GIRONA, 28/3/2011

El primer trasplantat de cara evoluciona bé un
any després de l´operació
Un pacient afectat per un tumor espera l'autorització per ser intervingut a l'hospital de la Vall d'Hebron
BARCELONA | EUROPA PRESS Un any després de l'operació, el primer trasplantat total de cara del món,
operat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, evoluciona "molt bé" d'acord amb la previsió, tal com va destacar
el cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats i cap del Programa de Trasplantament de Cara del centre, Juan
Pedro Barret, principal artífex de la intervenció.
Barret va celebrar que l'Óscar es troba molt bé, ingereix una dieta semisòlida i el seu voltant el comprèn quan
parla sense necessitat de mirar-lo, tenint en compte que abans li era impossible comunicar-se directament amb
algú que no fos la seva família.
"Ha tornat a fer el que feia abans de l'accident, i està satisfet i content perquè ha pogut reprendre la seva activitat
anterior, abans que s'aturés de cop", va ressenyar l'especialista, content per la bona valoració que fan els
psiquiatres i psicòlegs que segueixen el pacient.
El jove, que abans funcionava amb un forat a la tràquea per respirar i un altre abdominal per menjar i respirar traqueotomia i gastrostomia, respectivament-, ha aconseguit molta musculatura a la cara, a excepció del llavi
inferior, que li impedeix segellar bé la fissura labial i pronunciar vocals i consonants bilabials.
Caldrà esperar als 18 mesos per aconseguir que la funció musculatura de la cara i la llengua d'Óscar arribi a
entre el 80% i el 90%, que segons l'equip mèdic és "perfecte" per a aquest cas concret.
Ara, el pacient va a l'hospital cada mes com altres malalts crònics, i segueix una rutina farmacològica basada en
immunosupressors per evitar un rebuig dels òrgans semblant al d'un trasplantat de ronyó.
Es tracta del primer trasplantament total del món ja que també va comportar el trasplantament de tota la pell i
músculs de la cara, el nas, els llavis, el maxil lar superior, totes les dents, el paladar, els ossos dels pòmuls i la
mandíbula.
Al món, s'han dut a terme 13 trasplantaments de cara: 6 a França, tres als EUA, un a la Xina i tres a Espanya.
L'Hospital ha rebut una desena de sol licituds similars, tot i que moltes són estrangeres, que les fa inviables
sense finançament extern. Tot i això, una d'elles ha superat tot el procés previ d'anàlisi i proves i s'ha postulat
com a candidat a ser-ne el segon del centre i el quart espanyol, a l'espera de complir els tràmits burocràtics, com
l'autorització de la Comissió de Trasplantaments.

