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Oscar es reconeix al mirall
Un accident de cotxe li deformà greument la cara. Després passà
pel quiròfan a Vall d'Hebrón, on li implantaren un nou rostre.
Ahir, 4 mesos després de l'operació, donà les gràcies a la família
del donant

El pacient té problemes de parla, però creuen
que recuperarà la veu. Foto: Agències
El primer malalt que ha rebut un trasplantament total de cara a tot el món accedí ahir a mostrar el nou
rostre coincidint amb el dia que rebé l'alta mèdica, quatre mesos després de l'operació a l'hospital Vall
d'Hebron de Barcelona. Oscar té problemes de parla, per la qual cosa només va respondre a una
pregunta dels periodistes en la seva compareixença davant els mitjans. Tanmateix, la seva germana va
parlar en nom seu.
El malalt expressà l'agraïment a l'equip mèdic, a la família del donant i a la seva, que li han fet costat
durant anys des que va sofrir un accident que li va causar el traumatisme que li va deformar la cara. El
jove comparegué davant els mitjans de comunicació acompanyats del cap del Servei de Cirurgia Plàstica i
Cremats, Joan-Pere Barret, que ha dirigit l'equip de més de trenta persones que realitzà el
trasplantament. Barret, de fet, explicà que l'operació durà 24 hores i destacà que la cirurgia realitzada a
Oscar és la "més complexa que existeix".
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El cap de Cirurgia Plàstica també destacà que Oscar està preparat per tornar a casa, encara que durant
alguns mesos haurà de seguir estrictes controls i sessions de fisioteràpia, logopèdia i teràpia facial fins que
recuperi per complet la mobilitat de la cara. Un èxit que que els metges esperen que ocorri en un temps
d'entre dotze i divuit mesos. "Realment la integració de la nova cara ha estat fantàstica. S'hi sent còmode.
Se sent molt bé, una persona nova", destacà el metge.
Oscar ja pot beure líquids, menja una dieta a base de purés i començà a parlar fa dos mesos. A més a més,
ha guanyat sensibilitat a gran part del rostre i està recuperant de manera parcial la mobilitat de la
musculatura.
"El simple fet de passejar pel carrer sense que et mirin o asseure's a la taula amb la família", conclogué la
germana d'Oscar, "ja és meravellós per a ell".
Què pot fer i què no
El jove patia una deformitat greu a la cara a causa d'un accident que li impedia respirar pel nas i la boca.
També li dificultava molt la parla i l'acció de deglutir. Ara, en canvi, pot parlar més o manco. De fet,
començà amb les primeres paraules tan sols dos mesos després de l'operació, que va durar fins a 22 hores.
Ara també pot moure les celles i somriure sense problemes, pot beure líquids i continuar amb una dieta
triturada. Tan sols França, els Estats Units i la Xina han realitzat transplantaments de cara (tot i que
parcials).

