
O MEIXOEIRO ACOLLE O GRAN LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

• O conselleiro de Sanidade visitou hoxe os laboratorios do CHUVI, onde se
realizan máis de 12 millóns de análises ao ano

• Máis do 60% das mostras analizadas no laboratorio central do Meixoeiro
proceden dos centros de saúde da área sanitaria 

• Nestes  momentos,  os  médicos  de  atención  primaria  poden  acceder  á
petición  de  todos  os  procedementos  analíticos  da  carteira  de  servizos
actual do laboratorio

• O SERGAS desenvolveu un plan funcional baseado na especialización dos
laboratorios,  na  ampliación  das  infraestruturas,  e  na  incorporación  de
equipamento tecnolóxico de última xeración 

Vigo,  12  de  xullo  do 2019.  “O gran  laboratorio  de  Atención  Primaria”.  Con  estas
palabras describiu o conselleiro de Sanidade, Jesus Vázquez Almuíña, aos laboratorios
emprazados no Meixoeiro. O conselleiro, acompañado polo xerente da EOXI de Vigo,
Julio  García  Comesaña,  realizou hoxe unha visita  aos laboratorios  do CHUVI,  con
especial  atención  ás  novas  instalacións  de  Microbioloxía,  postas  en  marcha
recentemente.

Almuíña explicou que -“nestes laboratorios procésanse todas as mostras procedentes
dos centros de saúde da área sanitaria e das consultas externas hospitalarias, que
ascenden a 10 millóns de analíticas”-. A estas hai que engadirlle 2,3 millóns máis de
analíticas  realizadas  no  Álvaro  Cunqueiro,  polo  que  o  número  total  de  análises
informados  anuais  é  de
12.300.000.

O  conselleiro  afirmou  que
nestes momentos os médicos
de  atención  primaria  da  área
sanitaria de Vigo teñen acceso
á  petición  a  todas  as  probas
analíticas ofertadas na carteira
de  servizos  do  Complexo
Hospitalario  Universitario  de
Vigo.  “De  feito  -dixo-  o  60%
das  peticións  procesadas  no
laboratorio  central  do
Meixoeiro  proceden  da
atención primaria” -.

Plan funcional
O Sergas deseñou un modelo de Laboratorios para a área sanitaria de Vigo único en
España.  Así,  ven  de  desenvolver  un  plan  funcional  baseado  en  tres  piares
fundamentais:  na  súa  especialización,  en  función  da  propia  especialización  dos



hospitais; na ampliación das infraestruturas; e na incorporación de novo equipamento
tecnolóxico de última xeración. 

Segundo afirma o xefe de Microbioloxía, Benito Regueiro -“ este modelo permítenos o
desenvolvemento de novas técnicas e dos procedementos máis avanzados, ampliando
así  a  nosa  carteira  de  servizos.  Nestes  momentos,  xa  somos  referencia  para
determinadas  probas,  como  as  relativas  ás  enfermidades  emerxentes;  estamos
posicionados á  vangarda da sanidade  pública  española  e  aínda  temos  un  enorme
potencial para seguir crecendo”-.

O Sergas realizou un investimento global de 21 millóns de euros nestes servizos (20 no
laboratorio central do Meixoeiro e 826.000 nas obras de Microbioloxía, que dotaron dun
novo laboratorio ao Cunqueiro e ampliaron o existente no hospital Meixoeiro). 

Ambos  hospitais  contan  agora  con  laboratorios  ben  dimensionados,  con  amplos
espazos  para  dar  resposta  axeitada  á  ampliación  da  carteira  de  servizos
experimentada nos últimos tempos e atender as demandas e peticións de probas as 24
horas do día os 365 días do ano.

O  plan  funcional  desenvolvido  contempla  que  os  laboratorios  do  Meixoeiro  estean
orientados cara a dúas vertentes: ao procesamento de grandes volumes de mostras de
rutina; e as que aportan gran precisión diagnóstica. Isto é, no Meixoeiro centralízanse



as probas nas que se prioriza a precisión, como as de bioloxía molecular ou viroloxía, e
no Álvaro Cunqueiro aquelas que requiren de maior rapidez e inmediatez na resposta.

3.000 pacientes ao día
Así, o Meixoeiro conta cun laboratorio integrado, con dúas cadeas robotizadas, e con
varios laboratorios máis especializados. 

No laboratorio central integrado -Microbioloxía comparte con Hematoloxía e Análises
Clínicos as cadeas automatizadas- analízanse as miles de mostras que envían desde
os  centros  de  saúde  e  das  consultas  externas  do  hospital  e,  nun  primeiro  filtro,
discrimínase as mostras normais das que puideran ser patolóxicas. Posteriormente, os
laboratorios máis especializados realizan os diagnósticos destas últimas. 

Segundo explica o xefe de servizo de Análises Clínicos, Arturo Fernández Nogueira -
“no ano e medio de funcionamento do laboratorio central xa estamos analizando 8.000
tubos ao día de preto de 3.000 pacientes. A nova loxística permite ofrecer resultados en
menos  de  24  horas  e  incrementar  a  seguridade,  xa  que  todo  o  proceso  está
dixitalizado, o que tamén mellora a súa trazabilidade, desde que o facultativo solicita as
análises ata que lle chegan os resultados”-.

Consta dunha área CORE automatizada para análise de Hematoloxía, Coagulación,
Seroloxía e Inmunoquímica; ademais doutras áreas como a de Urina; Nefelometría,
Cromatografía  e  Alerxia;  Laboratorio24  horas/Fármacos;  e  Inmunoloxía.  O  servizo
tamén  dispón  dun  laboratorio  de  apoio  tecnolóxico,  que  conta  con  equipos  máis
sofisticados,  e  do  laboratorio  da  Unidade  de  Reprodución  Asistida  (emprazado  no
Centro Integral de Saúde Taboada Leal). 

A cadea robotizada ten 57 metros de lonxitude e, nestes momentos, é unha das máis
longas de España. Está preparada para procesar mil tubos cada hora. 

A segunda cadea robotizada, ademais de realizar análises de seroloxía tamén pode
efectuar probas de Bioloxía molecular. “Esta cadea é un deseño pioneiro no mundo,
que diminúe o número de extraccións aos pacientes ao posibilitar  a  realización de
análises  serolóxicos  e  moleculares  cunha  soa  mostra;  isto  é  o  que  chamamos
“diagnóstico nun paso”, que posibilita obter un resultado rápido e, en consecuencia,
iniciar un tratamento de xeito inmediato”- afirma o Dr. Regueiro.

Laboratorio de Resposta Hospitalaria
No Álvaro Cunqueiro os laboratorios oriéntanse cara á rapidez da resposta. Conta cun
laboratorio  de  “Resposta  Hospitalaria”,  dotado  da tecnoloxía  necesaria  para  ofertar
resultados áxiles e personalizados aos pacientes hospitalizados neste centro, así como
aos requirimentos dos servizos de Urxencias,  da área cirúrxica e de Críticos,  e da
Materno-infantil.

Neste hospital emprázase tamén a Unidade transversal -con Anatomía Patolóxica- de
Xenética e Patoloxía Molecular. 



As  novas  tecnoloxías  incorporadas  nos  hospitais  vigueses  supuxeron  un  cambio
determinante nos diagnósticos e tratamentos. Neste senso, o Dr. Regueiro explica que
“o servizo de Microbioloxía dispón dunha tecnoloxía de gran impacto, que permite unha
identificación  bacteriana  na  metade  de  tempo  e,  en  consecuencia,  iniciar  os
tratamentos antibióticos un día antes do que se viña facendo. En dous anos pasamos
de  identificar  1.700  microorganismo  diferentes  a  máis  dos  12.000  actuais.  Isto
representa un gran avance para o sistema porque ademais de ser máis rápidos os
tratamentos  van  máis  dirixidos.  Ademais,  permitiunos  desenvolver  liñas  de
investigación  moi  innovadoras  centradas  no  metaxenoma,  o  estudo  xenético  das
bacterias nos humanos”-.


