
APERTURA DO CURSO ACADÉMICO NO CHUVI

• Na  actualidade,  na  EOXI  de  Vigo  hai  un  millar  de  estudantes  que  cursan
diversas disciplinas nos centros sanitarios de Vigo

• A novidade deste ano é a posta en marcha do grao de Enxeñería Biomédica da
Universidade de Vigo, dado que o hospital participará nesta formación 

• Estes  días  inician  o  curso  a  nova  promoción  da  Escola  Universitaria  de
Enfermaría  e  os  alumnos  de  sexto  curso  da  Facultade  de  Medicina  de
Santiago 

Vigo, 10 de setembro de 2018.- A EOXI de Vigo iniciou estes días o curso académico
2018/19 coa recepción oficial dos alumnos e alumnas das diversas disciplinas que cursan
os seus estudos nos centros sanitarios de Vigo, que a día de hoxe son un millar.

A  novidade  deste  ano  é  a  posta  en  marcha  do  grao  de  Enxeñería  Biomédica  da
Universidade de Vigo, dado que os estudantes recibirán parte da súa formación no Álvaro
Cunqueiro.

A Enxeñería  Biomédica  aplica  os  principios  da  enxeñería  ás  ciencias  da  vida.  Esta
disciplina combina os criterios de deseño en enxeñería e as ferramentas de análise das
ciencias para resolver  problemas en medicina,  bioloxía,  biotecnoloxía ou farmacia. Así,
esta  formación  universitaria  está  orientada  á  investigación  e  ao  desenvolvemento  de
equipos electrónicos utilizados nos centros sanitarios para o diagnóstico e a práctica clínica
así  como  noutros  campos  da  medicina  como  a  Telemedicina,  a  Xestión  sanitaria  e
Equipamento.  Isto  é,  trátase  de  aplicar  os  principios  e  coñecementos  da  enxeñería
industrial, da telecomunicación e informática ao campo da medicina e da tecnoloxía de
produtos sanitarios. 

1ª Promoción de Enxeñería Biomédica da Universidade de Vigo



Cinco materias completas no hospital
A partir  do  2º  curso,  os  alumnos  e  alumnas  cursarán  5  materias  completas  -teoría  e
práctica- no hospital: Estrutura e Patoloxía Médica, e Estrutura e Patoloxía Cirurxía (en 2º
curso); Enxeñería Clínica e Hospitalaria, e Fundamentos da Tecnoloxía Hospitalaria (en 3º
curso); e Tecnoloxía Hospitalaria en cuarto.

Esta nova vía de colaboración entre a Universidade de Vigo e o Chuvi xerará importantes
sinerxias entre  ambas institucións.  “É un reto  que a Universidade conte  con nós para
impartir  esta  formación,  e  pon  de  manifesto  o  alto  nivel  tecnolóxico  do  Cunqueiro.
Ofreceremos coñecementos de todas aquelas especialidades que teñan un compoñente
técnico importante como Neuroloxía, Cardioloxía, Pneumoloxía, Radioloxía, Laboratorios,
Medicina  Nuclear  ou  Radioterapia  entre  outras....  En  definitiva,  desde  o  hospital
facilitarémoslles  as  claves  para  que  entendan  as  necesidades  dos  profesionais  e  dos
pacientes e os enxeñeiros biomédicos nos axudarán a mellorar a tecnoloxía”-  afirma o
coordinador hospitalario deste Grao, Fernández Villar. 

“En definitiva -conclúe o doutor Villar- trátase dunha formación cun futuro prometedor, con
múltiples  saídas  profesionais  para  estes  estudantes,  ao  tempo  que  aportará  grandes
avances para a asistencia aos pacientes”-.

Nova promoción de Enfermaría e 86 alumnos de Medicina
Tamén ven de incorporarse a nova promoción da Escola Universitaria de Enfermaría do
Meixoeiro, 50 alumnas e alumnos; así como os 86 estudantes de sexto curso da Facultade
de Medicina da Universidade de Santiago.

Estudantes da Escola Universitaria de Enfermaría



Os alumnos de Medicina realizan o seu último ano nun hospital, cun curso práctico no que
se lles imparte un programa docente baseado na rotación por diferentes especialidades
médicas e cirúrxicas. 

A docencia deste curso será impartida por 23 profesores asociados e 505 colaboradores
docentes da EOXI de Vigo.

Estudantes de sexto curso da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago


