
  

 

 

 

És un dels pocs hospitals a Espanya que tracta aquest tipus de càncer 
mitjançant aquesta tècnica 

 

HM DELFOS SEGUEIX INNOVANT A 
L’UTILITZAR LA VIDEOTORACOSCÒPIA  

PER EXTIRPAR UN TIMOMA 
 

• Es tracta d’un tumor maligne i infreqüent que afecta al timo, glàndula 
linfoepitelial situada darrera de l’estèrnum i implicada en la producció de 
limfòcits T del sistema immunitari 
 

• Aquesta tècnica innovadora i complexa permet fer l’extracció complerta del 
tumor de forma menys invasiva, disminuint el risc i les complicacions 
operatòries y facilitant la recuperació del pacient 
 

• Cirurgians de la Unidad de Cirugía Torácica que dirigeix el Dr. Josep 
Belda s’han format en aquesta especialitat als Estats Units i als principals 
centres de referència a nivell internacional 

 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2020. L'Hospital HM Delfos, centre de referència 
d’HM Hospitales a Barcelona, segueix innovant en protocols i tècniques 
quirúrgiques. L'equip de la Unidad de Cirugía Torácica, dirigida pel Dr. Josep 
Belda, ha utilitzat la videotoracoscòpia per extirpar un timoma, esdevenint un 
dels pocs hospitals d'Espanya que tracten aquest tipus de tumor mitjançant 
aquesta tècnica. 
 
El timoma és un tumor maligne i poc freqüent que afecta al timo, la glàndula 
linfoepitelial que es troba darrere de l'estèrnum i que està implicada, bàsicament, 
en la producció de limfòcits T del sistema immune. És una glàndula que és de 
vital transcendència en els nens, ja que el seu sistema immunitari es troba en 
plena formació, però va perdent rellevància a mesura que l'edat avança, arribant 
a no tenir pràcticament cap funció en els adults. Després del diagnòstic d'un 
timoma, és important valorar les opcions terapèutiques per evitar el seu 
creixement i extensió local i regional. 
 
El Dr. Josep Belda, responsable de la Unidad de Cirugía Torácica d’HM Delfos, 
explica que "en la majoria dels casos, el timoma requereix un tractament 
multidisciplinari amb la participació de les especialitats d'oncologia mèdica, 
cirurgia oncològica i radioteràpia, però el que marca la diferència avui dia és la 
intervenció quirúrgica". En aquest sentit, el seu equip, format pels Drs. Elisabeth 
Martínez i Juan Carlos Trujillo, ha utilitzat la videotoracoscòpia per extreure a 
una pacient de 62 anys un timoma localitzat exclusivament a la part 
arterosuperior del mediastí, la part del tòrax situada entre l'estèrnum i la columna 
vertebral, i entre els pulmons, on es troben situats el cor, la tràquea, el timo, 
l'esòfag, etc. 



 
La videotoracoscòpia és una tècnica innovadora i complexa que permet realitzar 
una cirurgia menys invasiva, ja que en lloc d'haver d'obrir l'estèrnum per poder 
extirpar el tumor, al pacient se li realitzen tres incisions d'1 cm. en un o dos 
hemitòrax per les que s'introdueixen la càmera i els instruments quirúrgics, i una 
incisió subxifoidea de 3-4 mm. per la qual s'extreu la peça. 
 
La menor agressivitat quirúrgica d'aquesta tècnica "disminueix el risc operatori i 
possibles complicacions posteriors i facilita una recuperació del pacient més 
ràpida, la qual cosa comporta un menor temps d'hospitalització. Mitjançant la 
videotoracoscòpia, el pacient passa de recuperar-se en 3 mesos a poder-se 
reincorporar al seu lloc laboral en 3 setmanes", afirma el Dr. Belda. 
 
Tumor poc freqüent, però amb recurrència 
El timoma és un tipus de tumor molt poc freqüent, la incidència del qual a nivell 
mundial és de 0,15 casos per cada 100.000 habitants i any, amb un màxim entre 
els 65-70 anys. Afecta, especialment, a adults d'entre 70 i 80 anys d'Europa i 
Àsia. 
 
Després de l'extirpació del timoma, en casos seleccionats segons la radicalitat 
de la resecció, estadi tumoral i tipus histològic, el tractament s'ha de completar 
amb radioteràpia a causa de l'elevat risc de recurrència que té. 
 
Alt grau de formació i experiència 
El director mèdic d’HM Delfos, Dr. Francesc Fatjó, assegura que l'aplicació de la 
videotoracoscòpia "està en desenvolupament, ja que es tracta d'una tècnica molt 
innovadora, però requereix un alt grau de formació i experiència. Per aquest 
motiu, hi ha pocs hospitals a Espanya que la utilitzin actualment". 
 
Els cirurgians de l'equip que dirigeix el Dr. Belda s'han format en aquesta 
especialitat als Estats Units i als principals centres de referència a nivell 
internacional. 
 
HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 
de 5.000 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels 
seus pacients i familiars. 
 
HM Hospitales està format per 42 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i 
Fertilitat, a més de 22 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients. 
 
A Barcelona, HM Hospitales compta amb una xarxa assistencial conformada pels 
centres hospitalaris HM Delfos, HM Sant Jordi i HM Nens, que donen cobertura a 
totes les especialitats mèdiques i estan dotats amb tecnologia sanitària d'última 



generació. Tot per oferir als pacients de la Ciutat Comtal i de Catalunya un 
projecte assistencial, docent i investigador de referència de la sanitat privada i 
que s'integra a la xarxa assistencial nacional del Grup HM. 
 
 
Més informació per a mitjans: 
VITAMINE! Media & Marketing 
Carles Fernández / Sílvia Roca 
93 100 31 51 / 626 419 691 
E-mail: sroca@vitamine.cat 
 
DEP. DE COMUNICACIÓ DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel: 914 444 244 ext.167 / Mòbil: 667 184 600 
E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
 

Més informació: www.hmhospitales.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sroca@vitamine.cat
mailto:mgarciarodriguez@hmhospitales.com
http://www.hmhospitales.com/

