
  

פפה בפי ידידיו) נולד בעיצומה של מלחמת האזרחים בולנסיה הידוע בכינוי אוצ'ואה (-פרופסור חוסה בויס
אצל פרופסור פריץ רהביין, מחלוצי , בברמן אשר בגרמניהאשר בספרד. את התמחותו בכירורגית ילדים עשה 

שמו את הנושא  האירופאיתאגודת הכירורגים הפדיאטרית מונצח בפרס אשר , כירורגית הילדים העולמית
  .2007 חתן הפרס לשנתהיה  פרופסור אוצ'ואה. מדי שנה למצטיינים שבאנשי המקצועומוענק 

פרופסור אוצ'ואה הוא מומחה לכירורגיה כללית, מומחה לרפואת ילדים, בעל תואר דוקטור לפילוסופיה 
ומחה עולמי בכל תחומי כירורגית מהוא  .בהצטיינות יתרה וגם הראשון שזכה להכרה ככירורג ילדים בספרד

עצירות, מומים מולדים של הסרעפת, החזר ושטי, התגובה המטבולית בכירורגיה עוברית, בעיקר אך ילדים 
שימש . של מערכת הנשימההעוברית  התפתחותלרבות וריאציות ב של יילוד לסטרס כירורגי, מומי ריאות

וראש החוג ופרופסור של ברצלונה ברסיטאי מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בבית החולים האוני
  .2005עד  1966בין השנים ה באוניברסיט

רפואת ילדים , כירורגיה כללית, לאומיים בכירורגית ילדיםבין מאמרים בכתבי עת  414מחברם של 
כנסים בינלאומים,  198-פרופסור ומרצה אורח ב לימוד בכירורגיה. פרקים בספרי 74ושל  וגסטרואנטרולוגיה

 14-מערכת בועדות אקדמיות של כנסים וקונגרסים. חבר  200-בכחבר נשיאם של עשרה כנסים שכאלה ו
(לדוגמא  קיימים מבחנים קלינייםשל פרופסור בויקס אוצ'ואה על שמו עתונים רפואיים מן המעלה הראשונה. 

 Boix-Ochoa antireflux) ( וניתוחיםלניטור דרגת החומציות בושט במחלת ההחזר הושטי)  SCORE-ה

procedure.  

חבר מייסד של האיחוד האירופי לכירורגית ילדים ומנהל התכנית להשתלות כבד, כליות וריאות בילדים מאז 
משמש המזכיר הכללי לכל חייו של הפדרציה  .2000מנהל התכנית הכירורגית העוברית מאז  .1985

הוועדה המתמדת של הארגון העולמי וחבר  1983מאז שנת  (WOFAPS) העולמית של כירורגים ילדים
שימש נשיא איגוד הכירורגים לילדים וסגן נשיא איגוד רופאי הילדים  .1988שנת  מאז (IPA) לרפואת ילדים
 משמש חבר המועצה וגזבר העמותה העולמית לקונצנזוס ברפואת ילדים. 1980עד  1976 הספרדי בשנים

)CIP .(ו הבריאות העולמית יועץ בינלאומי בכירורגית ילדים לארגון-UNICEF  1992מאז.  

, על תוכנית הגבוה ביותר במדינה הפדרלית הקטלוניתמדעי הפרס ה, Narciso Monturiolחתן פרס 
  .ההשתלות של ריאות, כבד וכליות באוכלוסיה הפדיאטרית

אומיים ארגונים ל 49-אוניברסיטאות מחוץ לספרד וחבר הכבוד ב 49- פרופסור לשם כבוד ופרופסור אורח ב
  .ובינלאומיים לכירורגית ילדים
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