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L'EXERCICI DE LA MEDICINA EN NOSTRE PAIS: NE-
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ORIENTACIONS I)E LA MEDICINA MODERNA

pel Dr FRANCESC LLAURAD6 CLAVE

La Medicina ha fet gratis avencos des de fa relativament

pots anys, s'han perfeccionat extraordinariament els medis do

diagnostic i exploracio, aixi com el tractament do moltes ma-

lalties, peril lo quo no s'ha modificat gens, lo que sompre queda

igual, es la manera d'exercir-la; es natural quo havent progres-

sat lo primer, lo segon es faci d'un mode mes raonat i com-

plet quo anys enrera, mes a lo que jo aludeixo no es a lo que es

refereix a la il•lustracio del metge, sine que de lo que estic

convencut i que crec deu modificar-se, es la manera d'exer-

cir la Medicina especialment als barris obrers, perque baix

aquest punt do vista hem quedat amb molts inferioritat respec-

to als dames paisos.

El camp d'accio de ]a ciencia de curar s'ha extes extra-

ordinariament donant hoc a que les rames de la Medicina es

fessin mes osplendides, fent necessaria la creacio de noves espe-

cialitats, de comptar amb laboratoris completissims, instituts

fisioterhpics, electroterepics, radioterapics, etc., que serveixen

d'auxiliars preciosos al metgo per a que els seus troballs siguin

exactas i profitosos. Moltes vegades es cometen errors diag-

nostics perque malgrat els avencos de la Medicina, el practic

seguoix rutinariament el sistema do sempre, no servint so dels

medis auxiliars com son of laboratori, raigs X, etc., ja sigui per

dificultats economiques o per to que es vulgui; sense el sero-diag-



Tercer Congres de Metges de Liengua Catalana 311

nostic es diticilissim diferenciar un tifus Eberthia d'una febre

de Malta, dels paratifus o d'una tifobacilosi i quanta diferencia
do que sigui Puna o be l'altra d'aquestes malalties per al pro-

nostic i tractament!

Corn podrem diagnosticar i curar una meningitis cerebro-
espinal sense el rapid examen del liquid tret per puncio raqui-
dia? com diferenciarem inoltes malalties si no fern el cito-
diagnostic?

Per a evitar errors diagnostics, per a tractar be als malalts
es precis canviar el procediment de visitar-los al seu domicili,

es precis agrupar-los en un lloc on dins de les millors con-
dicions higi^,niques, trobin tot lo necessari per al seu estudi i
tractament, aixi es facilitaria en gran manera I'accio del metge
i tambe la curacio mes cientiffca do los malalties.

Un dels factors mes necessaris per a for una exploracio
completa dels malalts, es disposar do temps suficient i aquest

escasseja sempre on la visita domicilii ria per pot nombrosa que
sigui, dones la major part dels dies, son molts els malalts greus

que reclamen la presencia facultativa i per mes que es faci, no
podem assistir a tots amb la promptitud i puntualitat deguda,

ha d'haver-hi forgosament retrassos quo a voltes poden re-
sultar fatals, per exemple hi ha un cert nombre do malalts pro-

disposats a sofrir d'un moment a l'aitre atacs do asistolia, com
son tots els malalts greus d'infeecions com grip, tifus, neumu-

nia, els de reumatisme poliartienlar agut, els difterics, plouri-

tics, etc ; dit esta que les probabilitats de curacio en aquests

casos seran mes, coin mes prornpte pugui auxiliar-se al malalt
degudament i amb rapidesa, perque en tots aquests easos es

compren la veritable neeessitt d'aital urgencia per tractar-se

d'accidents do tanta gravetat, que fan precisa la presencia im-

mediata del facultatiu, cosa facilissima do complir amb 1'hospi-

talitzaci6.

No es cap idea nova la quo acabo d'exposar, tots saben que

els dames paYsos, per exernple, Anglaterra, Franca, Alemanya,

SuIssa i Republiques Amoricanes, l'hospitali tzacio dels malalts

de medicina es bastant general, pero els hospitals d'aquests

paisos estan muntats amb totes les perfections i avencos

moderns; potser sigui degut a aquesta darrera qualitat el que

els malalts no sentin repulsio d'entrar-hi, ben at raves de to

que succeeix a nostra terra, on, per les defectuoses eondi-
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cions d'aitals establiinents, no hi van sing els que no tenen cap
mes recurs i a falta de cap altre nledi.

I aqui tenim una de les principals causes de la gran propa-
gacio que adquireixen les malalties infeccioses, perque si be a
l'hospital es sumament ficil I'aillament i desinfeccio dels inalalts
i utensilis, on canvi resulta del tot irrealitzable en molts domi-
cilis dels malalts, lo que dona per resultat que en alguns casos
de tifus, grip, xarampio, escarlatina, difteria i altres nialalties
infeccioses, les veiem propagar-se entre els individus d'una
casa, despres contagiar als veins i per fi produir on focus epi-
demic mes o menys extens.

Entre les causes que abonen principalment la necessitat de

treure els malalts de les cases particulars, tenim d'incloure-hi

el trasbals i desordre, diguem-ho aixi, que Aorta l'haver de

cuidar on malalt greu a casa seva, menys mal quan es tracta

d'una familia de recursos i medis de tota mona, aleshores po-

dem veneer les dificultats quo es presenton molt facilment; perd

quant es tracta d'una familia obrera, fa veritablement pena, per-

que el metge ha de for esforSos sobrehumans per a equilibrar

la terapeutica amb l'estat economic de la familia, ademes, el ma-

lalt en molts dels casos, necessity assistencia completa 24 bo-

res diaries i aixo precisa quo alguns do la casa deixin el treball

per assistir al pacient, i d'aquest mode es peril el motto do

guanyar per sostenir-se tots... i el nialalt va durant setmanes i

setmanes... i al Iii,quant tothom esta reedit moral i materialment.

i vol la sort quo arribi la convaleseeneia. quo es quan el malalt

necossita molta i bona alimentacio... la familia ha quedat po-

bre, agotada i amb un passiu, que Den sap quan pods com-

plir-lo.

La beneflcencia municipal, amb tot i resultar molt costosa,

presta un servei molt restringit, porque la major part do ma-

lalts, per mes quo se'ls hi doni servei medic-farmaceutic i ali-

mentici, els falta quasi sempre tot lo necessari, per lo que cons-

titueix el compliment indispensable per sa euracio, o sigui els

medis que sols poden tenir on cases de regular posicio econd-

mica i que falten absolutament a easa dels pobres; gastant-se

coin se gasten els municipis molts milers do pessetes en ro-
ses no indispensables, be valdria la pena de gastar les amb una

obra que, do fer-se be, seria causa de quo curessin molta gent
que ara no poden, i quo moltos epidiemies quo causen cente-
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ears do victimes anyals, desapareguessin o quedessin niolt to-
duides.

Tots haureu vist moltissimes vegades les habitations on

ordinariament passer les malalties els obrers, habitations re-

gularment humides, reduides, anrb poquissirna Hum, que el sol

no les ha visitades mai, amb aquella olor especial de ronratic tan

ofensible, anib un aire que al respirar ofega en Hoe de donar

vida, alli viuen amuntegats una porcio de sers humans quo per

estar amb alguna condicio de salubritat, haurien de t ^nir el

lloc deu vegades mes espaios; on aquestes condicions, quips

miracles voleu quo faci la medicins, i no ohstant, malgrat aixo,

els malalts surten de malalties ben greus, peri, tard o d'hora

solen acabar tuberculosos.

Entre totes les infections, aquesta es la que neeessita

l'atencio mes preferent, os la peste blanca, que va propagant-se

d'una manera aterradora, fa veritable por el veure els molts

tuberculosos quo pels carrers do nostres ciutats o dins d'habi-
tacions inalsane.s viuen, es a dir, mores i contagion als demos
de Ilurs families, es vergonyos que amb l ostat actual do nostres
coneixements cientifics es permetin aquestes enormitats, i corn
quo els units que les veiem mes sovint som nosaltres, tree que es
precis que cridoin ]'atencio de tothonr, opinio i poders publics,

per a que obrin els ulls al grou perill que s'apropa, que Croix

cada dia mes i es una de les plagues que contribueixen a la de-
generacio de los races.

Res mes important quo la salut dels pobles, segons l'afo-
risme llati, i no obstant, fins ara veiem que se Ii (Jolla rnoltissima

menys do la que es mereix i reeomana per tot; poquos vegades
escoltem les saludables (leis quo la previsora higiene to esta-
blertes, seguim corn si tal coca, confiant mes en la nostra bona
estrella, que en els medis profitosos do que disposenr, i malgrat
les autoritzadissimes observations quo referent a la impuresa
do les aigiies do beure es fan constantment, i de la necessitat
de buscar•les pures o be procurar la previa estorilitzacio, tothom
segueix coin si tal coca, i les malalties que d'aquesta causa pre.
venen, van font cads dia ]a seva feina destructora, tal coin el ti-
fus, enteritis, tuberculosi, etc.

Vegi's lo que succeeix tambo amb les recomanacions de
no escupir a terra, amb la no menys important de l'aiilament
dels malalts contagiosos, amb la prohibicio de que els nens

convalescents de xarampio, verola, difteria, escarlatina, varice-
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la, paperes, etc., etc. no assisteixin als col•legis fins un temps
prudencial quan no sigui possible el contagi per als altres
nens. Aquests i altres preceptes vitalissims no ds qua no siguin
factibles per llur senzillesa, os qua no as compleixen senzilla-
ment per deixadesa, per no donar-hi la importancia quo vera-
ment tenen.

Lo mateix succeeix amb 1'exercici de la Medicina, tots
veiem cada dia que es impossible, per moltissima bona voluntat
que tinguem els metges, emplear a la visita domiciliaria dels
malalts tots els medis do quip modernament disposem pal
diagnostic i tractament de les malalties, lo quo es facilment fac-
tible dins d'un hospital o clfnica ben muntada, resulta comple-
tament irrealitzable a la visita particular.

Als hospitals, el metge encarregat d'una visita compta amb
el personal facultatiu adjunt necessari i ben disposat a treballar
incansablement per a facilitar-l'hi els sous estudis i investiga-
tions; ademes el servei d'infermers i mossos, educat i acos-
tumat a for aquesta classe de feina, dona moltfssimes mes garan-
ties que qualsevulga altra persona do In familia o interessa-
da del malalt, per m©s bona voluntat qua tingui i per aptituds
quo poseeixi, no arribara mai a I'altura que la seva missio fa in -
dispensable.

Per aquest motiu es molt frequent an ]a visita domiciliaria
trobar a la familia alarmadfssima per donar una importancia
exagerada a simptomes o manifestations completament despro-
voldes do la mateixa, o al contrari deixar d'apreciar sfmptomes

qua vistos a temps poden esser do grandissima utilitat.
No vull deixar do parlar dais grans inconvenients amb que

s'lia de Iluitar per a l'administraeio dels medis torapeutics, a
voltes per ignorancia, per ineptitud altres, per complaci''ncies

amb els malalts, per influeucies de velnat, etc., deixen do com-

plir-se indications vitalfssimes per a perdre llastimosament el

temps amb practiques de remeis que, sobre no tenir cap utili-

tat, poden causar seriosos perjudicis; quantes apondicitis, in-

feccions do ventre, adhuc perforacious intestinals. 11a produit

l'us excesiu dels purgants; quantes tifoidees haurien seguit un

curs benigne sense aquestes pelades de budells, produides pals

purgants repetits i continaats sense altre ti quo contentar a la

gent al veure quo at malalt expulsa aquelles coses taut extra-

ordinaries. Durant aquesta darrera epidemia do grip, vaig assis-

tir un crescut nombre de malalts d'enteritis incenses origina-
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des per 1'ns do preventius quo no feien mes que put-gar exces-
sivament.

Moltissimes vegades assistirn malalts que haurien de cu-
rar-se forcosament amb el pla curatiu establert i no obstant
no curen perque els cuidados mes indispensables deixen molt
quo desitjar i no esta a la ma del metge I'evitar-ho: quantes fa-
milies trobariem que la seva incultura els porta fins a I'extrem
de no for absolutament res de to que el metge recornana, entre-
tonint-se font remeis de sonambules i dormidores per at Ii ca-
rregar tota la culpa at pobre metge cas do quo el malalt aca-
bi malament.

Als Barris obrers els honoraris medicals ban d'esser hen
modics per a quo estiguin en relacio amb l'estat pecuuiari dots
malalts, aixd obliga als motges a treballar com a negres per a
arribar a cobrir les ateucions de Iturs families i, aixi i tot, al-
gunes vegades un ha de contentar-se amb la bona voluntat dots
clients perque els modis no hi arriben, i ara pregunto jo: que
mes pot exigir-se d'un home que treballa penosament 14 o 15
hores at dia, i moltes vegades encara no pot acudir a tots els
avisos?

Quips estudis clinics poden for-se si sols queda temps pera
fer reconeixernents rapidissims i diagnostics mes o menys apro-
pats a la veritat?

No parlem dots que desgraciadament han do fer contractes
mensuals o anyals quo comprenen serveis medic-farmaceutics i
euterrament.

La manera d'exercir la professio medica no correspon a les
exigencies modernes de la clinica, es impossible que el metgo
a la visita particular pugui observar els malalts amb temps su-
ficient per a tenir-ne tin concepte exacte i ben clar de la malal-
tia, nosaltres hem de fer esforcos sobre-humans, gastar in-
nombrables energies fins a perdre la salut, moltes vegades, per
a for an estudi sols passador do les malalties , jamai no concepte
clinic cientificarnent acabat i exacte, com es Is a les cliniques
estrangeres. per exemple a la del Dr. Sahli, de Berna; dit pro-
fessor, ajudat per nit personal nombros i escollit per a aital
missio. dedica tots els dies ones 6 bores at coati i 3 a la tarda a
l'estudi dels seus malalts, a les que ha d'afegir•s'hi les bores que
despres passa at laboratori per a completar els treballs clinics;
d'aquesta manera es possible for to quo aquest gran mestres i
altres com Erlich, Kocher, Elstein, 11Mering, etc., quo han arri-
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bat a un altfssfm grau dil•lustracio medics, assent els sous tre-

bails l'admiracio mondial. Aquest es of cami del veritable pro-

gres de la ciencia i de veritable profit per als malalts; desgracia-

dament nosaltres que havem conlptat amb mestres dignissims,

clinics eminents com els Drs. Robert, Gongora, Gino i Parta-
grts, Letamendi, etc., etc., no hens pogut recollir el fruit que

Wells tenlom dret a esporar; quants treballs profitosos per a les

naves generations haurien portat a cap aquests mestres ilsig-
ues si liaguessin viscut an algun d'aquells paisos on els homes
de ciencia disposen de tots els medis i proteccio per a portar a

cap les seves experimentations i investigations!

Crec anib to dit clarament denlostrada to defectuosa que
resulta avui at dia la visita domiciliaria dels malalts, especial

ment dels obrers; es precis dones, busear la possibilitat de mo-

dificar-la segons les modernes exigencies de la clfnica, fent It
mes completa i roes humana per a dir-ho on forma grafica; es

precis canviar do sistema, fugir d-aquesta rutina do visita do-

Iniciliaria excessivament: nombrosa que desdiu do la serietat do

nostra professio i que es causa del descredit i ruina dels

metges.

Tan Formosa coin es la nostra carrera, exercida amb tots

els inedis d'investigacio sense precipitations, quan el prtctic

pot contaramb personal subaltern adicte i amb of suficient es-

perit do sacritici, que fa quo ni tan sols es recurdi del profit nma-

terial per a dedicar tota la seva activitat, tots els sous eutusias-

mes, vers la realitzacio del fornlos ideal de la Inedicina; sets

aixf sentfm la satisfaccio intinia del deure complert sacriflea nt-

nos amb profit per a enaltir i perfeccionar la nostra professio.

Malgrat lo abans dit i anib organitzaeio defeetuosissinla,

nostra classe Iluita per a arribar al nivell en que es troben els

coinpanys estrangers i bona prova en tenim en els exits bri-

Ilantfssims que van tenint tots els congressos medics que s'han

celebrat fins ara, penyora segura de que amb fermesa i volun-

tat arribarem a conseguir lo que ens proposem.

Fa bastans anys que per atendre les despeses extraordinhries

on cas de malaltia,varen crear-se les germandats o associations

de socors mutuals Ilavent portat innegablement gratis beneficis

a la classe treballadora; moltissi.mos vegades aquestes german-

dats lean exte.s of seu camp d'accio, creant edificis propis per a

assistir i curar als socis malalts, naixent d'aqui les espl'endides
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Quintes de ('Habana. Buenos-Aires, Estats-Units, Anglaterra,

Alemanya, Barcelona i moltes altres.

Los Quintes de Salut resolen amb tota fortuna el problema

do )'assistencia medica dels obrers i Ilurs families, alli mitjan-

cant una petita quota mensual reben assistencia medic-farma-

ceutica, disposen d'habitacions magnifiques higieuicament,

camps d'esport, gimnits i de tot to quo pot esser d'utilitat a la

seva salut. Dotats de tota mena de medis i material des dots

grans laboratoris a les instalacions radioterapiques mes comple-

tes, helioterirpiques, aparells de desinfeccio i esterilitzacio, etc.,

els associats tenon totes les garanties en cas de malaltia de rebre

('assistencia anib els millors medis i conditions i amb una des-

pesa reduidissima.

La inanera de construir les Quintes, podria esser seuzilla-

mont la mateixa quo ha servit per a fuudar les existents, o sigui

amb el capital de les associations quo es convinguin, ajudades

per les subvenei.)ns de l'Estat, Diputacions, Muuicipis i dona-

tius particulars, es construeix l'obra segons el capital, i per

sosteniment -,'ha de fundar una germandat que Initjancant una

quota nrensual tinguin dret els sods i Ilurs families d'ingrossar

a la Quinta on cas de malaltia.
A.iuest fi podria obtenir-se ntodificant la manera d'essor

(lels nostres hospitals, fent-los nles agradables, rues nombrosos

i no massa grails, tot to roes sufieieuts per a 200 lnalalts, coil)

I'Ilospital de. San Francisco do Paula do Madrid, quo ben be pot

servir de model per tots estils, por les seves sales espaioses, ne-

tedat, Ilunr, ealefacciri, laboratoris i tot to necessari i propi dels

hospitals moderns; aixi es nlodifi(•aria pot a pot el coal coneep-

to que Wells on to el nostre poble, al tocar praeticament els

nombrosos aventatges quo dolls s'obtindrien i en pots anys

quedaria reetificada ('assistencia mAica amb gran profit per a

tots, lnalalts i metges.

No vol dir aixo quo totes les malalties haguessin de passar-

se als hospitals, les malalties Ileus, les que per no tenir cap ca-

r$cter infeetiu no fossin perilloses de contagiar als altres,

aquestes podrien esser ateses com fins ara, amb et gran aventat-

go que com la majoria dots malalts estarien hospitalitzats, els

que quedarien a Casa seva foren en molt mes petit numero i

podrien esser assistits amb tota cura, sons perjudici d'hospita-

litzar-los en descobrir el rues petit simptoma de malaltia infec-
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ciosa i de que la direccio del tractantent seguis sempre baix la

direccio del metge de confianga del malalt.

Coin a consegiiencia de to dit, es desprenen les segiients

CONCLUSIONS

1." L'assistencia medica domiciliaria tal com es fa avui a]

dia, es altament imperfeeta.

2.a Les malalties infeccioses deurien tractar-se exclusiva-

ment als hospitals o Quintes de Salut, font excepcio dels casos

en que per ses conditions econdmiques, la falnilia del malalt es

trobi on disposicio d'establir una perfecta assistencia i un rigo-

ros medi d'aillament.

3.a Conveniencia de crear anib urgencia noun hospitals o

Quintus de Saint dotant-los do tot el confort i avengos mo-

derns, per a quo eompleixin l'objectiu quo els hi osta eneomanat

i esborrin el deplorable concepte que avui al dia to el poble

d'aquesta classe d'establiments.

4." Los cooperatives obreres podrien amb relatiu petit es-

forc, portar a cap la fundacio de les Quintes do Salut necessa-

ries.

5,a L'Estat, Diputacions i Municipis deurien subvencionar

esplendidament aquestes fundacions.

Discussed: Dr: Josep Argenti Lacoout.

Dec felicitar en primer Iloc at Dr. Llaurado, pel seu terra,

essent indispensable per les poblacions fabrils, i que tenen

extens radi, les creations de cliniques hospitalaries, puix la

poblacio treballadora esta on bona posicio quan to feina, pero

en tenir un malalt Ilarg a la familia tot s'acaba, ademes de que

els metges tenint en pot espai molts malalts serien aquests Inns

ben assistits. Ademes do que ens podriem especialitzar i amb

menys esfor4 augmentar el cabal de nostres coneixements, do-

nant exemple el metge catala no sots do la seva suficieneia sing

tambe do contribuir a l'avenc de les cieneies biolugiques.

Rectificacid : Dr. Llaurardd.

Evidentment la creacio d'hospitals i Quintes do Salut a les

poblacions rurals i fabrils prestaria grandissims beneficis tart
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per lo que es refereix als malalts com als metges , als primers su-
posaria el disposar d ' utta assistcncia perfecta , per als segons

I'estalvi d'un temps precios per a dedicar - lo a l'estudi dels tna-

lalts d'uiia manera cientifica i amb concordhncia amb 1'estat

d'avenc de rostra carrera.

Aquestes considerations que fa el D r. Argemi queden ben
aplicades en el men terra , per to que no put menys d'acceptar-
les seguidament.


