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Oscar fik et nyt ansigt
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For første gang, siden han fik sin ansigtstransplantation,
stiller spanske Oscar sig nu frem for offentligheden.
6 personer synes godt
om dette. Opret en
profil for at se, hvad
dine venner synes
godt om.

I marts fik han, som den første mand i
verden, en fuld ansigtstransplantation,
efter han skød det meste af ansigtet væk
i en jagtulykke for fem år siden.
Han havde hverken næse eller kæbe, da lægerne begyndte at
operere på ham, og hans mund var et åbent hul i hovedet.
Oscar, som ikke vil oplyse sit efternavn, fik sit nye ansigt fra en
donor, der døde i en trafikulykke. Han ligner dog ikke sin donor,
men har fået et ansigt, der er en blanding mellem sit eget og
donorens.
- Jeg er meget glad for at være her, og jeg vil gerne sige tak til
hospitalet, lægerne og alle donorne i Spanien - specielt til
familien til den mand, hvis ansigt jeg har fået, sagde Oscar en
smule besværet på et pressemøde i dag ifølge Daily Mail.
Hele ni gange tidligere har man forsøgt at operere Oscars
ansigt, men det har slået fejl. Efter transplantationen har
han desuden haft nogle komplikationer, fordi hans krop har
frastødt det nye ansigt. Han tager stadig meget medicin.
Spanske Oscar får i øjeblikekt undervisning i at tale,
psykologhjælp samt ansigtsterapi, så han på et tidspunkt vil
kunne bevæge sit ansigt som andre mennesker.
Lægerne regner med, at han vil være kommet sig fuldstændigt
om 12 til 18 måneder.
Med til pressemødet havde Oscar sin søster, som også er glad
for at se broderen med det nye ansigt.
- Han glæder sig til igen at kunne gøre alle hverdagens små
ting. Ting vi andre gør hver dag uden problemer. Som for
eksempel at gå ned ad gaden, uden folk kigger på dig fem
gange, sagde søsteren på pressemødet.
Hele 30 kirurger opererede på Oscar, og det tog 24 timer.

