         5.3.6. VIXILANCIA DA GRIPE EN GALICIA. RESUMO DA TEMPADA

O período de vixilancia nesta tempada abarcou desde a semana 40/2007 (que principiou o 28 de setembro) ata a se-

mana 19/2008 (que finalizou o 17 maio).

  > SXNOE (sistema xeral de notificación obrigatoria de enfermidades)

Este sistema baséase na notificación numérica dos casos semanais de gripe por parte dos médicos asistenciais. Debido ao 

atraso na consolidación dos datos, esta información utilízase para coñecer a intensidade e a difusión da epidemia anual e 

como fonte de datos para validar os proporcionados pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Segundo 

o SXNOE, esta tempada 2007/08 pódese definir como de intensidade baixa (fig. 1). Galicia experimentou segundo as notifica-

cións do SXNOE unha tempada moi parecida á de 2006/07. 

  > Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

A onda epidémica de gripe iniciou un crecemento na semana 51/2007 e rexistrouse o pico máximo na semana 1/2008. 

As chamadas maioritarias son as do grupo de idade entre 20 e 44 anos, seguido do grupo de 65 anos en diante.
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Como conclusión da vixilancia feita polo SXNOE como pola levada a cabo pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia-061, podemos dicir que nesta tempada observouse que o pico alcanzado nas consultas de urxencias hospitalarias 

aconteceu na semana 52, unha semana antes que o pico rexistrado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-

061 e dúas antes que o pico SXNOE, tal como se evidencia nas seguintes gráficas:

Figura 3. Chamadas por 
gripe + IRA segundo o gru-

po de idade.
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         5.3.7. CITA PREVIA

A central de chamadas de cita previa permite ao cidadán realizar a súa demanda de cita previa de atención primaria a 

través dun número de teléfono único e centralizado.

O motivo polo que o Servizo Galego de Saúde lle encomendou a acometida de implantación e desenvolvemento do 

proxecto á 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 dispuxese dunha ampla experiencia en canto a atención centralizada de 

chamadas de demanda sanitaria, cunha serie de dispositivos e aplicacións tecnolóxicas.

A actividade xerada pola Central de cita previa no 2008 foi a seguinte: 
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5.4. CONVENIOS

Un dos obxectivos prioritarios da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde é que toda mellora e conse-

guinte modernización da atención sanitaria conseguida beneficie a todos os usuarios da nosa comunidade. Conscientes 

desta prioridade, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asina con terceiras persoas, de maneira di-

recta ou indirecta, contratos ou convenios para promover a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

   > Principais acordos subscritos para unha mellor xestión dos recursos

No ano 2008 a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 formalizou os seguintes convenios:

   • Convenio para a atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servizos de emerxencias sanitarias . Este 

convenio foi asinado o 22 de maio do 2008 pola Unión Española de Aseguradoras e Reaseguradoras, UNESPA, o Con-

sorcio de Compensación de Seguros e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

  • Acordo de Colaboración entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e CAIXANOVA. O obxecto 

deste acordo é impartirlle á poboación en xeral e, en especial, á escolar, as ensinanzas de reanimación cardiopulmonar 

básica.

   •Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, a fundación e a Asemblea Autonómica de Cruz Vermella 

Española en Galicia (CVE-G), para o mantemento de postos de socorro de CVE-G, das súas ambulancias e do seu equi-

pamento sanitario e a realización por CVE-G do traslado e transporte de pacientes en zonas especiais (Avión).

    •Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

e a Asemblea Autonómica de Cruz Vermella Española en Galicia (CVE-G), para o mantemento de postos de socorro de 

CVE-G, das súas ambulancias e do seu equipamento sanitario e a realización por CVE-G do traslado e transporte de 

pacientes en zonas especiais (Cervantes).

   • Acordo de Colaboración entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e a Sociedade Española de 

Pediatría Extrahospitalaria e Atención Primaria. O obxecto do acordo é a realización dun programa docente de forma-

ción en simulación pediátrica destinado aos seus profesionais.
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         5.4.1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS EN ANOS ANTERIORES E VIXENTES EN 2008

   • Acordo de Colaboración entre a Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) e a Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para a xestión das actividades incluídas no Centro de Formación en Medicina de 

Urxencias, Emerxencias e Catástrofes para o ano 2007.

   • Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

para a formación de médicos internos residentes en materia de Urxencias e Emerxencias Extrahospitalarias.

   • Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Consellería de Presidencia, Relacións Ins-

titucionais e Administración Pública, para a prestación de asistencia xurídica pola Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

  • Acordo de colaboración entre a Universidade de Santiago e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

para o uso do DESA na piscina universitaria.

   •Convenio subscrito coa Fundación Juan Canalejo- Marítimo de Oza para a realización de cursos de Soporte Vital Avanzado 

(SVA) en Trauma, en colaboración coa Sociedade Española en Medicina Intensiva Crítica e Unidades Coronarias (SEMICYUC).

   •Convenio de cooperación entre a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e a Consellería de Sanidade a 

través da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, para establecer un programa de cooperación educati-

va tendente a complementar a formación dos alumnos da Academia Galega de Seguridade.

   •Acordo de colaboración entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061  e a Fundación Española do Co-

razón para promover iniciativas tendentes á difusión das ensinanzas contidas no programa denominado “Alertante 061”.

  •Convenio de cooperación médica, científica e técnica co sistema e atención médica de emerxencia (SAME) de Bos 

Aires. Este convenio ten por obxecto xerar entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de Galicia e o 

SAME o intercambio permanente, continuo e recíproco de coñecementos e avances científicos, de tecnoloxía e capaci-

tación, dentro do marco da esfera das súas competencias e no exercicio das súas actividades regulares.

   •Convenio de colaboración entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e a Federación de Asocia-

cións de Xordos do País Galego, para a asistencia urxente ás persoas xordas.

   • Convenio de Colaboración entre Caja de Ahorros de Galicia e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

para a dotación dun vehículo de primeira intervención.

  • Convenio de Colaboración entre Telefónica Telecomunicaciones Públicas (TTP) e a Fundación Pública Urxencias 

Sanitarias de Galicia-061 para a implantación e prestación do servizo integral de cardioprotección .
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   • Acordo de Colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Pública Urxen-

cias Sanitarias de Galicia-061 para a implantación do Programa alerta escolar.

   • Acordo de Colaboración entre o Concello de Lugo e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

   • Acordo de Colaboración entre la Sociedade Española de Urxencias e Emerxencias (SEMES-GALICIA) e a Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
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CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA DE 

URXENCIAS, EMERXENCIAS E CATÁSTROFES 

DE GALICIA

6.1. ACTIVIDADE DO CENTRO

Durante o ano 2008 impartíronse un total de 234 cursos de formación a 5.798 alumnos. Se dividimos a formación en 

interna e externa vemos como esta última nos leva ata as 6.502 horas, influídas polas rotacións dos residentes de me-

dicina familiar e comunitaria en maior medida que en anos anteriores debido ao cambio no programa desta especialida-

de e a obrigatoriedade da rotación para os residentes do 4.º ano. Tamén estamos comezando a contar con residentes 

de fóra da comunidade que escollen o noso servizo polo seu prestixio e seriedade. As accións formativas impartidas á 

comunidade como docencia externa foron 192. Polo que respecta aos resultados do noso plan de formación interno, 

vemos que se realizaron 42 cursos para 705 alumnos e con 717 horas impartidas. En global e dende a creación do Cen-

tro de Formación en Medicina de Urxencias, Emerxencias e Catástrofes da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia-061 lévanse impartidos 70.254 horas de clase en 1.449 cursos a un total de 38.398 alumnos.

A media de duración por curso diminúe respecto ao ano anterior ata as 37,39 horas para os cursos externos e aumenta 

nos internos ata as 21,60 horas.

Figura 1. Evolución do nú-
mero de cursos externos 

impartidos.
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Esta cifra atópase moi influída polos cursos máis longos, así como polas rotacións que se desenvolven nas nosas unida-

des medicalizadas e na Central de Coordinación. A media interna, en cambio, está en 21,60 horas por curso e tamén se 

atopa influída por algúns cursos puntuais longos e con poucos participantes ao tratarse de actividades moi concretas. 

Non se inclúen as actividades realizadas polas áreas de tecnoloxía e calidade nin os cursos especificamente dirixidos ao 

persoal de xestión e servizos xerais ao ser xestionados de forma externa ao centro de formación.

A rotacións dos residentes pasaron de 3.630 horas en 2007 a 5.038 en 2008, polo que a formación fóra de rotación 

supón 2181 horas fronte ás 3.126 do 2007. Existe unha diminución do número de horas cun incremento do número de 

cursos, polo que se están impartindo un maior número de actividades de menor duración. Dado o amplo compoñente 

práctico dos nosos cursos, os datos reflectidos parecen adecuarse ao que podemos ofrecer neste momento con ga-

rantías de calidade. 

Tamén a docencia interna para o persoal propio da fundación supuxo levar a cabo 42 cursos, con 705 participantes 

e 717 horas impartidas que incrementan a actividade do ano 2007 en horas, igualando practicamente o número de 

actividades e alumnos, índices moi complicados de superar coa actividade asistencial que se realiza. Os resultados 

indícannos que debemos centrarnos nuns 40 cursos anuais de formación interna, dunha duración media de 8 horas e 

dirixidos a un número de alumnos máximo de 16 por acción formativa.

Figura 2. Evolución do nú-
mero de horas de forma-
ción externa impartidas.

Figura 3. Evolución anual 
da formación interna.
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Se analizamos a formación total impartida polo centro, é dicir, a externa e a interna de forma conxunta, veremos que se 

impartiron 234 cursos para un total de 5.798 alumnos. Isto supón en termos absolutos o maior número de actividades 

formativas impartidas polo centro ata o momento e dende a súa creación. Se eliminamos os períodos vacacionais nos 

que a actividade docente queda reducida ao mínimo, podemos observar que practicamente todos os días comeza algún 

curso, e dado que a inmensa maioría ten unha duración entre 12 e 20 horas, todas as semanas solápanse unha media 

de 4 cursos. Isto comporta unha importante complexidade organizativa ao tratarse de actividades que precisan dunha 

gran cantidade de material docente e dun número elevado de profesores para impartir a parte práctica, fundamental 

nos contidos que se imparten maioritariamente en grupos reducidos para un mellor aproveitamento dos coñecementos 

e das técnicas.

O número de alumnos tamén crece e quédase arredor dos 6.000. Se a isto lle engadimos que na súa maior parte trá-

tase de persoas adultas e xa cun nivel elevado de formación pregrao, fainos ver a dificultade de impartir este tipo de 

formación a un colectivo tan amplo.

En canto aos médicos e DUE, lévanse formado ata o de agora 2.747 en cursos específicos de soporte vital avanzado e 

474 en cursos de atención inicial ao paciente crítico cunha maior carga horaria, que inclúe o curso completo de sopor-

te vital avanzado. No ano 2008, deuse un importante pulo a este tipo de formación capacitándose a un total de 552 

alumnos. Disponse de 54 instrutores expertos acreditados polo European Resuscitation Council e agora tamén pola 

American Heart Association (AHA). Os cursos están avalados por este organismo de gran prestixio grazas ao convenio 

subscrito pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 coa Sociedade Española de Medicina de Urxencias 

e Emerxencias para incluír os seus cursos na metodoloxía do plano de Atención Cardiovascular de Urxencia da AHA. 

A maioría destes profesionais formados exercen o seu labor en equipos de atención primaria e servizos de urxencias. 

Tamén nalgúns casos trátase de residentes do último ano de medicina familiar e comunitaria que completan desta 

maneira a súa formación antes de incorporarse como médicos en puntos de atención continuada ou aos servizos de 

urxencias hospitalarios.

Figura 4. Evolución global 
de alumnos e cursos do 

centro de formación.
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Dividido por bases, atopámonos cos datos expostos nas táboas resumo nas que se observa como algunhas bases te-

ñen un elevado número de horas de formación sobre todo a expensas das rotacións dos residentes da especialidade 

de medicina familiar e comunitaria. Unha vez máis Santiago, sobre todo pola súa privilexiada situación no centro da 

comunidade, é o lugar de maior actividade formativa aínda que xa tanto A Coruña como Vigo van restándolle protago-

nismo e logrando descentralizar en parte a formación, en especial a impartida. É destacable o esforzo de bases como 

a de Ourense que impartiu catro cursos no Barco de Valdeorras e dous en Verín, o que supón o desprazamento ata 

estes lugares por parte do persoal docente e tamén do material práctico. Tamén na base de Lugo realizouse un gran 

esforzo formativo dirixido, por unha parte aos profesores dos institutos de ensinanza secundaria co fin de que estes 

formen aos seus alumnos, e por outro de levar o PROGALIAM a todos os profesionais dos centros de saúde para que 

saiban como deben actuar ante un paciente que presenta un infarto agudo de miocardio e que poida beneficiarse deste 

programa dende o primeiro momento.

Figura 5. Evolución acu-
mulada de alumnos por 
cursos.

Figura 6. Horas de docen-
cia e alumnos por base en 
2008.
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Realizando unha comparativa horaria anual, atopámonos cos datos que se indican na gráfica comparativa número 7.

Se analizamos os datos por meses atopámonos cun maior volume de traballo en maio. Tamén xuño e novembro viron 

incrementada a súa carga docente. Obsérvase, a diferenza doutros anos, como se van distribuíndo as actividades por 

un número maior de meses, cando ata fai moi pouco tempo, maio e outubro ademais de novembro eran as datas de 

maior volume de actividade. Durante este pasado ano realizouse un importante esforzo formativo no segundo semes-

tre cun incremento de cursos solicitados polas diferentes xerencias de atención primaria e entidades privadas, que 

foron asumidos baseándose nun ímprobo traballo de todo o persoal que imparte e organiza a docencia. Tamén a maio-

ría das rotacións dos residentes de medicina familiar e comunitaria foron realizadas durante estes meses, xa que foi 

cando se producía o seu paso ao cuarto ano de especialidade e isto supuxo un incremento da actividade, moi centrado 

no segundo semestre do ano.

Figura 7. Evolución das ho-
ras de docencia impartidas 
por base.

Figura 8. Horas de docen-
cia e alumnos por mes en 

2008.
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Se se analizan os datos e comparamos as horas de docencia impartidas por meses durante os últimos anos, atopámo-

nos cos datos que se indican na figura 9. Se eliminamos as horas de docencia, obsérvase unha importante mellora no 

reparto dos cursos por meses. Vai desaparecendo a tendencia a acumular as actividades soamente nos meses centrais 

dos semestres, o que optimiza a xestión, tanto do material como dos alumnos e profesores.

Tratouse de acreditar todas as actividades formativas pola Comisión Autonómica de Formación Continuada. Acredi-

táronse todas as actividades formativas susceptibles de selo ante a Comisión Autonómica de Formación Continuada. 

Acadáronse 177,9 créditos para un total de 772 alumnos. Cada curso tivo unha media de 3,48 créditos. Cada crédito 

correspondeu a 4,33 horas, aproximadamente o dobre das 10 horas crédito utilizadas nas materias universitarias. 

Aínda quedan pendentes de resolución de acreditación 25 actividades. Isto lévanos ás 76 actividades acreditadas para 

1718 alumnos, o maior número acadado ata o de agora. Considérase primordial acreditar as accións que se realizan 

como garantía de calidade do curso e recoñecemento institucional por parte da Consellería de Sanidade. Pola súa vez 

conséguese unha valoración moi alta para os procesos selectivos e a valoración dos méritos da carreira profesional.

Figura 9. Evolución das ho-
ras de docencia impartidas 
por mes.
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Como puidemos ver a tendencia en canto á formación impartida, xa sexa en cursos, alumnos ou horas docentes con-

tinuou  crecendo ou estabilizándose nos seus máximos durante todo o ano 2008, sendo especialmente destacable o 

importante aumento do número de accións formativas e da nosa capacidade para asumilas. Actualmente, co material 

docente dispoñible e os recursos humanos limitados dos que dispoñemos atopámonos no momento de máximo poten-

cial docente do Centro de Formación. Para continuar cun crecemento a este ritmo necesitamos dunha colaboración 

externa por parte doutro persoal da comunidade relacionado coa atención ás emerxencias e con capacidade docente.

A actividade do Centro de Formación en Medicina de Urxencias, Emerxencias e Catástrofes de Galicia consolídase e 

está actualmente a un elevado nivel de accións e horas lectivas, acadando practicamente a súa máxima capacidade 

cun alto nivel de calidade conseguido. Actualmente trabállase no campo da calidade para levar a cabo unha avaliación 

da formación e trátase de darlle un novo impulso á formación interna 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 

coas nosas necesidades e inquedanzas formativas. 

Outro campo de especial importancia para nós constitúeo a ensinanza mediante simuladores avanzados de paciente. O 

centro de formación é pioneiro no estado, dispón de simulador de adultos dende o ano 2001 e ten xa impartido cursos 

a máis de 1.000 alumnos. Asinouse un convenio coa Sociedade de Pediatría Extrahospitalaria e de Atención Primaria 

para levar a cabo actividades de simulación co simulador de paciente pediátrico. Xa se impartiu a primeira delas no mes 

de decembro. Mediante estas modernas técnicas de ensinanza preténdese capacitar adecuadamente os nosos profe-

sionais e incrementar a seguridade dos pacientes, especialmente dos pacientes críticos ou potencialmente inestables.

En resumo; estes son os números xerais de todo o ano 2008 e da docencia realizada pola Fundación Pública Urxencias 

Sanitarias de Galicia-061 dende o ano 2000.

Figura 11. Cadro de mandos 
2008 e global do centro de 

formación.
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6.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ACTIVIDADE CIENTÍFICO-DOCENTE

         6.2.1. PUBLICACIÓNS 

  > Casal Codesido, V. J.; Casal Codesido, J. R. e Iglesias Vázquez, J. A. “Soporte vital básico e DEA”. En: Guía de ac-

tuación en urxencias, 3.ª ed. Hospital do Bierzo. Ponferrada. ISBN: 978-84-689-0882-3.

  > López Unanua, M. C.; Garrote Freire, A.; Freire Tellado, M.; Pérez Romero, E.; Rodríguez Rodríguez, A. e Mosquera 

Castro, M. Enquisa a profesores de institutos de secundaria sobre a ensinanza da reanimación cardiopulmonar 

básica nos seus centros. Emerxencias 2008; 0:251-255.

     

  > TESE DOUTORAL. A cronoterapia mellora o grao de control e reduce a prevalencia dun patrón non-dipper en 

pacientes hipertensos con síndrome metabólica. Departamento de Teoría do sinal e comunicacións. Presentada para 

a súa defensa por María Luisa Chayán Zas na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Telecomunicación da Universi-

dade de Vigo o día 11 de xullo de 2008.

         6.2.2. CONFERENCIAS 

   > I Xornadas galegas de calidade e seguridade do paciente. Santiago de Compostela, 21 de febreiro 2008.

          . Mesa redonda: Boas prácticas en calidade

                   • Relatorio: Consulta sanitaria do 061. 

                   • Relatora: Dra. María Cegarra García. Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

          . Mesa redonda: Hixiene de mans

                   • Relatorio: Hixiene das mans nos recursos asistenciais do 061. 

                   • Relatora: Dra. María Dolores Martín Rodríguez. Coordinadora de Calidade da Fundación Pública Urxencias 

                                       Sanitarias de Galicia-061. 

   > V Xornada sobre a urxencia e a emerxencia. Santiago de Compostela, 29 de marzo 2008.

          . Mesa redonda: Atención integral ao paciente con síndrome coronaria aguda

                   • Moderadora: Dra. Marisol Caamaño Arcos. Directora de Coordinación da Fundación Pública Urxencias

                                             Sanitarias de Galicia-061.

                   • Relatorio: Papel no manexo e normas xerais de actuación.

                   • Relator: Dr. Jacobo Varela-Portas Mariño. Xefe de Base Medicalizada da Coruña.
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                   • Relatorio: Desfibrilación externa semiautomática: implicacións e resultados.

                   • Relator: Dr. José Antonio Iglesias Vázquez. Coordinador Docente da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                                    de Galicia-061. 

                   • Relatorio: Resultados actuais do desenvolvemento do PROGALIAM. Propostas de futuro e resultados.

                   • Relatora: Dra. María Victoria Barreiro Díaz. Directora Asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                                      de Galicia-061.

   > Congreso Nacional da Sociedade Española de Enfermaría de Urxencias e Emerxencias. Santiago de Compostela, 5, 

6 e 7 de marzo de 2008.

          . Mesa de debate: Actitude do persoal sanitario ante o maltrato físico

                   • Moderadora: Dna. Natalia Rodríguez Arias. DUE da Base Medicalizada de Ourense.

   > II Congreso Internacional de Técnicos de Emerxencias. Cangas do Morrazo, 14, 15 e 16 de marzo de 2008.

          . Conferencia: Formación do técnico na Comunidade Autónoma de Galicia 

                   • Relator: Dr. José Antonio Iglesias Vázquez. Coordinador Docente da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                                    de Galicia-061.

   > XIII Xornadas Internacionais de Enfermaría. Drogas e accidentes de tráfico. Lugo, 26 e 27 de marzo de 2008.

          . Mesa de debate: Accidentes de tráfico

                   • Relator: D. Antonio Iglesias González. DUE da Base Medicalizada de Lugo. 

   > XXIII Congreso Nacional da Asociación Española de Enfermaría en Neurociencias. Lugo, 14 ao 17 de maio de 2008. 

                   • Relatorio: Desenvolvemento dun Código Ictus en Galicia.

                   • Relatora: Dra. María Victoria Barreiro Díaz. Directora asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                      de Galicia-061.

   > Ciclo de conferencias da Asociación de Pacientes Cardiópatas e Anticoagulados. A Coruña, 29 de maio de 2008.

                   • Relatorio: Actitude ante a dor torácica. 

                   • Relator: Dra. María Cegarra García. Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

   > II Congreso Nacional de RCP Pediátrica e Neonatal celebrado no marco do Congreso da Asociación Española de 

Pediatría. Santiago de Compostela, 4 e 5 de xuño de 2008.
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                   • Relatorio: Ensinanza de RCP aos escolares. A experiencia galega. 

                   • Relator: Dra. María Cegarra García. Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

   > X Congreso SEMERGEN Galicia. Santiago de Compostela, 13 e 14 de xuño de 2008.

          . Mesa Redonda: Organización da atención urxente en atención primaria.

                   • Relatorio: “Visión da urxencia extrahospitalaria dende o 061”. 

                   • Relator: Dr. Rafael García Betanzos. Director de Coordinación. 

          . Mesa Redonda: Situacións clínicas urxentes en atención primaria.

                   • Relatorio: Paciente axitado e violento no seu domicilio. Programa Acougo.

                   • Relator: Dr. Jorge Puente Hernández.

   > XV Congreso da Asociación Española de Enfermaría de Patoloxía Dixestiva. Vigo, 5 de xuño de 2008.

                   • Sesión inaugural: Por que a seguridade dos pacientes é importante?.

                   • Relator: Dra. María Dolores Martín Rodríguez. Coordinadora de Calidade da Fundación Pública Urxencias

                     Sanitarias de Galicia-061.

   > Xornada sobre seguridade do paciente en Atención Primaria. San Sebastián, 13 de xuño de 2008.

                   • Relatorio: Procesos plans e control.

                   • Relator: Dra. María Dolores Martín Rodríguez. Coordinadora de Calidade da Fundación Pública Urxencias

                     Sanitarias de Galicia-061.

   > XIX Congreso SEMES Galicia. Ourense, 6 ao 8 de novembro de 2008.

          . Mesa redonda: Perspectivas futuras de transporte sanitario urxente.

                   • Moderador: Dr. Armando Manuel Gómez Iglesias. Médico coordinador xefe de sala. Urxencias Sanitarias-061.

                   • Relatorio: “Recursos intermedios. El escalón enfermero”. 

                   • Relator: Dr. José Manuel Aguilera Luque. DUE asistencial Base Medicalizada de Mos. Urxencias Sanitarias-061.

          . Mesa redonda: Programa Galego de Atención ao Infarto de Miocardio (PROGALIAM): Falta de información.

           Cumpre a súa función? Equidade?

                   • Relatorio: Evolución, resultados e propostas de futuro do PROGALIAM. 

                   • Relator: Dra. María Victoria Barreiro Díaz. Directora Asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                       de Galicia-061.
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          . Mesa redonda: Ictus urxencia médica. Facémolo ben? Só 3 horas. Neurólogo vs urxenciólogo.

                   • Relatorio: Código ictus. Atención dende a emerxencia extrahospitalaria. 

                   • Relator: Dr. José Manuel Flores Arias. Xefe da Base Medicalizada de Pontevedra da Fundación Pública

                     Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

          . Mesa redonda: Novas ideas sobre a xestión de crises.

                   • Moderador: Dr. José Antonio Iglesias Vázquez. Coordinador Docente da Fundación Pública Urxencias

                      Sanitarias de Galicia-061.

          . Mesa redonda: Camiño cara a excelencia en soporte vital.

                   • Moderador: Dr. José Antonio Iglesias Vázquez. Coordinador Docente da Fundación Pública Urxencias

                      Sanitarias de Galicia-061.

                   • Relatorio: Aspectos docentes en soporte vital. 

                   • Relator: D. Manuel Mosquera Castro. DUE Asistencial da Base Medicalizada de Lugo da Fundación Pública 

                      Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

                   • Relatorio: A desfibrilación semiautomática na Comunidade Autónoma de Galicia. 

                   • Relator: Dr. José Antonio Iglesias Vázquez. Coordinador Docente da Fundación Pública Urxencias 

                      Sanitarias de Galicia-061.

   > Día mundial da diabete. A Coruña, 14 de novembro de 2008.

          . Conferencia: Resposta do 061 nos colexios ante unha emerxencia diabética. 

                   • Relator: Dra. María Cegarra García. Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

   > Team 3. Madrid, 21 de novembro de 2008.

                   • Relatorio: Resultados do PROGALIAM. (8.º Premio TEAM de investigación médica 2007). 

                   • Relator: Dra. María Victoria Barreiro Díaz. Directora asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                     de Galicia-061.

   > 2.º Congreso de urxencia e transporte sanitario. Barcelona, 26 ao 28 de novembro de 2008.

          . Conferencia: Programa galego de atención ao infarto agudo de miocardio. 

                   • Relator: Dra. María Victoria Barreiro Díaz. Directora asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias

                     de Galicia-061.

                   • Moderadora: Dra. María Cegarra García. Directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
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         6.2.3. COMUNICACIÓNS ORAIS 

> Martín Rodríguez, M. D.; Barreiro Díaz, M. V.; Penas Penas, M.; Cacabelos Martínez, M. C.; Cegarra García, M. S. e Alende 

Maceira, M. “Implantación dun programa de hixiene de mans nun servizo de urxencias e emerxencias extrahospi-

talario”. Congreso Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Vigo (Pontevedra). 23 e 24 de maio de 2008. 

> Cenoz Osinaga, I.; Lema Márquez, C.; Añibarro Gutiérrez, I.; Fernández Otero, E.; Baz Alonso, J. A. e Muñoz Agius, F. 

“Indicación extrahospitalaria de traslado a hemodinámica para anxioplastia”. XLIII Congreso Nacional da SEMI-

CYUC. Valencia, 8 ao 11 de xuño de 2008. 

> González Prieto, P.; Martín Rodríguez, M. D.; López Álvarez, X. M.; Favia Alzolay, C. D. V.; Codesido Miras, R. e Penas Penas, 

M. “Implantación dunha xestión por procesos na área de facturación dun servizo de emerxencias sanitarias extrahospi-

talarias”. 26.º Congreso da Sociedade Española de Calidade Asistencial. Zaragoza 21 ao 24 de outubro de 2008. 

> Martín Rodríguez, M. D.; Iglesias Castro, M.; Lema Márquez, C.; Pastoriza Rivas, J. E.; González Abelleira, O. M. e Cha-

yán Zas, L. “Estudo de percepción sobre hábitos de hixiene de mans e uso de luvas nun servizo de urxencias e 

emerxencias extrahospitalario (SEM)”. 26.º Congreso da Sociedade Española de Calidade Asistencial. Zaragoza 21 

ao 24 de outubro de 2008.

> Martín Rodríguez, M. D.; Barreiro Díaz, M. V.; García Gutiérrez, B.; Goday Berini, M. L.; Fernández López, M. e Cegarra 

García, M. S. “Percepción da seguridade do paciente nun servizo de urxencias e emerxencias extrahospitalario”. 

26.º Congreso da Sociedade Española de Calidade Asistencial. Zaragoza 21 ao 24 de outubro de 2008. 

> Martín Rodríguez, M. D.; Barreiro Díaz, M. V.; Cegarra García, M. S.; Penas Penas, M.; Iglesias Vázquez, J. A. e Picallo 

Piñón, M. “Programa mans limpas para unha atención segura nun servizo de urxencias e emerxencias extrahospi-

talario”. 26.º Congreso da Sociedade Española de Calidade Asistencial. Zaragoza 21 ao 24 de outubro de 2008. 

> Iglesias Vázquez, J. A.; Penas Penas, M.; Barreiro Díaz, M. V.; García Betanzos, R.; Chayán Zas, M. L.; Muñiz Álvarez, 

C., Iglesias Señoráns, S. e Alonso Martínez, M. “Valoración en termos de custos da efectividade de implantar un 

programa de desfibrilación semiautomática nas ambulancias da rede de transporte sanitario urxente de Galicia”. 

2.º Encontro Nacional Urxencia e Transporte Sanitario. Barcelona 26 ao 28 de novembro de 2008. 

         6.2.4. PÓSTERS

> Iglesias-Vázquez, A.; Rodríguez-Núñez, A.; Cegarra-García, M.; Barreiro-Díaz, M.V.; Sánchez-Santos, L., Varela-Portas, 

J.; Chayán-Zas M. L.; Méndez-Casares, J. M., Estévez-Álvarez, L. e Blanco-Ons, P. “Parada cardiopulmonar extrahos-

pitalaria en Galicia, España”. Annals of Emergency Medicine, Volume 51, Issue 4, April 2008, page 512. 12th Interna-

cional Conference on Emergency Medicine ICEM 2008. San Francisco, CA. April 3-6, 2008.
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         6.2.5. PREMIOS E DISTINCIÓNS RECIBIDAS

> Iglesias Vázquez, J. A.; Penas Penas, M.; Barreiro Díaz, M. V.; García Betanzos, R.; Chayán Zas, M. L.; Muñiz Álvarez, 
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2.º encontro nacional urxencia e transporte sanitario. Barcelona 26 ao 28 de novembro de 2008. Premio á mellor co-

municación oral presentada no congreso.

> Iglesias Vázquez, J. A., Rodríguez Núñez, A., Cegarra García, M., Barreiro Díaz, M. V.; Blanco-Ons Fernández, P. e 
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Urxencias e Emerxencias.
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sinistralidade e da gravidade dos accidentes en estrada antes e despois do permiso por puntos”. XIX Congreso da 

Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES-Galicia). Ourense, 6 ao 8 de outubro de 2008. 2.º 

premio na categoría de comunicacións tipo póster.

6.3. V XORNADA SOBRE A URXENCIA E A EMERXENCIA DEDICADA AO RETO DA
        SÍNDROME CORONARIA AGUDA

A V Xornada sobre a Urxencia e a Emerxencia dedicada ao reto da síndrome coronaria aguda, analizou os resultados 

dos programas que desenvolve a sanidade galega para a asistencia a pacientes con infarto de miocardio agudo. 

 

O sistema sanitario galego, mediante os programas PROGALIAM e DESA, innovou na asistencia a este tipo de doenzas. 

Estes programas, sumados á completa rede de transporte sanitario urxente de Galicia, aos servizos de hemodinámica 

dos hospitais galegos, e a implicación dos servizos de atención primaria, garanten unha resposta eficaz, eficiente, e o 

que é máis importante, accesible e equitativa de primeiro nivel para a cidadanía.

 

A xornada contou coa participación do doutor Alfonso Castro Beiras, Director da Área de Corazón do Complexo Hos-

pitalario Universitario de A Coruña, coordinador do Plan Nacional de Cardiopatía Isquémica e asesor do Ministro de 

Sanidade. A súa participación foi decisiva na posta en marcha destes programas e pronunciou unha conferencia sobre 

o nacemento e obxectivos destes programas. 
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O doutor Fernando Rosell Ortiz, coordinador do programa cardiolóxivo EPES-061 da Junta de Andalucía e impulsor 

do Resxistro Español do Síndrome Coronario Agudo, pechou a xornada cunha conferencia sobre o papel dos servizos 

extrahospitalarios na atención deste síndrome, dende o punto de vista dunha comunidade como a andaluza, con maior 

extensión e poboación.

6.4. PREMIO PEPE MILLÁ

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 recibiu o primeiro galardón do 2. º Premio Pepe Millá de 

Investigación en Urxencias e Emerxencias polo artigo “Características e evolución das paradas cardiorrespiratorias 

pediátricas extrahospitalarias en Galicia”. 

Este recoñecemento, outorgado dentro do marco do XX Congreso nacional da Sociedade Española de Medicina de Ur-

xencias e Emerxencias (SEMES) celebrado no mes de xuño en Salamanca, recoñece o mellor traballo de investigación 

publicado por urxencíologos españois no ano 2007 en calquera publicación médica mundial.
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“Características e evolución das paradas cardiorrespiratorias pediátricas extrahospitalarias en Galicia” estudo publica-

do na Revista Emergencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. (Orixinal. Ed. MEDYNET. 

2007;19:306-311), tiña como obxectivo coñecer as características das paradas cardiorrespiratorias pediátricas e os 

resultados da reanimación cardiopulmonar en Galicia e intentar identificar factores prognósticos de supervivencia.

Ademais dos profesionais sanitarios da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 autores desta publi-

cación, os doutores Antonio Iglesias Vázquez, María Cegarra García e M.ª Victoria Barreiro Díaz, tamén participou o 

doutor Antonio Rodríguez Núñez, do Servizo de Críticos e Urxencias Pediátricas do Complexo Hospitalario Universita-

rio de Santiago de Compostela, os doutores Pilar Blanco-Ons Fernández do Centro de Saúde de Melide e Luis Sánchez 

Santos do Centro de Saúde de Arzúa.

6.5. PRIMEIRO ADESTRAMENTO DE ESCOLARES EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
       BÁSICA A CARGO DO PERSOAL DE URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061

A Praza da Quintana acolleu o primeiro adestramento masivo para escolares en manobras de reanimación cardiopul-

monar básica da man de especialistas do Centro de Formación en Medicina de Urxencias, Emerxencias e Catástrofes 

da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

A directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, María Cegarra García e o director do Centro de 

Formación, Antonio Iglesias Vázquez, entre outros especialistas, foron os instrutores neste exercicio, onde preto de 

200 escolares composteláns recibiron unha clase de formación práctica sobre as técnicas de reanimación cardiopul-

monar no caso de ser testemuñas dunha parada cardiorrespiratoria.

Esta foi a primeira vez que se fixo un adestramento masivo deste tipo en Galicia. A iniciativa pretendeu concienciar 

á poboación en xeral da importancia de coñecer estas técnicas vitais para poder empregalas no caso de atoparse 

ante unha situación de emerxencia. Os estudos amosan que a posta en práctica destas manobras básicas de soporte 

vital básico nos primeiros minutos dunha parada cardiorrespiratoria aumentan considerablemente as posibilidades de 

sobrevivir do afectado. É por isto que no primeiro semestre do ano o Centro de Formación en Medicina de Urxencias, 

Emerxencias e Catástrofes da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 formou en reanimación cardiopul-

monar básica a 2.155 persoas a través de 99 cursos.

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



114 



115 

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



116 

07



117 

ÁREA DE CALIDADE

7.1. PLAN DE CALIDADE

Durante o ano 2008 a actividade neste campo abrangueu os seguintes aspectos:

         7.1.1. MODELO EFQM

Reflexión estratéxica. Novembro 2008. Revisión da Misión, Visión e Valores.

   a) Misión revisada e consensuada polo grupo de traballo:

“Ofrecerlle á cidadanía a resposta máis adecuada en cada momento á súa solicitude de consulta e asistencia sanitaria 

urxente na Comunidade Autónoma de Galicia”.

A Misión inclúe os seguintes conceptos:
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A Misión consensuada está inspirada nuns fundamentos básicos que pasamos a detallar a continuación:

    • Os principios primordiais do servizo asistencial responden a unha resposta coordinada e eficiente.

    • Orientada á cidadanía, integrando a todos os grupos de interese que dalgún modo interaccionan coa Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

    • A xestión e a coordinación son procesos claves na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, xa que son a 

pedra angular sobre a que xira o Servizo de Asistencia, Transporte, Asesoría e Información Sanitaria e dos que depende 

nunha parte importante o éxito do servizo prestado.

    • Esta Misión quere resaltar a mellora continua do Servizo 061

     • A continuidade asistencial é un principio claro que se está levando a cabo, por exemplo, a través da docencia externa con 

outros servizos intimamente relacionados coa Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, e que forman parte 

fundamental para levar a cabo o servizo con éxito.

Existe unha aposta clara pola formación, innovación tecnolóxica e investigación como ferramentas básicas que apoien 

os cambios e adaptacións ás novas necesidades e realidades dos grupos de interese. 

   b) Nova Visión

Consolidarse como unha organización con entidade xurídica propia referente na atención ás urxencias e emerxencias 

sanitarias a través de:

    • Acadar unha organización excelente con profesionais altamente cualificados, comprometidos e orientados á mello-

ra continua dos servizos ofrecidos.

    • Consolidar a consulta telefónica para dar resposta ás necesidades de demanda da poboación.

    • Potenciar as sinerxías con outros servizos sanitarios da cadea asistencial, así como doutras institucións que inter-

veñen na atención á emerxencia.

    • Seguir avanzando na mellora da rede de transporte sanitario urxente adaptándoo ás novas necesidades.

    • Manterse como referente en formación urxente extrahospitalaria co fin ultimo de mellorar a seguridade do paciente

   • Garantirlles unha atención integral e de calidade aos pacientes mediante o desenvolvemento de ferramentas de 

xestión (I+D+i, Modelos de Excelencia) e a consolidación dos procesos da organización.
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    • Ser referente na innovación educativa e tecnolóxica na atención á urxencia.

    • Posicionarse como entidade de referencia para o asesoramento no ámbito da atención sanitaria urxente e xestión 

de crises sanitarias.

   c) Os nosos Valores

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha fundación pública que adquire os compromisos asumi-

dos polo Sistema Sanitario Público de Galicia coa sociedade á que presta servizos, e define un marco ético constituído 

polos Valores da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Os ditos Valores aceptados e asumidos por to-

dos os membros da organización xeran un compromiso común para lograr a excelencia no servizo prestado e baseada 

na máxima cooperación.

    • Humanización do servizo

    • Universalidade e equidade

    • Orgullo de pertenza dos profesionais

    • Coordinación

    • Traballo en equipo

    • Competencia profesional

    • Respecto e honestidade

    • Axilidade

    • Adaptación ao cambio

    • Liderado

    • Formación e docencia

    • Innovación tecnolóxica

    • Seguridade do paciente

    • Mellora continua

   d) Autoavaliación 

Formación inicial para os avaliadores. Novembro 2008.

Metodoloxía empregada: cuestionario coa Ferramenta Perfil 120 preguntas. Decembro 2008-xaneiro 2009. 

         7.1.2. MODELO ISO 9001:2008

    • Elaboración do Manual de calidade Vs. 1. 2008.
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    • Documentación da Política de calidade. 2008.

    • Documentación  dos procedementos obrigatorios que esixe a norma. 2008.

         7.1.3. XESTIÓN POR PROCESOS

    • Sistematización e documentación de procesos:

                . Iníciase a sistematización do proceso de contratación. Remátanse facturación servizos asistenciais urxentes,

                  facturación de servizos e xestión do rexistro.

                . Revisión e normalización de procesos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061:
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              . Revisión e normalización de instrucións técnicas da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061:
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         7.1.4. BENCHMARKING

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 participou no 2008 na segunda edición do Benchmarking Club 

de Emerxencias Médicas con Servizos de Emerxencias doutras comunidades autónomas: Andalucía (EPES), Emergen-

cias OSAKIDETZA, 061 Aragón, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, SAMU Asturias, 061 Illes 

Balears, Sistema de Emergencias Médicas Barcelona, Gerencia de AP 061 de Cantabria, Servizo de Emerxencias de 

Extremadura, 061 de Murcia.

Neste grupo de traballo analízanse os datos correspondentes a un ano completo (ano anterior) de actividade nos cen-

tros coordinadores, nos Recursos de Soporte Vital Avanzado e nos Recursos de Soporte Vital Básico. 

O grupo de traballo utilizou para o estudo o documento de consenso para o Rexistro do Conxunto Básico de Datos 

que permite comparar a actividade dos diferentes Servizos e compartir a información para a aprendizaxe e a mellora 

continua. Este CMBD utilízase como referencia para o Benchmarking.
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         7.1.5. SEGURIDADE DO PACIENTE

    • Implantación na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 do Programa Mans Limpas para Unha Aten-

ción Segura. Estratexia 8 do Plan de Calidade do SNS: Seguridade do Paciente-Hixiene das Mans. Desenvolvemento 

2007-2008. Financiado polo MSC-Servizo Galego de Saúde. 5 obradoiros de hixiene de mans no 2008. Avaliación do 

impacto tras a implantación da intervención. 

    • Inscrición como Complementary Pilot Center campaña Clean Care is a Safer Care da OMS no mes de maio de 2008. 

Participación en tres enquisas sobre o programa de implantación da OMS e as ferramentas postas ao dispor dos mem-

bros dos Complementary pilot centers no 2008.

    • Elaboración do manual Guía de Boas Prácticas: Prevención e control da infección na atención ao paciente en servi-

zos de urxencias e emerxencias extrahospitalarios. Edición TTS. 31/01/2008.

    • Rexistro da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 como Complementary Pilot Center no programa 

da OMS Clean Care is a Safer Care. Maio 2008. Participación en tres enquisas da OMS sobre utilización das ferramentas 

que promove para a implantación do programa.

    • Revisión da sección da intranet área de calidade. Reestruturación. Sección dedicada a Xestión de Riscos e Seguri-

dade do Paciente.

    • Participación no grupo de traballo de Seguridade de Paciente do Servizo Galego de Saúde.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN E PUBLICACIÓNS

8.1. ÁREA DE COMUNICACIÓN E PUBLICACIÓNS 

O Gabinete de Prensa e Comunicación é unha ferramenta básica de xestión para a dirección, xa que a comunicación 

externa forma parte da responsabilidade social desta organización e garante a proxección dunha imaxe positiva e dife-

renciada das demais organizacións sanitarias do noso contorno.

O gabinete da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 colabora estreitamente co gabinete da Consellería 

de Sanidade da Xunta de Galicia na elaboración de informacións e atención aos medios de comunicación en asuntos 

relativos á atención de emerxencias extrahospitalarias en Galicia. 

Dálles a coñecer á poboación e aos seus usuarios o funcionamento do servizo e a súa carteira de servizos para garantir 

a correcta utilización deste e dar a coñecer a eficiencia do servizo na atención de todas as urxencias que acontecen en 

Galicia e que poden afectar a saúde dos galegos.

O Gabinete de Prensa e Comunicación é o encargado de transmitir a imaxe corporativa que proxecta credibilidade e 

prestixio a toda a sociedade, constituíndose nun modelo de referencia para as novas fórmulas de xestión das urxencias 

extrahospitalarias. Dentro das actuacións habituais, faise un reconto das actuacións realizadas en accidentes de tráfico 

durante a fin de semana para informar da inxente tarefa despregada durante estes períodos e concienciar a un tempo do 

perigo das estradas. Así, como un parte diario de actuacións, no que se informa das intervencións máis relevantes que 

permitan unha maior visualización da función da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 na sociedade e 

que transmitan a proximidade do servizo, ao tempo que mellora a relación cos medios de comunicación da comunidade.

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. 

O gabinete informa puntualmente e a diario o persoal do 061 coas informacións dos medios de comunicación máis re-

levantes publicadas no día, tanto as que teñen que ver co labor realizado polo Servizo de Urxencias Extrahospitalarias, 

como aquelas informacións relativas á formación ou sanidade que poden axudarlles no desenvolvemento do seu labor 

profesional.
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O Gabinete de Comunicación é un departamento aberto á sociedade e ás demandas dos medios, cun servizo de aten-

ción continuada que lles permite ter información puntual e veraz dos acontecementos máis relevantes do seu contorno 

nos que participou a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

8.2. A FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061 EDITOU, 
        AO LONGO DO ANO 2008, AS SEGUINTES PUBLICACIÓNS

   > Folletos

    • Curso de Soporte Vital Avanzado en Trauma

    • V Xornada sobre a urxencia e a emerxencia: o reto da síndrome coronaria aguda

    • 902 400 116: teléfono de atención sanitaria (galego)

        902 400 116: teléfono de atención sanitaria (en dous idiomas)

   > Carteis

    • V Xornada sobre a urxencia e a emerxencia

    • 902 400 116: teléfono de atención sanitaria
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ÁREA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DE 

INFORMACIÓN

9.1. SISTEMA DE XESTIÓN DE FLOTAS

Durante o exercicio 2008 o sistema estivo a pleno rendemento facéndose o mantemento evolutivo e correctivo corres-

pondente, que entre outros abarcou as seguintes facetas: 

    • Actualizouse a cartografía de xeito regular e ademais incorporáronse datos baixo a demanda dos usuarios. 

    • Instaláronse navegadores nas ambulancias medicalizadas.

   • Fíxose unha proba piloto con dúas ambulancias con fin de determinar a operatividade da incorporación dun odó-

metro ao sistema de localización.

    • Actualización da versión do software do terminal de datos embarcado nas ambulancias.

    • Habilitouse unha funcionalidade que permite a busca avanzada por coordenadas no sistema de información xeográfico.

    • Púxose en marcha o módulo de xestión automático de incidencias.

    • Automatización do tempo de operatividade da ambulancia, de tal xeito que se detecta cando unha ambulancia está 

operativa despois dun servizo sen que sexa necesario a intervención dos operadores.

    • Integráronse os puntos quilométricos con ACORDE.

9.2. SISTEMA TELEFÓNICO

    • Deseño, ampliación e configuración da centraliña telefónica para a posta en marcha do servizo de consulta médica 

telefónica 902.
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    • Actualización da versión do software da centraliña.

9.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Durante o ano 2008 realizáronse todos os informes a demanda solicitados polas distintas direccións da Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ademais seguíronse realizando de forma periódica os informes mensuais do contrato programa, os da vixilancia da 

gripe e ola de calor, tráficos.

Tamén obtivéronse os datos para a memoria da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e do Servizo 

Galego de Saúde.

9.4. APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

         9.4.1. ACORDE - COORDINACIÓN DE EMERXENCIAS

    • Creáronse 9 novas versións principais.

    • Fixéronse melloras na arquitectura:

                . Creouse un servizo Windows para as tarefas de control do terminal telefónico.

                . Reorganizáronse os accesos ás bases de datos históricas buscando a eliminación de código duplicado e 

                  redundante.

         9.4.2. APRES - PROGRAMAS ESPECIAIS

    • Esta aplicación é a que sirve para rexistro e mantemento dos historiais dos pacientes que pertencen ou son dados 

de alta nalgún programa especial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

    • Durante o ano 2008 fixéronse modificacións destinadas a facilitar o traballo das persoas encargadas do programa: 

consulta históricos tarxeta sanitaria para dar pacientes de alta…
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         9.4.3. AREDAT - RECOLLIDA DE DATOS ADMINISTRATIVOS

    • Creáronse 7 novas versións.

    • Fíxose integración coa tarxeta sanitaria

    • Mellorouse a estrutura interna, aumentando a velocidade e a estabilidade.

    • Mellorou a integración con Navision.

         9.4.4. FACTURACIÓN

    • Creáronse novos informes relacionados coa obtención de indicadores para o proceso definido pola Área de Calidade.

         9.4.5. FIDES (NOVA APLICACIÓN)

   • Posta en marcha da aplicación FIDES para a autoxestión das relaciones laborais para todo o persoal da Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Esta aplicación permite consultar as nóminas e xestionar diferentes tipos 

de permisos e certificados.

         9.4.6. FORMACIÓN (NOVA APLICACIÓN)

    • Creouse unha nova aplicación para soportar o proceso de xestión de accións formativas, a base de datos dos alum-

nos e profesores e a comunicación cos diferentes departamentos que interveñen na xestión administrativa dos cursos 

(contabilidade, persoal e facturación).

         9.4.7. HAI

    • Esta aplicación é a que serve para rexistrar os datos das asistencias realizadas polos recursos medicalizados da 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. No ano 2008 ademais de distintas modificacións para a integra-

ción dos datos con outras aplicacións realizouse o deseño e desenvolvemento do módulo que permite a recollida dos 

datos dos pacientes que tiveron un infarto (PROGALIAM) para un posterior estudo e análise destes. 
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         9.4.8. IANUS (NOVA APLICACIÓN)

    • Implantouse a aplicación IANUS de historia clínica unificada na Central de Coordinación. Esta ferramenta permite 

a consulta dos episodios dos pacientes nos diferentes centros do Servizo Galego de Saúde, respectando sempre as 

consideracións de seguridade.

    • Para facer a implantación houbo que formar e acreditar os médicos e DUE coordinadores con certificados dixitais 

e tarxetas chip. Tamén foi necesaria a instalación de lectores.

    • Nesta primeira implantación faise un acceso en modo de consulta.

         9.4.9. REXISTRO (NOVA APLICACIÓN)

    • Posta en marcha da aplicación de rexistro xeral de entradas e saídas de documentación. Con esta aplicación perde 

a súa función o antigo rexistro en papel.

         9.4.10. SEGAPP (NOVA APLICACIÓN)

   • Creouse unha nova aplicación para controlar as tarefas pendentes de desenvolvemento, así como as diferentes 

peticións dos usuarios. Tamén se utiliza para o control de versións. Esta ferramenta utilízase como apoio ao desenvol-

vemento de Acorde e de outras das aplicacións.

         9.4.11. QUENDAS

    • Nesta aplicación rexístranse as gardas do persoal asistencial, médicos e DUES; así como outras actividades reali-

zadas polos mesmos (sesións clínicas, comisións, localizacións...). 

    • Neste ano desenvolveuse o módulo que permite a introdución polos xefes de base das vacacións do persoal da base 

e a súa posterior consulta en modo gráfico e datos. Tamén se permite indicar se non se puido realizar unha garda por 

baixa de forma que se contabilice como tempo traballado (período neutro).
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9.5. SEGURIDADE E LOPD

     • Durante o ano 2008 realizouse a auditoría interna de seguridade segundo indica a lei elaborando o informe co-

rrespondente. A auditoría estivo encamiñada a coñecer o grao de cumprimento e adecuación dos procedementos e 

instrucións vixentes en materia de seguridade. 

     • Modificouse o documento de seguridade da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en función dos 

cambios da normativa, novos procedementos...

9.6. SISTEMAS E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓXICAS

     • Implantación da Plataforma do Servizo Galego de Saúde para a actualización automática de Seguridade das Apli-

cacións informáticas. Permite a instalación de parches de seguridade e versións das aplicacións comerciais automati-

camente sen necesidade de control polo usuario ou polos técnicos. 

      • Renovación dos servidores corporativos e sistema de almacenamento de datos. 

      • Implantación de plataforma de virtualización de servidores. Consolidáronse un total de 9 servidores físicos sobre 

a plataforma.

     • Creouse unha plataforma separada de formación para os cursos de ACORDE. De este xeito simplifícase moito a 

instalación de cada curso. 

9.7. RESUMO

Durante todo este período seguiuse mantendo e actualizando as distintas aplicacións propias da Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que ano tras ano acadan un maior grao de complexidade, mesturándose sistemas 

de alta dispoñibilidade con sistemas altamente especializados. 

Tamén se mantivo a adecuación e renovación tecnolóxica, coa elaboración do plan anual de necesidades e elaboración 

de especificacións técnicas para a adquisición e a instalación posterior de equipos e servizos tecnolóxicos (PC, impre-

soras e outros periféricos, software...). 
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SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO

10.1. MISIÓN

A Misión é a mellora continua da calidade, referida á atención prestada á cidadanía que utilizan os nosos servizos.

O noso obxectivo consiste en satisfacer as necesidades e as expectativas dos usuarios dos servizos da Fundación Pú-

blica Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de forma que se consiga achegar unha adecuada calidade de servizo baseán-

donos nas seguintes liñas de actuación:

    • Atención a usuarios/pacientes, familiares e persoas do seu contorno.

    • Información xeral e específica de urxencias sanitarias e a súa actividade e sobre o Servizo Galego de Saúde.

    • Xestión de suxestións e reclamacións.

    • Xestión de agradecementos e felicitacións.

    • Programación de visitas.

    • Apoio á asistencia.

    • Apoio ao persoal da fundación e aos profesionais de AP. 

    • Creación e fortalecemento das canles adecuadas como recurso básico para garantir un funcionamento óptimo dos 

procesos. 

O Servizo de Atención ao Usuario está ademais orientado a retroalimentar a dirección da Fundación Pública Urxencias 

Sanitarias de Galicia-061, a través de informes periódicos sobre a problemática detectada, reclamacións e queixas re-

collidas, suxestións, informacións internas e externas, enquisas de satisfacción etc.; así como posibles resolucións, de 

forma que se obteña unha visión obxectiva do funcionamento dos procesos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias 

de Galicia-061, encamiñada á mellora continua. 
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O piar fundamental do Servizo de Atención ao Usuario é, polo tanto, un compromiso de informar, orientar e axudar aos 

usuarios da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, co fin de que o servizo sexa plenamente satisfacto-

rio tanto para o usuario como para os seus familiares e persoas do seu contorno.

O servizo pódese considerar un órgano da dirección que cobre a función de detectar, canalizar cara aos órganos com-

petentes, axilizar os trámites e solucionar os problemas que se lles poidan presentar aos usuarios.

10.2. VISIÓN E ALCANCE

O inicio do proceso parte do usuario, quen traslada á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 calquera 

tipo de inquietude/solicitude de información/apoio, envía calquera tipo de suxestión, reclamación, agradecemento/fe-

licitación e remata no momento no que a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 satisfai as necesidades 

e as expectativas dos usuarios. É fundamental establecer un rexistro de toda a información, co fin de proceder á súa 

análise e, se se considera necesario, emprender as accións correctivas, preventivas e modificacións de procesos, co fin 

de conseguir un funcionamento óptimo deste. Con este fin, o servizo dispón dun aplicativo informático específico, onde 

se rexistra a súa actividade e onde se pode, en cada momento, explotar datos sobre esta.

O Servizo de Atención ao Usuario para cumprir a Misión desenvolve tres liñas estratéxicas:

   1. Divulgación de información sobre a carteira de servizos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e 

a carta de servizos do propio Servizo de Atención ao Usuario (SAU).

   2. Implantar mecanismos de participación dos usuarios no sistema.

   3. Seguimento, avaliación e control dos mecanismos de participación do usuario. Establecer un sistema de seguimento 

dos procesos xerados pola implantación dos mecanismos de participación dos usuarios que permita a avaliación e o 

control destes.

         10.2.1. ACTIVIDADES SAU NO ANO 2008

 1. As reclamacións xestionadas polo servizo foron 173, das cales:

    • Recibidas de usuarios da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 sobre o funcionamento do servizo 

foron 131, contestadas todas en prazo, e 8 delas foron consideradas pertinentes. 
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    • Enviadas desde o SAU ás xerencias de atención primaria, por problemas de coordinación que foi necesario resolver: 7.

    •  Enviadas ás empresas de ambulancias, tras detectar problemas no funcionamento: 26.

    • Enviadas a corpos e forzas de seguridade do Estado: 1.

2. Informes de asistencia solicitados polos usuarios en relación cun proceso deles ou dos seus familiares, debidamente 

acreditados: 208.

3. Informes sobre servizos, dirixidos tanto á Consellería, á dirección-xerencia ou aos xulgados: 181 . 

4. Agradecementos pola atención á poboación: 17.



138 






	créditos
	índice
	LIMIAR
	IDENTIFICACIÓN DO CENTRO
	1.1. Identificación do centro
	1.2. Datos globais

	CONTORNO
	ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN
	RECURSOS GLOBAIS
	4.1. Recursos financeiros globais
	4.2. Recursos humanos globais
	4.3. Recursos físicos globais

	ACTIVIDADE GLOBAL
	5.1. Actividade global
	5.2. Programas 061
	5.3. Programas apoio Sergas
	5.4. Convenios

	CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA DE URXENCIAS,EMERXENCIAS E CATÁSTROFES DE GALICIA
	6.1. Actividade do centro
	6.2. Actividade científico-docente
	6.3. V Xornada sobre a urxencia e emerxencia dedicada ao reto dasíndrome coronaria aguda
	6.4. Premio Pepe Millá
	6.5. Primeiro adestramento de escolares en RCP a cargo do persoal deUrxencias Sanitarias de Galicia-061

	ÁREA DE CALIDADE
	ÁREA DE COMUNICACIÓN E PUBLICACIÓNS
	ÁREA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DE INFORMACIÓN
	SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO

