BARCELONA, 5/5/2010

El trasplantat de cara català evoluciona molt bé i
al juliol podria tornar a casa
El pacient trasplantant de cara a l'Hospital de la Vall d'Hebron evoluciona molt bé, aviat podria començar
a dir les primeres paraules i abans de juliol podria tornar a casa a gaudir de la seva nova vida. Ho ha
explicat a COMRàdio el doctor Joan Pere Barret, director de la Unitat de Cremats i Cirurgia Reparadora
de la Vall d'Hebron i cap de cirurgia que va fer aquesta intervenció, que ha estat el primer trasplantament
facial total que s'ha fet al món. Barret s'ha mostrat sorprès que ahir sortís als mitjans de comunicació el
trasplantat de Sevilla i ha defensat l'anonimat del seu pacient. “Cal estimular les donacions però no cal
exposar a domini públic els malalts”, ha dit el cirurgià.
Joan Pere Barret ha explicat que el pacient català ha passat cinc anys sense poder parlar i fer funcions
normals per si sol, com ara menjar o respirar i que se li ha hagut de trasplantar tot (teixits, músculs, nervis,
ossos, mucoses, parpelles...). Ha dit que ara està molt bé, fent rehabilitació, i que aviat podria dir les
primeres paraules. El següent pas serà que comenci a menjar (ara és alimentat a través d'un tub). Gràcies a
la pionera intervenció, el pacient torna a tenir nas i boca i podrà recuperar l'olfacte i el gust. A més, està
recuperant la sensibilitat i ja nota si el toquen.
El doctor ha assegurat que l'acceptació del nou rostre ha estat molt ràpida i ha agraït la feina de l'equip de
psicologia de l'hospital, que “fa una tasca fonamental”. Ha afegit, a més, que els familiars del malalt han
dit que s'assembla a com era abans.
Es garantirà l'anonimat del pacient

Sobre el pacient de Sevilla, que ahir va mostrar el seu nou
rostre, el doctor Barret s'ha mostrat sorprès i ha dit que el seu
equip prefereix ser discret i que garantirà l'anonimat del pacient.
Pel que fa a la cursa sobre qui ha fet el primer trasplantament,
ha apuntat que ells el podrien haver fet abans però que “no és
qüestió de ser els primers sinó els millors” i que van preferir
esperar per tenir el millor donant i el millor pacient. La Vall
d'Hebron es pot anotar el punt d'haver estat el primer centre en
fer un trasplantament facial total.
Finalment, el cirurgià ha volgut agrair a les famílies dels
donants la seva generositat. Ha recordat que a Catalunya som
els primers en número de donacions, tot i que ha reconegut que
en el cas de la cara “és més complicat” pel xoc cultural que
suposa.

