SWEDEN, 26/7/2010

Oscar har fått
ett nytt ansikte

FÖRE OCH EFTER Oscar kommer att behöva 18 månaders rehabilitering för att få
musklerna i ansiktet att börja fungera.

Oscar råkade skjuta sig själv i ansiktet.
Nu har han fått ett helt nytt – och kan både äta och prata
igen.
Det tog 30 kirurger 24 timmar att utföra
världens första helansiktstransplantation.
Den 31-årige bonden berättade själv med
bräcklig röst om sina känslor på en
presskonferens i Barcelona.
– Jag är väldigt glad över att vara här och vill
framföra min tacksamhet till sjukhuset, det
medicinska teamet och till alla donatorer i
Spanien. Speciellt familjen till den man vars
ansikte jag fått.

Helt nytt ansikte

Sjukhuset Vall d
´Hebron har lyckats med
världens första
helansiktstransplantation.
Tidigare operationer har
bara rört sig om att
transplantera delar av ett
ansikte.

Under den långa operationen lyfte läkarna ett helt ansikte – inklusive
käke, käkben, näsa, muskler, tänder och ögonlock – och placerade över
Oscars sönderskjutna ansikte. Nu kommer Oscar att behöva 18
månaders rehabilitering för att få musklerna i ansiktet att börja fungera
bättre. Redan nu har han fått lite känsel tillbaka, och ett glädjande
besked var att han behövt raka sig då ansiktshår växt ut.
Han kan dricka själv och äta lättuggad mat och har de senaste två
månaderna börjat kunna prata. Man hoppas att han till slut ska få tillbaka
upp till 90 procent av ansiktets muskelrörlighet och funktion.

"Vill ha kul"

Mannens syster deltog också på presskonferensen och berättade om
familjens tacksamhet över läkarnas insatser.
– Vi är glada, nöjda och väldigt tacksamma för att sjukhuset nu ger
honom en chans till ett nytt liv. Han har varit väldigt ensam och vill
egentligen göra allt som normala unga män tycker om att göra. Han är
singel och vill gå ut med sina vänner och ha kul.

