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SALUT

Detecten el primer cas de nen bombolla a partir de la prova del taló

  

SEGUEIX-NOS A M'agrada 96 mil

Hospital de Vall d'Hebron. // Amador Alvárez

Actualitzada el 17-03-2018 00:21

Una malaltia que provoca una infecció greu a partir de qualsevol virus de l’ambient, encara que sigui
un constipat. L’única solució és un trasplantament de moll de l’os que afronten molt millor si els han
detectat la malaltia de manera precoç, abans d’haver passat ja per la primera infecció.

La supervivència en aquests casos, passa del 60 al 95%, segons ha explicat a RAC1, el responsable de la
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron, Pere Soler.

"Els resultats del trasplantament, que no deixa de ser una agressió,
són força millors "
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recomendado por

Normes de participació

>> Accedeix-hi per comentar

Catalunya va incloure aquesta malaltia a la llista de les que s’analitzen amb la prova del taló que es fa
als nadons només néixer. És l’únic lloc del món on es fa juntament amb els Estats Units.

Quina és ara la situació del nadó?

Està ingressat precisament a l’Hospital Vall d’Hebron a l’espera d’un trasplantament. El nen va néixer a
l’Hospital del Mar i quan la prova del taló, que analitza l’Hospital Clínic va donar positiu es van engegar
els mecanismes de coordinació entre hospitals. Ara està ingressat i aïllat per evitar qualsevol infecció.

Pere Soler destaca els avantatges del trasplantament
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