
Elementos clave

• ORIENTACIÓN 

A organización oriéntase cara aos cidadáns, por e para quen se
traballa.

• RESOLUCIÓN 

Persegue  solucións:  non  necesariamente  defniitas,  pero
solucións, ser resoluitos.

• ADECUACIÓN 

Busca da adecuación: non calquera solución, a máis adecuada
para o usuario.

• FOCALIZACIÓN

Respecto a problemas sanitarios, como elemento do sistema.

Misión

Ofrecer ao cidadán a solución inmediata

máis adecuada ao seu problema de saúde.



Elementos clave

• OBXECTIVO FUNDAMENTAL

Liderar,  no  senido  literal  de  marcar  o  camiño,  de  ofrecer
solucións. Expoñemos que queremos ser e como queremos ser
recoñecidos.

• MARCO COMPETITIVO 

Centrados nun problema, a urxencia e un ámbito, o sanitario de
Galicia, pero sen renunciar a outros, extrapolando solucións.

• VENTAXE COMPETITIVA 

Buscando na integración co resto do sistema, a mellor solución
aos problemas dos usuarios, auténicos protagonistas da nosa
acción.

Visión

Liderar a atención á urxencia e a emerxencia 

sanitaria en Galicia, de forma integral e centrada 

no paciente.



SENSIBILIDADE E 
RESPECTO

Organización que 
considera 

esenciais as 
opinións e talores 
dos cidadáns aos 
que serte e das 
personas que a 

integran.

ORIENTACIÓN AO 
CIDADÁN, 

VOCACIÓN DE 
SERVIZO

O cidadán está 
situado no eixe da 
nosa organización. 

Protagonista 
acito do noso 

traballo.

UNIVERSALIDADE 
ACCESIBILIDADE E 

EQUIDADE

O 061 é a entrada 
rápida e efciente 

ao sistema 
sanitario, 

garanindo o 
mellor sertizo ao 

cidadán.

MELLORA CONTINUA

Como dinámica 
esencial, 

encamiñada a 
obter os 
mellores 

resultados, en 
adaptación 

constante ao 
noso ámbito.

LIDERADO

Entendido como a 
capacidade de 

tomar a iniciaita, 
xesionar, 

promoter e 
ataliar a asistencia 

e transporte 
sanitario na 
urxencia e 

emerxencia 
extrahospitalaria, 
de forma efcaz e 

efciente.

COMPROMISO COS 
OBXECTIVOS DA 
ORGANIZACIÓN

Persoas altamente 
moitadas e 

compromeidas co 
adecuado 

funcionamento da 
organización.

SEGURIDADE DO 
PACIENTE

Como patrón de 
comportamento 

integrado nos 
profesionais e 

na organización.

DESENVOLVEMENTO 
SOSTIBLE

Organización 
compromeida co 
desentoltemento 

sosible e a 
protección do 

medio ambiente.

VALORES


	VALORES

