
A EOXI DE VIGO INCREMENTA A ACTIVIDADE CIRÚRXICA 

• A actividade extraordinaria irase recuperando paulatinamente e esta semana
xa  se  duplican  os  quirófanos  de  tarde,  pasando  dos  10  actuais  aos  21
programados

• Ademais de Oftalmoloxía, incorpóranse as especialidades de Cirurxía Xeral,
Vascular, Traumatoloxía, Neurocirurxía e Cirurxía de mama  

• Esta fin de semana rematouse a primeira avaliación dos 1892 contedores 
• Os  técnicos  decidirán  os  contedores  a  repoñer,  que  serán  licitados  polo

procedemento de urxencia

Vigo, 23 de abril do 2018.  A partir desta semana, a actividade cirúrxica extraordinaria,
realizada en xornada de tarde nos quirófanos do Chuvi, irase recuperando paulatinamente,
sempre  condicionada  polo  principio  que  está  a  rexer  todo  este  proceso:  garantir  as
máximas condicións de seguridade. 

Neste senso, está previsto duplicar o ritmo da actividade, e xa na xornada vespertina de
hoxe, vanse incrementar o número de quirófanos a realizar no Meixoeiro, pasando dos
dous diarios  actuais  de  Oftalmoloxía  a  catro  diarios.  Isto  é,  un  total  de  21  quirófanos
semanais nos que está previsto intervir 110 pacientes de seis especialidades. 

Así, ademais de Oftalmoloxía, reanudan a súa actividade extraordinaria de tarde outras
cinco  especialidades:  Anxioloxía  e  Cirurxía  Vascular,  Cirurxía  Xeral  e  Dixestiva,
Traumatoloxía, Neurocirurxía e Cirurxía de mama. 

Co  obxecto  de  minimizar  a  repercusión  asistencial  derivada  das  incidencias  na
esterilización  dos  contedores  de  instrumental  cirúrxico,  continuarase  realizando  unha
validación  diaria  da  actividade  cirúrxica  programada,  para  manter intacta  a  cirurxía
prevista en xornada de mañá, tal  e como ten acontecido coa programación da pasada
semana. 

Remata a avaliación dos contedores
En  relación  coas  medidas  adoptadas  para  a  validación  da  correcta  esterilización  dos
contedores,  esta  fin  de  semana  rematou  a  primeira  avaliación  individual  dos  1892
contedores dispoñibles; isto é, o lavado manual de cada un deles antes de introducilos no
túnel de lavado (coas novas especificacións técnicas). 

Tras esta primeira clasificación, os técnicos das empresas implicadas, coordinados polo
servizo  de  Medicina  Preventiva,  adoptarán  as  decisións  definitivas  sobre  o  estado  e
posibilidade de recuperación de cada un deles.

Unha vez estea dispoñible o informe técnico definitivo, vaise proceder á licitación daqueles
contedores  que  sexa  necesario  repoñer,  activando  o  trámite  administrativo  da  “vía  de
urxencia”.



A día de hoxe, os técnicos seguen desenvolvendo os estudos para determinar a causa ou
causas que provocaron a aparición de óxido de aluminio na superficie dos contedores.

Desde  a  dirección  da  EOXI  quérese  manifestar  publicamente  o  agradecemento  aos
profesionais, tanto da Central de Esterilización como aos cirúrxicos, pola profesionalidade
e o compromiso demostrado en aras de unir esforzos na busca de solucións alternativas
para  minimizar  a  repercusión  asistencial  desta  incidencia,  e  que  permitiron  realizar  a
pasada semana máis de medio millar de intervencións nos quirófanos do Chuvi.


