
                                                                                                                                                    

INFORMACIÓN ÓS MEDIOS

AMPLÍASE O DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA MOLECULAR DO LABORATORIO
DE MICROBIOLOXÍA QUE SE DEDICA Á XESTIÓN DAS PROBAS POLO COVID

 Habilitouse un espazo independente específico, e compráronse equipos para
poder traballar con máis folgura e dar resposta a demanda xerada en relación
co coronavirus, indica o xefe do Servizo de Microbioloxía, Andrés Agulla

 “Teño que destacar e pór en valor o traballo dos técnicos de laboratorio, da
supervisión do laboratorio e dos meus compañeiros de microbioloxía, de todos,
porque fixeron un grande esforzo en adaptarse a esta situación”, subliña 

 No  novo  espazo  situáronse  equipos  extractores  de  ARN  e  incorporáronse
cabinas de fluxo laminar, elementos, entre outros, necesarios para realizar as
PCR, probas que determinan os resultados positivo ou negativo do test

Ferrol (ASF), domingo 12 de abril de 2020.- O laboratorio de Microbioloxía do Complexo
Hospitalario  Universitario  de  Ferrol  amplíase  para  acoller  un  espazo  dedicado
exclusivamente á Bioloxía Molecular, departamento deste laboratorio que é o que se está a
encargar da xestión de probas relacionadas co coronavirus Covid-19. Neste departamento
de Bioloxía Molecular xa se fan de xeito ordinario outro tipo de probas para patoloxías como
Hepatite C, VIH ou o Virus do Papiloma Humano, por exemplo, pero, neste contexto de
infección por coronavirus, a actividade creceu, e, deste xeito, pódese traballar con maior
folgura.

“Nestes momentos difíciles é cando se ve que somos un equipo”, afirma o xefe do Servizo
de Microbioloxía, Andrés Agulla Budiño, “era moi difícil xestionar o actual volume de mostras
relacionados con este novo virus nos espazos que ordinariamente se dedican a isto, porque
son pequenos.  Manifestamos á xerencia a necesidade de facelo,  e dende o persoal  de
mantemento ata xestión, informática, dirección, e o persoal do propio laboratorio colaborou
activamente; a resposta foi moi rápida, en tres días tiñamos a nova área adaptada”.

Habilitouse un espazo, con mesados, compráronse equipos de centrifugado, frigorífico, baño
termostático  e  axitador.  “Hai  que agradecer  tamén ó  IDIS  (Instituto  de  Investigación  de
Santiago de Compostela) o préstamo de dúas cabinas de fluxo laminar que se suman á que
xa había no laboratorio; e algún material  de IES Leixa de Ferrol”,  explica o responsable
Andrés  Agulla.  Os  equipos  extractores  de  Ácido  Ribonucleico  e  outras  máquinas  para
realizar as probas trasladáronse tamén a este novo ámbito dende o seu habitual.

Independízase este departamento en paralelo á área de Laboratorio de Microbioloxía actual,
créase  este  novo  emprazamento  nunha  localización  do  Hospital  Arquitecto  Marcide  do
Complexo que vai dar paso ó novo edificio no marco Da Fase I Plan Director. Recordar que
nesta Fase I do Plan Director estase a facer o laboratorio provisional de Microbioloxía no
Hospital Naval, para precisamente trasladar este Servizo mentres non se constrúa o novo
definitivo. Este contexto excepcional provocou que se acondicionaran estes espazos para
que as persoas implicadas nesta tarefa poidan traballar máis comodamente.
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Cambios nestes días
“O cambio máis grande nestes días é que se xera este espazo específico en tempo récord, e
o duplicado do horario de traballo; pasamos de traballar de luns a sábado polo mañá, a
facelo de luns a domingo, mañá e tarde”,  explica o microbiólogo. Están sendo días moi
complexos e teño que destacar e pór en valor o traballo dos técnicos de laboratorio,  da
supervisión  do  laboratorio  e  dos  meus  compañeiros  de  microbioloxía,  de  todos,  porque
fixeron  un  grande  esforzo  en  adaptarse  a  esta  situación”,  subliña  Andrés  Agulla.
Incorporáronse tres técnicos de laboratorio novos, algúns dos técnicos especializouse neste
ámbito,  e  reforzouse  o  horario  dos  microbiólogos,  “sen  a  colaboración  e  implicación  de
todos, a abordaxe destas técnicas non tería sido posible”, subliña o responsable. Un total de
14 profesionais dedícanse só a esta cuestión, nas distintas quendas.

Para  este  novo  espazo,  como  se  dicía,  trasladáronse  os  equipos  extractores  e
incorporáronse as cabinas de fluxo laminar, elementos, entre outros moitos, necesarios para
realizar  as PCR, que son as probas que están a determinar  se o test  realizado resulta
positivo ou negativo, detectando pequenas cantidades de RNA do virus. Son probas moi
complexas, que requiren de persoal moi especializado para a súa execución.

Neste  Laboratorio  xestiónanse  as  probas  Covid  procedentes  da  hospitalización  e  das
urxencias, tanto de profesionais como de pacientes; as que chegan dos equipos que recollen
as probas en domicilio e centros sanitarios; e as que se recollen no Punto Fixo establecido
no Hospital Novoa Santos, para que as persoas acudan no seu propio automóbil. No corte
dos datos de hoxe, o número de PCR realizadas ata o de agora na Área Sanitaria de Ferrol
é de 3.368.

SAÚDOS,
COMUNICACIÓN ÁREA SANITARIA DE FERROL.
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