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Vall d’Hebron, centre pioner a
extreure tumors per endoscòpia
SANITAT w A través de l’endoscòpia, sense cap altre orifici
d’entrada i sortida que no
siguin els naturals –en aquest
cas l’anus i la boca–, l’equip
de Josep Ramon Armengol a
l’hospital Vall d’Hebron ha
intervingut un tumor de còlon dret, tocant a l’apèndix, i
un tumor d’estómac de més
de cinc centímetres que s’estenia tant dins com cap a
enfora de l’estómac. Les intervencions a través d’orificis
naturals es practiquen des de
fa un quant temps a Barcelona, però fent servir tècniques
híbrides, en combinació amb
laparoscòpia. Els casos de
Vall d’Hebron són exclusivament endoscòpics, sense
obrir cap altra ferida. “A més,
hem aconseguit posar a punt
un sistema per tallar a l’interior i una tècnica de sutura
contínua interna d’una gran
seguretat”, explica el doctor
Armengol. Això suposa un
gran avenç per a les intervencions endoscòpiques i la seva
difusió, objectiu principal del

cionats, l’anunci
el Severo Ochoa
b una barreja de
reconeixement
alleujament –per
que arribarà–.
VALL D’HEBRON
gens clar després
El doctor Josep R. Armengol
at fora l’any paser ahir Luis Sercentre Wider de Vall d’Heel Centre de Rebron que finança l’obra social
ca (CRG). “El fide La Caixa. Aquestes interens arribarà amb
vencions permeten que el
és necessari per
pacient no tingui pràcticaó del centre”.
ment dolor, no sagni i que el
ma, director de
seu postoperatori sigui ràpid
nologia Química
i es faci a casa des del primer
declarar, d’altra
moment. / A. Macpherson
tinció Severo Oca gran ajuda, a
reconeixement”
fa l’institut.
ia del programa
per als centres
ugmenta a mesueixen els pressuGovern espanyol
gació –i especialmpetitius que es
millors projects moments, alexcel·lència que
paraigua del prochoa han comenemes pressuposmprometen serioonament diari.
igual com l’any
tat amb més cenLLIBERT TEIXIDÓ
. Mentre que en
Participants de la marató d’aplicacions mòbils
ocatòria del prochoa en van ser
a que dues de les Hospital Universitari Vall d'Hebron; Hospitals i Centres de Salut; Salut; Sanitat

Barcelona celebra la segona marató

