
A  EOXI  DE  VIGO  CONTINÚA  COAS  MEDIDAS  PARA  MANTER  A  ACTIVIDADE
CIRÚRXICA PROGRAMADA

• Co  obxecto  prioritario  de  garantir  a  seguridade  para  os  pacientes  e
profesionais, estase traballando en minimizar o impacto asistencial derivado
das incidencias na esterilización dos contedores do instrumental cirúrxico

• Tras efectuar na fin de semana o lavado manual de 600 contedores -do total de
1892 dispoñibles- recuperáronse 200 caixas

• Continuarase  con esta  medida  para  valorar  individualmente  os  contedores
restantes;  e  vaise  repoñer  aqueles  que  foron  descartados  nesta  primeira
avaliación

Vigo, 17 de abril  do 2018.  A EOXI de Vigo continuará desenvolvendo o conxunto  de
actuacións establecidas, e xa iniciadas, para manter a realización da actividade cirúrxica
programada en xornada ordinaria. Trátase de minimizar o impacto xerado polas incidencias
detectadas no esterilizado dos contedores do instrumental cirúrxico, garantindo a máxima
seguridade para os pacientes e os profesionais.

Así, o único cambio introducido na programación ordinaria foi a substitución da cirurxía
ortopédica de pacientes de lista de espera por pacientes con fracturas xa ingresados no
hospital, situación que entra na práctica organizativa habitual, de ser necesaria. Posponse
a actividade extraordinaria de tarde, coa única excepción de oftalmoloxía de Meixoeiro,
cuxos  procesos  de  esterilización  non  interfiren  nin  cos  procesos  de  sobreesforzo  da
central, nin precisan de contedores de aluminio.

De tódolos  xeitos,  realízase unha validación diaria  da actividade cirúrxica programada,
para manter intacta a cirurxía prevista en xornada de mañá.

Entre as medidas que foron adoptadas no mesmo momento en que se tivo coñecemento
da situación foron a utilización de contedores alternativos (non de aluminio); o préstamo de
contedores  por  parte  doutros  centros  sanitarios;  e  a  utilización  doutros  soportes
substitutivos das caixas como o “embolsado” do instrumental en bolsas estériles. 

Óxido de aluminio
Os  informes  técnicos  do  laboratorio  especializado  en  análises  de  metais  e  da  propia
empresa  subministradora  dos  contedores  -coordinados  polo  servizo  de  Medicina
Preventiva- veñen de confirmar que as partículas brancas detectadas nos contedores do
instrumental cirúrxico son óxido de aluminio das propias caixas.

Mentres os técnicos seguen desenvolvendo os estudos para determinar as causas que
provocaron  esta  desintegración  do  metal,  procedeuse  a  modificar  o  conxunto  de
parámetros físicos e químicos do proceso integral de esterilización. 



Así,  na  pasada  fin  de  semana  implementáronse  as  seguintes  medidas:  retirada  do
acelerante de secado no túnel de lavado de contedores; redución da temperatura da auga
de lavado; cambio da tipoloxía de deterxente; e redución da concentración de deterxente e
de humectante. 

Ademais,  tras  reforzar  todas  as  quendas  de  traballo  da  Central  de  Esterilización,
efectuouse  o  lavado  manual  de  600  contedores,  do  total  dos  1892  dispoñibles,  e
posteriormente  introducíronse  no  túnel  de  lavado  coas  novas  especificacións  técnicas
prefixadas.  Tras  este  reprocesamento  foron  recuperadas  200  caixas  que  están  en
condicións de incorporarse de novo no circuíto da esterilización. O resto foron retiradas
para a súa reposición.

Nos próximos días continuarase con esta medida, co obxecto de validar individualmente os
contedores restantes. Por outra banda, de xeito inmediato iniciase o procedemento para a
adquisición, pola vía de urxencia, dos contedores necesarios para repoñer aqueles que
foron descartados nesta primeira avaliación.

Central acreditada 
Estes  contedores  foron  adquiridos  hai  dous  anos,  como  parte  da  renovación  do
equipamento con que foi dotada a nova Central de Esterilización.
 
A nova Central de esterilización do Meixoeiro, que fará no próximo mes de maio dous anos
da súa entrada en funcionamento, está acreditada coa ISO 9001-2000 de calidade, sendo
o único complexo hospitalario público galego que conta con esta acreditación, que garante
o  cumprimento  dos  procesos  cos  máximos  criterios  de  calidade  e  seguridade.
Precisamente,  grazas  aos  seus  mecanismos  de  control  do  seu  Sistema de  Xestión  e
Trazabilidade é posible detectar de xeito inmediato calquera alteración nos procedementos.

Desde a dirección da EOXI quérese enviar unha mensaxe de apoio aos profesionais da
Central  de Esterilización, polo seu traballo, profesionalidade e o compromiso que teñen
manifestado coa sanidade publica e cos pacientes.


