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Obxectivo xeral:  proporcionar aos médicos que desenvolven 
o posto de médico de emerxencias (MER) na Central de 
Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (CCUSG-061) 
os coñecementos sobre o funcionamento do posto de responsable 
operativo da CCUSG-061, facilitando o manexo das situacións 
de emerxencia ou situacións de crise, principalmente de etioloxía 
sanitaria, de forma flexible, utilizando procedementos específicos 
segundo o perfil da situación de urxencia que se presente.

Objetivos específicos: durante o desenvolvemento do curso, os 
participantes contarán cos procedementos específicos para cada 
tipo de emerxencia que poida presentarse, nos cales se detallan 
as accións que deben realizarse dende a CCUSG-061 para a súa 
resolución, adquirindo as ferramentas conceptuais e metodolóxicas 
que lles permitan cumprir os seguintes obxectivos unha vez 
finalizada a formación:   

• Controlar e regular os fluxos de demanda do servizo, 
establecendo prioridades.

• Tomar decisións en situacións de conflito, asumindo a 
responsabilidade final dos resultados.

• Realizar todas as funciones do posto co maior grao de eficacia, 
de acordo coa situación e recursos dispoñibles.

• Asumir a máxima autoridade en situacións de catástrofes/
emerxencias sanitarias, ata ser substituído pola autoridade 
competente.

• Velar por manter unha calidade óptima do servizo durante a 
súa quenda.

Dirixido a médicos coordinadores que na actualidade 
desenvolvan funcións de consultoría médica na CCUSG-061 

e que teñan 2 anos de experiencia como MER

(20 prazas dispoñibles)

Horario Contido
16.00-16.15 Introdución: presentación e obxectivos do curso. D. José Flores Arias

16.15-17.00
A comunicación sanitaria. A capacidade de liderado. Comunicados 
de prensa. D. Manuel Pereira Carnero

17.00-17.30
A resolución de conflitos e reclamación dende o posto de responsable 
da quenda. Dispositivos de risco previsible.
Dna. María Caamaño Martínez

17.30-18.30
Os recursos tecnolóxicos: as aplicacións CADE e ACORDE.
D. Pablo Colinas Pesado / D. Javier Riveiro Villanustre

18.30-19.00 DESCANSO

19.00-21.00
O recursos tecnolóxicos: ACD, o sistema de comunicacións, GIS, 
usuario xenérico, protocolos ante fallos do sistema, manexo da 
gravadora. D. Pablo Colinas Pesado / D. Javier Riveiro Villanustre

21.00-22.00 Resolución de dúbidas e preguntas.
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8 de outubro de 2019

Horario Contido

16.00-17.30

Decreto e tipos de transporte: RTSUG-061 e ambulancias de 
apoio. Concurso de transporte terrestre e novidades: unidades de 
soporte vital avanzado terrestre, soporte vital avanzado enfermería, 
ambulancias non asistenciais. Concurso de transporte aéreo 
e novidades. Funcionamento e resolución de reclamacións de 
transporte dende o posto de responsable da quenda de CCUSG-061. 
Dna. Emilia Pérez Meiriño

17.30-18.30
Transferencia con aeroportos. Helicópteros de rescate. 
Helisuperficies. Traslado heliporto CHUS/Álvaro Cunqueiro/CHUAC. 
Dna. Olga Dosil Díaz

18.30-19.00 DESCANSO

19.00-20.00

Traslado de pacientes con ECMO. Traslado de pacientes infecciosos. 
Acompañantes nos traslados. Zonificación das ambulancias de 
soporte vital avanzado A Coruña. Traslados secundarios CHUAC. 
Traslado de internos de prisións e detidos. Traslado de menores. 
Consentimento informado. D. Francisco Contreras Martinón

20.00-21.00
Traslados secundarios: interhospitalarios, derivacións de pacientes 
accidentados de tráfico e laborais.  D. Juan López Lazcano

21.00-22.00 Resolución de dúbidas e preguntas.

9 de outubro de 2019

Horario Contido

19.30-20.00
HADO: servizos, horarios, vías de comunicación con HADO e 
paliativos, derivacións, solucións domiciliarias.
D. Juan López Lazcano

20.00-21.00

ACOUGO: ingreso involuntario, localización do forense de garda, 
plan de suidicio en Galicia, código Charlie, exitus durante o traslado, 
certificados de defunción en horario de atención continuada. Plan de 
prevención de suicidio en Galicia
D. Armando Manuel Gómez Iglesias

21.00-22.00 Resolución de dúbidas e preguntas.

10 de outubro de 2019

Horario Contido

16.00-17.00

Incidentes de múltiples vítimas (IMV): concepto, protocolo IMV, 
arcóns de catástrofes, material de intervención. Activación do grupo 
de intervención psicolóxica en catástrofes.
Dna. Marisol Caamaño Arcos

17.00-17.30
Circuíto de información e xestión da área tecnolóxica: suxestións, 
queixas, incongruencias na xestión de datos, circuíto de xestión, 
prioridades para a resolución. Dna. Marisol Caamaño Arcos

17.30-18.00
Teletradución. Asistencia a detidos. Xestión de persoal de baixa e 
activación de persoal localizado da CCUSG-061 e Área Asistencial. 
Dna. María Encarnación Guzmán Sáez

18.00-18.30
Xestión de calidade na CCUSG-061. Xestión de procesos: mapa de 
procesos. Modelo EFQM. Seguridade do paciente.
Dna. Teresa Cartelle Pérez

18.30-19.00 DESCANSO

19.00-19.30

Incremento da demanda na CCUSG-061. Activación do posto de 
MER 2. Incidencias para comunicar á dirección. Coordinación con 
salvamento marítimo: rescate e transferencia de pacientes.
Dna. Silvia García Mosteiro

19.30-20.00

A enfermería na CCUSG-061: protocolos: caídas, exitus esperado, 
patoloxía dental, PCR dirixida, IT (medicación-anticoncepción, 
anticoagulación, peg. esng.). 
Dna. Corsina Prado Pico

20.00-21.00
Contrato programa co Sergas.
D. Román Gómez Vázquez/ Dna. Adriana Regueira Pan

21.00-22.00 Resolución de dúbidas e preguntas.9 de outubro de 2019

Horario Contido
16.00-16.30 Código ICTUS. Programa “Acude e axuda”. D. José Flores Arias

16.30-17.30
PROGALIAM: código 1, unidades de hemodinámica, retornos de 
código 1. DESA: activación, problemas, tarxetas. 
D. Jorge Puente Hernández

17.30-17.45 Código sepse. D. Javier Gamallo Aller

17.45-18.30
Programas en colaboración con Saúde Pública: código SAEG, 
seguridade alimentaria, gripe, vaga de calor. Dna. María José Gil Leal

18.30-19.00 DESCANSO

19.00-19.30
Alerta escolar. Teléfono de activación de emerxencias pediátricas 
CHUS.  Alerta pediátrica. D. Carlos Mirás Bello

Parte práctica: 14 ao 25 de outubro de 2019

•	 Comunicación	sanitaria,	 recursos	 tecnolóxicos	e	 transporte.	Rotación	
a	dobre	casco	co	xefe	de	sala	 (1	quenda	de	5	horas)	e	co	 formador	
(1	hora).

•	 Programas	especiais,	coordinación	e	xestión:	rotación	a	dobre	casco	co	
xefe	de	sala	(1	quenda	de	7	horas).

•	 Rotación	a	 dobre	 casco	 titorizado	polo	 xefe	 de	 sala	 (1	 quenda	de	7	
horas).
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