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ESPECIALISTAS  EN  ORL  DO  ÁLVARO  CUNQUEIRO  IMPARTIRÁN  UN  CURSO  DE
CIRURXÍA DE OÍDO

• Unha vintena de especialistas de diferente hospitais galegos participarán no
I Curso de Iniciación en cirurxía de oído, técnica cirúrxica e disección do óso
temporal 

• Trátase da primeira vez que se realiza unha formación con peza anatómica
completa,  no  que  cada  cursillista  disporá  dun  espécime  anatómico  para
realizar as prácticas cirúrxicas 

Vigo,  26 de  setembro  de  2022.  Especialistas  en  Otorrrinolaringoloxía  do  Chuvi
impartirán esta semana o  I Curso de Iniciación en cirurxía de oído, técnica cirúrxica e
disección  do  óso  temporal.  Trátase  dun  curso  formativo  teórico-práctico  dirixido  a
especialistas  que  se  inicien  na  cirurxía  otolóxica.  En  total,  unha  vintena  de
participantes.

O curso, organizado pola sección de Otoloxía do servizo de ORL impartirase do 27 ao
30 de setembro no Álvaro Cunqueiro e para o seu desenvolvemento práctico vaise
dispor dun espécime anatómico completo (2 lados da cabeza) para cada cursillista. 

Para  isto  habilitarase  un  posto  de  disección  para  cada  alumno,  que  consta  de
microscopio  cirúrxico,  motor  de  fresado  de  oído,  irrigación-aspiración  e  diferente
instrumental  cirúrxico.  Ademais,  o  profesorado  contará  tamén  cun  espécime
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anatómico  para  realizar  unha  demostración  práctica  de  cada  un  dos  procesos  a
efectuar, que será retransmitida nos distintos monitores das salas de disección.

Segundo  explica  a  directora  desta  formación,  a  otorrino  Ana  Isabel  Lorenzo  “a
importancia  destas  xornadas  formativas  radica  en  que  a  aprendizaxe  realízase
mediante  a  práctica  directa  en  peza anatómica completa (espécime fresco),  o  que
permite ao alumnado tanto o coñecemento anatómico do oído como das diferentes
técnicas cirúrxicas, algunhas de cirurxía avanzada”.

Gran actividade cirúrxica 
O servizo de ORL do CHUVI realiza anualmente 25.000 consultas e 1.600 intervencións
cirúrxicas, o que o converte nun dos servizos galegos que maior número de operacións
efectúa. Neste conxunto, ten moito peso a cirurxía ambulatoria infantil, rexistrando
500 operacións anuais a nenos e nenas menores de 15 anos, sendo as patoloxías máis
habituais as anxinas, vexetacións e drenaxes.

Aproximadamente o 20% de todas as intervencións cirúrxicas corresponden a diversas
patoloxías de oídos.

Este servizo é centro de referencia en implantes cocleares (dispositivo intracoclear
para pacientes con perda de audición profunda ou xordos) para o sur da provincia de
Pontevedra e Ourense. Anualmente realizan 30 implantes sobre todo en nenos e nenas
con hipoacusias neurosensoriais severas e profundas. 

Ademais, tamén ten implementada unha Vía Rápida de Cancro de Pescozo e Cabeza,
grazas  a  que,  aqueles  pacientes  diagnosticados  con  cancro,  son  tratados  de  xeito
rápido e sen demora.
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