
O MEIXOEIRO AVANZA COA SÚA REFORMA INTEGRAL

• O SERGAS ven de adxudicar as obras de ampliación das Unidades de Mama,
Medicina Nuclear e Radioterapia por un importe de catro millóns de euros 

• Trátase de ampliar e integrar os recursos diagnósticos da mama da área de
Vigo, tanto os de cribado poboacional como os de diagnóstico hospitalario,
polo que se duplicarán os espazos actualmente dispoñibles

• Medicina Nuclear habilitará unha área específica para pediatría mentres que a
Unidade de Oncoloxía Radioterápica disporá de máis camas e consultas

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

Vigo, 10 de setembro do 2018. O Servizo Galego de saúde ven de publicar a resolución
da  adxudicación  das  obras  de  adaptación  funcional  das  Unidade  de  Mama,  Medicina
Nuclear  e Radioterapia do Meixoeiro,  por  un importe da adxudicación de 3.969.866,89
euros,  cofinanciado nun 80% cos fondos FEDER. A empresa adxudicataria,  Puentes y
Calzadas Infraestruturas, terá un prazo de execución de 10,5 meses. 

Con  esta  nova  contratación,  que  ven  a  sumarse  aos  investimentos  xa  realizados  nos
últimos tempos, avánzase na reforma integral do Meixoeiro, co obxecto de modernizar e
potenciar ese centro, e que o reconverterá nun novo hospital, nun novo Meixoeiro.

Dobre superficie para Unidade de Mama
Coa actuación na Unidade de Mama vaise ampliar, mellorar e integrar nun único servizo
todos os recursos diagnósticos da mama da área de Vigo, tanto os de cribado poboacional
como os de diagnóstico hospitalario.

Esta Unidade cambiará de emprazamento trasladándose á planta -1, a uns espazos que
duplicarán á superficie dos actuais, pasando de 400 metros cadrados aos 860 da nova
localización.  Ademais,  integrarase  na  mesma  zona  o  Programa  Galego  de  Detección
Precoz do Cancro de Mama que se ven desenvolvendo na Casa do Mar de Vigo. 

No seu programa funcional, a nova Unidade contará cun acceso directo desde o exterior, e
distribuirase en tres áreas diferenciadas conforme á súa actividade asistencial. Na primeira
das zonas, habilitarase unha ampla sala de espera e consultas para tres cirurxiáns e dúas
enfermeiras. A seguinte será a área de exploración de pacientes, na que se localiza o
equipamento tecnolóxico -tres ecógrafos, un mamógrafo e unha mesa de estereotaxia-.
Ademais, contará cunha área administrativa, con cinco salas de informes, dous despachos,
sala de estar, e unha sala de xuntas.

As instalacións do Programa de Detección Precoz terán unha distribución e dotacións que
permiten  o seu funcionamento  de forma independente  do resto  da Unidade,  pero  coa
vantaxe de encontrarse integrado dentro da mesma. As súas instalacións disporán dunha



ampla sala de espera, con aseo público para as usuarias, dúas salas de informes, cabinas,
dous mamógrafos e un despacho. 

Área pediátrica en Medicina Nuclear e máis consultas para Radioterapia
Outro  dos  servizos  que  vai  experimentar  unha  adaptación  funcional  é  o  de  Medicina
Nuclear, que ampliará as súas dependencias para centralizar toda a actividade asistencial
e mellorar o circuíto dos fluxos de usuarios, diferenciando os de adultos dos pediátricos, e
habilitando unha área específica de espera para os nenos, con aseos propios. Ademais,
mellorarase tamén as condicións de intimidade dos pacientes.

En relación coa ampliación da Unidade de Oncoloxía Radioterápica, cabe subliñar que vai
experimentar un incremento dotacional importante, con máis habitacións e consultas. Así,
tendo en conta o aumento do volume de pacientes a tratar, dótase da terceira habitación
de terapia metabólica e de dúas novas habitacións de braquiterapia.

Ademais, amplíase con 8 novas consultas e con áreas específicas para o emprazamento
das Unidades de Física médica e Dosimetría.

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 hospital totalmente renovado, o “Novo Meixoeiro”.

Así,  entre  as  próximas  actuacións  tamén  cabe  subliñar  a  reforma  da  súa  envolvente
térmica,  xa  en  fase  de  redacción  do  proxecto,  mellorando  a  cuberta,  a  fachada  e  os
cerramentos. O obxecto deste proxecto é mellorar a eficiencia enerxética do edificio de
acorde 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.

Hai que lembrar que este hospital 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,  incorporouse  novos  equipamentos  tecnolóxicos
como  un  mamógrafo  dixital,  novos  aceleradores  lineais  e  unha  ganmacámara  para
Medicina Nuclear.

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.


