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Wspó czesna medycyna poczyni a wielki krok do przodu i stwarza
ogromne mo liwo ci dla wielu poszkodowanych, którzy wcze niej nie
mieli szans na normalne ycie. Now szans dla nich mog by
przeszczepy twarzy, które wykonuje si ju od jakiego czasu. Warto
jednak zaznaczy , e jest to okre lenie bardzo umowne, bo
faktycznie przeszczepia si tylko poszczególne obszary, a nie ca
twarz. Tak by o do tej pory poniewa okazuje si , e lekarze s w
stanie zrobi znacznie wi cej!

Hiszpa scy lekarze...

...poczynili wielki krok
do przodu...

...w medycynie

Hiszpanie poinformowali w a nie, e uda o im si zrekonstruowa
ca twarz. Ich pacjentem by 30 letni rolnik, który pi lat temu
przypadkowo strzeli sobie w twarz. W skutek postrza u nie by on w
stanie normalnie oddycha , mówi , ani je . Po 9 operacjach
plastycznych nadal nie móg wykonywa tych podstawowych do ycia
czynno ci.

Do tej pory
przeszczepiano...

...niektóre obszary...

...a nie ca twarz
pacjenta

Operacja zosta a przeprowadzona w szpitalu Vall d’Hebron – w
Barcelonie. Zdarzenie to mia o miejsce ponad miesi c temu, ale
dopiero teraz informacja o tym zosta a oficjalnie podana. M czyzna
zdecydowa si na przeszczep, gdy dowiedzia si o przypadku
Izabelle Dinoire, której w 2005 roku, we Francji przeszczepiono doln
cz
twarzy, rozszarpan przez psa.
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Operacja trwa a...

...22 godziny i
zako czy si ...

...wielkim sukcesem

Tak wi c, 20 marca trzydziestu lekarzy przeprowadzili 22 godzinny
zabieg. Poszkodowanemu przeszczepiono skór , mi nie, z by i
niektóre cz ci twarzy anonimowego dawcy. „Pacjent jest w dobrym
stanie, mo na si z nim porozumie przy pomocy pisma, a po
tygodniu od operacji poprosi o mo liwo zobaczenia si w lustrze,
zareagowa bardzo spokojnie i by zadowolony.” – powiedzia
reporterom szef zespo u – Joan Pere Barret.
Lekarz podkre li , e do o ono wszelkich stara , by nowa twarz
przypomina a poprzedni , w asn twarz biorcy, nie by a za podobna
do wizerunku dawcy. Hiszpanie twierdz , e to si uda o.
Pacjent pozostanie w szpitalu jeszcze oko o 2 miesi cy. Z
oczywistych wzgl dów nie ujawniono jego to samo ci. M czyzna
dzi kuje równie rodzinom zmar ych dawców, bez których nie mia by
szans na now twarz. Minie jeszcze sporo czasu, zanim b dzie
mo na oceni ostateczne efekty operacji, ale to nie pozostawia
adnych w tpliwo ci – by a to najbardziej skomplikowana operacja w
ca ej historii medycyny!

