
O SERGAS AVANZA NA REFORMA INTEGRAL DO NOVO MEIXOEIRO

• O DOG anuncia a contratación da redacción do proxecto para a reforma da
envolvente térmica, mellorando a cuberta, a fachada e os cerramentos

• O obxecto é mellorar a eficiencia enerxética de acordo coa normativa actual,
controlar  o  consumo  enerxético,  e  posibilitar  a  introdución  de  enerxías
renovables e edificios sostibles 

• Con esta actuación, o hospital ofrecerá mellores condicións de confort nas
súas  instalacións  para  pacientes;  reducirá  o  consumo  de  calefacción,
refrixeración e as emisións anuais de CO2

• Os  últimos  investimentos  e  dotacións  realizadas  neste  hospital  están  a
modernizar  e  potenciar  este  centro,  que  se  irá  reconvertendo  nun  “Novo
Meixoeiro”

Vigo, 19 de febreiro do 2018.-  O Diario Oficial de Galicia publicou, na súa edición do
venres, unha Resolución do Servizo Galego de Saúde pola que se anuncia a contratación
da redacción do proxecto básico e de execución así como a dirección facultativa para a
reforma da envolvente térmica do Hospital Meixoeiro, mellorando a cuberta, a fachada e os
cerramentos. O presuposto deste proxecto, cofinanciado nun 80% cos fondos FEDER, é
de 131.088,30 euros e ten un prazo de execución de dous meses.

O obxecto  deste  proxecto é mellorar  a  eficiencia enerxética do edificio  de  acordo coa
normativa  estatal  e  europea  vixente;  controlar  o  consumo  enerxético;  posibilitar  a
introdución  de  enerxías  renovables  e  edificios  sostibles,  e  contribuír  á  difusión  dunha
cultura responsable co coidado do medio ambiente.

Esta  actuación  enmárcase  nunha  das  liñas  de  actuación  prioritaria  da  Consellería  de
Sanidade/Servizo  Galego  de  Saúde  orientada  á  xestión  eficiente  das  infraestruturas
adaptándoas  ás  necesidades  de  pacientes  e  profesionais,  e  contribuíndo  á
sustentabilidade do sistema sanitario. 

Alto consumo enerxético
Ademais de mellorar a confortabilidade dos pacientes e traballadores, o aforro de enerxía
tamén  é  unha  prioridade  tanto  pola  necesidade  de  reducir  custos  na  explotación  dos
centros, como por minimizar a carga enerxética e contribuír así á conservación do medio
ambiente. 

Os  centros  hospitalarios  son  espazos  públicos  e  de  uso  moi  continuado.  Estas
características fan que neste tipo de edificios, a utilización de tecnoloxías que garanten un
control das cargas enerxéticas, sexa máis importante que noutro tipo de sectores. 

A día de hoxe, o sistema de climatización do hospital Meixoeiro (refrixeración, central calor,
e distribución de aire) supón un 53% do consumo eléctrico do hospital, e a iluminación un
21%. A maiores, estarían os equipos como ascensores, grupos de presión, e equipamentos
de tecnoloxía médica.



O  SERGAS realizou  un  estudo  para  mellorar  o  illamento  térmico  do  edificio  con  uso
hospitalario, e concluíu a necesidade de reformar as cubertas, fachadas e ocos actuais
mediante  o  cambio  dos  elementos  que  as  conforman,  así  como  a  incorporación  de
materiais illantes que provoquen unha menor demanda do sistema de climatización do
edificio, e a eliminación de problemas de humidades actuais. 

Coa substitución de carpinterías e vidros, a instalación dun sistema de illamento térmico da
envolvente,  e  a mellora de iluminación,  a  cualificación enerxética do hospital  mellorará
substancialmente ao reducirse nun 24% as emisións de gases á atmosfera. 

En conclusión, con esta actuación, o hospital ofrecerá mellores condicións de confort nas
súas instalacións para pacientes e traballadores; reducirá de xeito importante o consumo
de  calefacción,  refrixeración  e  as  emisión  de  CO2,  e  acadará  un  importante  aforro
económico ao ano. 

O Novo Meixoeiro 
Nos últimos meses, o Hospital Meixoeiro ven de experimentar un forte pulo en canto a
investimentos  e  novas  dotacións,  o  que  ratifica  o  seu  papel  fundamental  actual  na
configuración  do  CHUVI,  así  como o  maior  protagonismo que  irá  adquirindo,  e  que o
reconverterá nun novo hospital, nun novo Meixoeiro.

Así, ven de dotarse con novas unidades e servizos como a Central de Esterilización, a
Área de Lesionados Medulares, o Laboratorio central  e o Laboratorio de Microbioloxía.
Ademais,  incorporáronse novos equipamentos tecnolóxicos como un mamógrafo dixital,
novos aceleradores lineais e unha gammacámara para Medicina Nuclear.

Convén  recordar  tamén  os  proxectos  que  se  acometerán  proximamente,  como  as
actuacións na Unidade de Mama, en Rehabilitación e na Unidade de Medicina Nuclear e
Radioterapia.

En conclusión,  estas actuacións representan a aposta clara do Sergas polo impulso á
actividade asistencial  do Meixoeiro e o firme compromiso institucional  coa potenciación
deste centro, da súa modalidade asistencial ambulatoria e, sobre todo, a súa capacidade
cirúrxica.


