NOTA DE PREMSA

Idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari incorpora a la seva oferta de
serveis la primera Unitat de Cirurgia Ortoplàstica de Catalunya

La fusió de conceptes i tècniques comunes a la Traumatologia i a la Cirurgia Plàstica deriven en la
primera Unitat de Cirurgia Ortoplàstica de Catalunya
Els Drs. Carlos Puente i Carmen Higueras lideren el grup de Reconstrucció d’Extremitats i
Microcirurgia
Barcelona 12 de gener, Idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari amplia la seva oferta de serveis als
pacients amb l’obertura de la primera Unitat de Cirurgia Ortoplàstica de Catalunya formada per un equip de
professionals especialistes en la reconstrucció d’extremitats i microcirurgia.
L’equip de professionals de la Unitat de Cirurgia Ortoplàstica del Sagrat Cor s’ha estrenat en els nostres
centres amb quatre intervencions, dos realitzades a l’Hospital General de Catalunya i dos al Sagrat Cor. Les
del General han estat per una banda la reparació del nervi obturador intrapelvic mitjançant un empelt
nerviós obtingut del nervi sural de la cama. L'altra intervenció quirúrgica de l’equip ha estat el reimplantament del tercer dit de la mà després d’una amputació traumàtica.
Pel que fa al Sagrat Cor les intervencions quirúrgiques de l’equip de cirurgia ortoplàstica ha estat la reparació del nervi interosi posterior del braç secundari a una fractura radiocubital mitjantçant un empelt interfascicular de nervi sural, i la cobertura d’un defecte per osteomielitis crònica de tíbia mitjançant un penjall de
la cuixa, la tècnica consisteix en el “trasplantament “ de pell i múscul de la cuixa a la zona distal de la cama
mitjançant la sutura microquirúgica de les arteries i venes que mantenen la seva vascularització. Els
pacients han tingut una evolució satisfactòria i han estat tots donats d’alta.
El grup de Reconstrucció d’Extremitats i Microcirurgia fusiona conceptes i tècniques comunes a la Traumatologia i a la Cirurgia Plàstica per tal de crear la primera Unitat de Cirurgia Ortoplàstica de Catalunya. La
complementarietat d’ambdues especialitats és l’únic camí per donar un tractament d’excel·lència a les
lesions de les extremitats, especialment a les lesions nervioses i als defectes complexes de teixit ossi i parts
toves, fent servir com a eix central les tècniques de Microcirurgia Vascular i Nerviosa. La Microcirurgia és
una tècnica quirúrgica gràcies a la qual és possible la reparació de vasos de petit calibre i nervis.
Seguint el model britànic de les Societats de Traumatòlegs i Cirurgians Plàstics, les lesions complexes
d’extremitats agudes o les seves seqüeles han de ser tractades en una Unitat de Cirurgia Ortoplàstica
especialitzada, essent aquesta la millor via per assolir uns bons resultats funcionals i utilitzar els recursos
de manera eficient.
Entre la cartera de serveis de la nova unitat destaca:
Patologia que requereix una actuació urgent:
Lesions neurovasculars candidates de revascularitzacions i reparació nerviosa: amputacions, desvascularitzacions i lesions agudes nervioses d’extremitats.
Lesions cutànies traumàtiques complexes amb o sense fractura associada.
Lesions nervioses traumàtiques de l’àrea cervicofacial.
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Patologia que requereix cirurgia diferida:
Cirurgia reconstructora dels defectes de parts toves, ossis, vasculars o nerviosos de qualsevol etiologia, a
les extremitats.
Reconstrucció de defectes complexes posttraumàtics o post oncològics amb penjalls lliures o pediculats.
Cirurgia reconstructora de les tumoracions cutànies extenses i tumoracions de parts toves (melanoma,
carcinoma y sarcomes) amb penjalls microquirúrgics a qualsevol localització.
Reconstruccions funcionals d’extremitats i cara:
Cirurgia del plexe braquial posttraumàtic.
Cirurgia pal·liativa neurològica de l’extremitat superior.
Transposicions musculotendinoses.
Transplantaments de dits.
Reconstrucció amb penjall lliure neurovascular de gracilis per reconstrucció de la paràlisi facial.
Reconstrucció amb injert nerviós de la paràlisi facial.
Cirurgia reconstructora limfàtica:
Transferència ganglionar microquirúrgica.
Anastomosi limfàtic venular.
L’equip està integrat pel Dr. Carlos Puente Alonso Cirurgià Ortopèdic i Traumatòleg, especialista en Cirurgia
de la mà, nervi perifèric, Microcirurgia i Cirurgia Reconstructiva d’extremitats i la Dra. Carmen Higueras
Suñé Cirurgiana Plàstica i Reparadora, especialista en Microcirurgia i Cirurgia Reconstructiva d’extremitats,
i Cirurgia del limfedema, entre d’altres professionals.
Sobre IDCsalud
El grup IDCsalud, líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris, gestiona 29 centres hospitalaris en
quatre comunitats autònomes i compta amb una plantilla de més de 9.500 professionals per desenvolupar
la seva activitat. La tasca assistencial d’IDCsalud cobreix totes les especialitats mèdiques, destacant en el
diagnòstic i tractament de patologies cardiovasculars i oncològiques. Els centres que gestiona, en els que
s'han invertit més de 550 milions d'euros, disposen d'instal·lacions i equipaments per a diagnòstic i
tractament amb tecnologia d'avantguarda. Víctor Madera, president de IDCsalud, destaca el "compromís"
del grup per oferir als pacients una assistència de qualitat i excel·lència: "Per assolir-ho apostem per la
promoció activa de la innovació, la investigació i la docència i comptem amb els millors professionals ".
Per més informació:
Comunicació idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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