EMPORDA, 23/4/2010

Realitzat a Barcelona el primer trasplantament
total de cara
L'equip mèdic de la Vall d´Hebrón anuncia la bona evolució del pacient un més després de l'operació

EP El trasplantament de cara realitzat a un jove a
l'Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona fa prop d'un
mes, va ser el primer «total» que es porta a terme en
el món, ja que els nou anteriors van ser parcials, entre
ells els realitzats a La Fe de València i Mare de Déu
del Rocío de Sevilla.
L'operació va requerir d'una intervenció quirúrgica de
22 hores i la participació d´una trentena d
´especialistes.

Imatges del transplantament. EP

Durant la mateixa es va trasplantar tota la pell i els músculs de la cara, nas, els llavis, el maxil ar superior, totes
les dents, el paladar, els ossos dels pòmuls i la mandíbula, amb la consegüent cirurgia plàstica i microcirurgia
reparadora dels vasos sanguinis.
El cap dels Serveis de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'hospital, Joan Pere Barret, va explicar que el pacient
patia des de feia cinc anys una deformitat molt severa a la cara, causada per un traumatisme a causa d'un
accident de trànsit que li va destrossar gran part de la cara i li impedia desenvolupar amb normalitat funcions
com parlar, empassar i respirar.
El receptor de la cara, un jove del qual no s´han facilitat més dades per preservar la seva intimitat, va haver de
sotmetre prèviament a nou intervencions quirúrgiques en altres hospitals fins arribar a la Vall d'Hebron, on les
proves prèvies per garantir la idoneïtat de l'operació es van iniciar fa dos anys.
Barret va explicar que el pacient es va mirar al mirall i es va mostrar satisfet amb l'operació una setmana després
de passar per quiròfan i va reaccionar «molt bé». Des de llavors l'equip mèdic ha prosseguit amb les cures
intensives que permeten preveure que en dues setmanes l'home serà capaç de deglutir per si mateix i fins i tot
començar a parlar.

