Nota de premsa
El Complex Hospitalari Moisès Broggi amplia la seva cartera de serveis
amb la posada en marxa d’una Unitat d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica



Permetrà tractar les obesitats més complexes des d’un equip
multidisciplinari.
Dimecres 27/10 es va fer la primera intervenció quirúrgica.

Sant Joan Despí, 5 de novembre de 2021.- La Unitat d’Obesitat i Cirurgia
Bariàtrica de l’Hospital de Sant Joan Despí va fer dimecres passat la primera
intervenció per obesitat. El centre amplia així la seva cartera de serveis i
permet reduir llistes d’espera en aquesta patologia en el territori.
La Unitat d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica (UOCB) està formada per un equip
multidisciplinari on hi treballen els serveis d’Endocrinologia i Nutrició, Cirurgia
General, Pneumologia, Psiquiatria i Psicologia clínica, Anestesiologia i
Rehabilitació, principalment.
Els pacients amb obesitat complexa són derivats des de l’atenció primària o
bé des del metge especialista. Inicialment es fan tres visites de Dietètica
enfocades a l’alimentació i hàbits saludables. Són sobretot informatives i es
fan de manera grupal, per permetre interaccions entre pacients i resoldre
dubtes de manera conjunta, així com per augmentar la motivació i
l’adherència dels pacients.
Posteriorment, el pacient és valorat pel metge endocrinòleg, que fa una
primera visita centrada en l’obesitat per oferir consell mèdic personalitzat i
acordar amb el pacient uns objectius realistes. Si el pacient té criteris de
cirurgia bariàtrica, es realitza una visita d’acollida on s’explica el programa de
cirurgia bariàtrica (valoracions mèdiques, proves complementàries, tipus de
cirurgia, compromís del pacient a la pèrdua de pes previ a la cirurgia, llistes
d’espera, etc.). Si el pacient accepta l’entrada al programa, se sol·liciten les
proves i valoracions necessàries per dur a terme la cirurgia bariàtrica en el
moment adequat i de major seguretat pel pacient.
Quinzenalment, el Comitè Multidisciplinari de la Unitat d’Obesitat i Cirurgia
Bariàtrica comenta els pacients del programa per decidir si són aptes per a la
cirurgia, així com la tècnica quirúrgica que se’ls hi pot oferir i les valoracions
o proves pendents prèvies a la cirurgia.
El pacient que s’intervé fa prèviament una visita grupal a càrrec de la Unitat
de Dietètica i Nutrició on es facilita la informació, sobretot dietètica, dels
hàbits recomanables tant previs a la cirurgia com del postoperatori. D’altra
banda, es fa també una valoració per part del Servei de Rehabilitació i de la
Unitat de Psicologia Clínica amb l’objectiu de fomentar l’exercici físic i
l’autoestima, per millorar els resultats de les intervencions mèdiques i
quirúrgiques relacionades amb la pèrdua de pes a llarg termini.

wwww.csi.cat

Nota de premsa
La UOCB continuarà treballant amb el seu centre de referència que és
l’Hospital Universitari de Bellvitge, ja que alguns pacients continuaran
operant-se allà, en funció de la seva complexitat.
Complex Hospitalari Moisès Broggi
El Complex Hospitalari Moisès Broggi està format per l’Hospital de Sant Joan
Despí (amb la nova ampliació de l’Edifici Polivalent –Edifici B), l’Hospital
General de l’Hospitalet i l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet, i dona servei a
11 municipis del Baix Llobregat i l’Hospitalet Nord.
El Complex forma part del Consorci Sanitari Integral, una entitat pública
participada majoritàriament pel Servei Català de la Salut, els de Sant Joan
Despí i l’Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la
Creu Roja. Són prop de 3.400 professionals que estan repartits en 13 centres
especialitzats en atenció primària, hospitalària i sociosanitària; residències per
a la gent gran i serveis de valoració de la dependència i de la discapacitat a
Barcelona, L’Hospitalet del Llobregat i el Baix Llobregat.
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