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L'equip de professionals del Parc Taulí tornen del Sàhara
havent fet una cinquantena d'operacions

Karen Madrid-Samuel Crespo / L'equip mèdic de l'Hospital
de Sabadell i de l'Hospital General de Catalunya que ha
viatjat als camps de refugiats del Sàhara Occidental ha
pogut realitzar 48 intervencions quirúrgiques. Tot i que
l'objectiu marcat era fer una setantena d'intervencions al
camp de refugiats de Tinduf, finalment no s'ha pogut
assolir aquesta xifra per la manca de recursos, ja que dels
tres quiròfans amb els quals pensaven treballar --de
manera que es poguessin fer intervencions simultànies--
només un estava en condicions de ser utilitzat. Un dels
cirurgians que ha fet el viatge, Santi Barcons, ha explicat
que "no es tractava que hi hagués algun petit desperfecte
al quiròfan que es pogués arreglar, sino que hi faltaven
peces senceres". Per tot plegat, Barcons ha destacat la
importància del tècnic sabadellenc que per primera vegada

amb viatjat amb l'equip. D'aquesta manera, els professionals s'han trobat amb una situació més precària de la
que ja esperaven trobar-se i han treballat a contra rellotge per fer aquesta cinquantena d'operacions, tot i que hi
ha intervencions que han quedat pendents per a propers viatges mèdics.

L'equip mèdic que ha enviat el Parc Taulí ha estat format per un cirurgià, dos anestesistes, dues infermeres i un
tècnic de manteniment, a més d'un altre cirurgià de l'Hospital General de Catalunya. Aquest equip ha estat
precedit per un altre de Granada, com és habitual, que arriba primer al camp de refugiats i zones properes per a
detectar totes aquelles persones que necessiten atenció mèdica i prioritzar les més urgents. L'equip granadí
estava format per dos cirurgians, una infermera i un radiòleg, i han col·laborat amb els professionals mèdics que
treballen sobre el terreny de forma habitual. De fet, per Barcons, un dels problemes és que els professionals
dels camps de refugiats, que reben formació en d'altres països com per exemple Cuba, s'estan durant un temps
als camps, però "com són especialistes i cobren una misèria, acaben per marxar fora dels camps".
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