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Salut Avenços terapèutics ‘made in’ Catalunya

Detinguts
pares d’un
aparegut
a Barcelon

a Els veïns havien trucat

perquè el nen no estava

a Estan acusats d’homi

L’equip de cirurgia traumatològica i ortopèdica de l’hospital de Sant Celoni al complet ■ H. SANT CELONI

De l’hospital de
Sant Celoni al món
INNOVADORS · Cirurgians del centre vallesà ideen una tècnica quirúrgica
que evita les complicacions de les pròtesis de maluc i redueix els dies d’ingrés
RESSÒ · Metges d’hospitals de referència n’han reconegut els bons resultats

Una finestra del pis on els Mossos d
mort un nadó a Sant Martí, a Barcelon

Redacció
BARCELONA

M.C.
BARCELONA

L’

equip de traumatologia de l’hospital de
Sant Celoni ha demostrat que la inquietud professional i les
ganes d’innovar no han de ser patrimoni només dels grans centres
sanitaris. Aquest grup de metges,
encapçalats pel doctor Antoni Salvador, va apostar fa uns anys per
sortir del camí convencional i per
canviar els cànons que durant
anys han dominat la cirurgia de
pròtesi de maluc. Els metges van
imaginar una nova manera d’operar, menys agressiva, i es van atrevir a fer-la realitat. I el resultat no
podia haver estat més satisfactori,
ja que han aconseguit disminuir
dràsticament la incidència dels
dos grans problemes associats a
les pròtesis de maluc, les luxacions
i les dismetries (diferència de llargada de les cames), i, alhora, estalviar, ja que els dies d’ingrés es redueixen d’una setmana a tres dies:
el pacient pot ser operat un divendres i tornar a casa dilluns.
Uns 160 pacients ja s’han beneficiat d’aquesta tècnica batejada
com a MAASH (Modified antero-

lateral approach for stable hip).
Els resultats obtinguts en els cent
primers casos s’han publicat a la
revista del Hospital for Special
Surgery de Nova York, el centre de
referència mundial en cirurgia ortopèdica i traumatològica. A partir
d’aquí, la tècnica ha començat a
adquirir visibilitat i molts especialistes s’hi han interessat.
L’abordatge habitual en aquest
tipus de cirurgia consisteix a accedir a l’articulació i extirpar una
càpsula que conté els lligaments i
————————————————————————————————————————————

“Si la tècnica vingués
d’un hospital gran, ja
s’estaria aplicant. Així és
el món de la medicina...”
————————————————————————————————————————————

que funciona com una mena de faixa del cap del fèmur que aguanta
l’os al seu lloc. Un cop s’ha extirpat
la càpsula, ja es pot col·locar la pròtesi. Però l’eliminació d’aquesta
faixa és, precisament, el que causa
la dismetria (en el 100% dels casos) i les luxacions (2% dels casos).
Així doncs, el repte de l’equip de
Sant Celoni era trobar una via alternativa per preservar la càpsula
articular i els lligaments. Després

de donar-hi voltes, els metges van
optar per un camí: seccionar la
càpsula, en lloc d’extirpar-la, per
accedir a la cavitat articular. “Nosaltres obrim les cortines per entrar a l’habitació, no les arrenquem”, resumeix Salvador. De tots
els pacients intervinguts, només
un va patir luxació. “I va ser al
principi, per una mala aplicació
de la tècnica”, reconeix.
Quan els cirurgians de Sant Celoni expliquen la seva experiència
a col·legues d’hospitals com el Clínic o el Germans Trias i Pujol,
d’entrada, no s’ho creuen. “Els
convidem a venir a veure-ho i es
queden sorpresos”, diu Salvador.
“Acabem de presentar els resultats al congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatològica, però som conscients que si la tècnica vingués
d’un hospital gran, molts ja l’estarien posant en pràctica. Així és el
món de la medicina...”, es resigna.
Amb les retallades, Sant Celoni
va passar d’operar 70 pròtesis de
maluc anuals a fer-ne 56. Van estar a punt de perdre aquest tipus
de cirurgia, que Salut volia derivar
a Granollers. “Però els vam demostrar que la nostra tècnica suposava un estalvi”, afirma Salvador. ■

Els Mossos d’Esquadra
van detenir divendres a la
nit a Barcelona una parella
com a presumptes autors
de la mort del seu nadó per
homicidi imprudent. Els
agents van acudir a un pis
del districte de Sant Martí
alertats pels veïns i, un
cop allà, van comprovar
que un nadó de poc temps
de vida era mort dins el
cotxet. L’habitatge, segons fonts policials, estava en molt males condicions de salubritat i també s’hi van trobar de substàncies estupefaents.
La investigació està
pendent dels resultats de
l’autòpsia que s’ha de fer
al nadó. Pel que fa als pares, s’ha previst que passin a disposició judicial
demà al matí.
Una veïna de l’edifici on
viuen els detinguts va explicar que la parella, un altre home i també un gos
van ocupar el pis fa més de
mig any. Va afirmar que
ella havia fet “més d’una
cinquantena” de trucades
al telèfon d’emergències
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