BARCELONA, 22/4/2010

L'Hospital de la Vall d'Hebron, pioner del
trasplantament "total" de cara
L'hospital català de la Vall d'Hebron ha estat el primer de tot el món en realitzar un trasplantament total de
cara. L'operació, que va durar més de 22 hores, es va fer fa un mes i va ser tot un èxit. Joan Pere Barret,
cap del servei de cirurgia plàstica de l'hospital, ha explicat que el pacient és un noi jove que presentava
greus deformitats a causa d'un accident de trànsit que no li permetien desenvolupar amb normalitat
accions vitals com empassar, parlar o respirar.
Fins ara s'havien fet nou trasplantaments de cara al món, però tots parcials. La pionera operació de
l'Hospital de la Vall d'Hebron es va fer fa un mes i va caler la participació d'una trentena d'especialistes.
Es va fer 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 pòmuls i la mandíbula.
L'operació ha estat un èxit i el pacient, que ja ha pogut veure el seu nou rostre, evoluciona bé i, segons
Barret, està molt satisfet i podria començar a empassar i parlar en dues setmanes. Per preservar-ne la
intimitat, no s'han facilitat més dades personals, encara que els doctors han explicat que el procés es
remunta dos anys enrere i que el pacient s'havia sotmès prèviament a nou intervencions quirúrgiques. A
més, se l'havia sotmès a un estudi psicològic per garantir que estava preparat per assimilar tant els riscos
de la intervenció com el canvi d'aspecte posterior.
En aquest sentit, la consellera de Salut, Marina Geli, ha aclarit que el resultat de l'operació no serà
semblant al rostre del donant, de manera que "no hi haurà algú que vagi amb la cara d'una altra persona".
Geli considera que aquesta fita "obre la porta a la ciència".

