
JAVIER  YÁÑEZ,  NOVO  XEFE  DE  SECCIÓN  DE  CIRURXÍA  ORTOPÉDICA  E
TRAUMATOLOXÍA DO CHUVI

• Asume a responsabilidade da Unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria e de
Ciclo  Rápido  do  Servizo  de  Traumatoloxía,  situada  no  Hospital  do
Meixoeiro

• Especialista en cirurxía da man, coordina a Unidade de membro superior
do servizo

• A Unidade  realiza  no  Meixoeiro  unha  media  de  1.000  intervencións  só
ambulatorias

Vigo, 14 de agosto de 2019. O traumatólogo Javier Yáñez é o novo xefe de sección
de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
(CHUVI), segundo a resolución da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo que publicou o
Diario Oficial de Galicia (DOG) o día 9 deste mes. En concreto, dirixirá a Unidade de
Cirurxía Maior Ambulatoria e de Ciclo Rápido, situada no Hospital do Meixoeiro.

Licenciado en Medicina pola Universidade Complutense de Madrid en 1991, cursou a
especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía no Hospital do Meixoeiro entre
1994 e 1999,  incorporándose de seguido á estrutura do Servizo Galego de Saúde
(Sergas).

Está especializado en cirurxía da man e coordina a Unidade de membro superior do
servizo. 

Intensa actividade
A Unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria
e  de  Curta  Estancia  de  Traumatoloxía
realiza unha intensa actividade cirúrxica
no Hospital  do Meixoeiro. Leva a cabo
as  intervencións  ambulatorias  e  as  de
ciclo  rápido  (con  ingreso  hospitalario
inferior  a  3  días).  “Semanalmente  o
Servicio  de  Cirurxía  Ortopédica  e
Traumatoloxía  utiliza  entre  10  e  12
quirófanos  no  hospital  do  Meixoeiro.
Tendo en conta que só na modalidade
de  cirurxía  ambulatoria  realízanse
anualmente  unha  media  de  1.000
intervencións,  podemos  facernos  unha
idea da gran actividade que se  leva a
cabo”, explica o doutor Yáñez.

A Unidade, ademais dispón dunha vía rápida para preparar as fracturas do membro
superior en réxime ambulatorio, con vistas á intervención cirúrxica, o que permite unha



mellor organización á hora de operar ao paciente e afórranse recursos, optimizándose
as camas dispoñibles.


