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AVANÇ QUIRÚRGIC

La Vall d’Hebron
perfecciona
la cirurgia a
través dels
orificis naturals
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Cirurgians gastrointestinals de
l’Hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona han operat amb èxit
dos malalts de càncer extirpant
els tumors que tenien, de còlon i
estómac, respectivament, a través
de l’anus, sense obrir cirurgia a
l’abdomen. Aquestes intervencions suposen un perfeccionament
de la cirurgia, ja experimentada a
Barcelona l’any passat, que utilitza els orificis naturals del cos per
extreure’n òrgans danyats o tumors. En els casos de la Vall d’Hebron, totes les incisions de la in-

Aquesta tècnica
prescindeix de tota incisió
exterior i sutura per dins

a localitzada dijous.
ta de l’anyell o pasqua musulmana,
mig centenar d’immigrants intentaven saltar la tanca fronterera de
Melilla a plena llum del dia. Gairebé una trentena ho van aconseguir
i després van ser interceptats prop
d’una depuradora, on van protagonitzar un altercat amb la policia i la
Guàrdia Civil per intentar evitar ser
portats a comissaria. H

tervenció van ser internes i suturades a l’interior de l’abdomen.
En les precedents, portades a terme a l’Hospital Clínic, on es va extirpar un còlon complet a través
de l’anus, i diversos òrgans danyats utilitzant la vagina, el melic o la boca, es va fer servir instrumental laparoscòpic –cànules de
10 mil·límetres de diàmetre que
van transportar càmera i pinces–
que es va introduir des de l’exterior a través de l’abdomen, cosa
que va implicar la realització de
diminutes cicatrius. La cirurgia
que utilitza els orificis del cos és
de gran benefici per als malalts
gàstrics, que, amb la cirurgia convencional, assumeixen un alt risc
d’infecció. H
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