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Els progressos indubtables conseguits per Ill Cirurgia, de-
guts als coneixements de la Bacteriologia, al disposar d'elements
anestesics i al major nombre de mitjans quo tonim per a supri-
mir tots els esculls que en temps no molt Ilunya feien inntils les
mes delicades i meticuloses operacions, han fet desapareixer els
terrors de molts titulars i avui tots ens considerem capagos
d'empendre qualsevol cami o do seguir les rutes que ens han
tracat els grans mestres i lloncar-nos sense gaire reflexio a pro-
bar, diguem-ne fortuna, tansols per a poder-nos alabar d'haver
fet tal o qual operacio vulgar ja, o quo no essent-ne encara, es
]a nota del dia en el mon de la Ciencia 116dica; dita en termes
vulgars i sense cap mena d'embuts, usant uua frase mundaua:
l'operacio de moda.

I cal tenir molt present que no basta solament posseir les
eines i l'habilitat indispensable, sing que es necessari per a lo-
grar tot un exit, que no manqui cap do les conditions precises.

L'operador mes habit quedare molt per dessota d'un princi-
piant, si aquest disposa do tots els elements i pren totes les pre-
caucions, i aquell no mes es refla de la soya habilitat.

La criatura llumana es quelcom mes que un count de fang
que pot modelar-se o trossejar-se sense cap mesa de repar; es
Ines, molt mes que un cadavar on una sala d'Anatomiai en el que

s'lii fail tota mena de provatures; disposa do la vida i tot el que
es faci on sa corpora ha de tendir no solament a allargar-li, sinu
a fer-li mes agradivola i corprenedora.
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D'aquest desig ha nascut la cirurgia estetica.

Comparem aquelles destroces que es feien en dies no molt

lluuyans en qualsevol regio de la corpora amb els miraments

quo es tenon avui, fins tractant-so de regions que cols en casos

excepcionals queden a la vista dels familiars, o, Ines eucara: es-

tan a I'abast de les mirades del ntarit o la muller; o portant la

cosa al maxim extrem, no mes ha do veure-les el propi operat

1 s'eviten, per a que aquest no senti repulsio de sa propia natu-
ralesa humana. I, dones, si tots aquests miraments es tenen en

compte, com poden meuysprear-se aquells quo afecten a la vida

del client o atenten a la seva salute
No n'hi ha prow amb for una oporacio do complascencia per

al propi operador, sing que en primer lloc han de tenir-se pre-

sents els boneficis o perjudicis quo poden sobrevenir al client

per a determinar-se a abstonir-se; i en el cas de deterniinar-se,
cal no oblidar cap precaucio; tant per a no sofrir un contretemps

personal, corn per a no dosacreditar l'acte operatori, de major

trascendencia de lo que es suposa,ja quo un cas afortunat deter-

mina als iudecisos, quan un cas dosgraciat esporugueix als rags

animosos.
En la practica do i'especialitat oto-rino-laringologica hi ban

operations baladis en apariencia i quo on realitat no deixen de

tenir la seva irnportitncia, havent-hi en canvi altres quo son molt

aparatoses i realment no tenon cap dificultat si es to un xic do

domini en fart do moure el bisturl i les estisores.

Aqueixa creenca equivocada ha sigut causa do que molts

hagin pagat amb la seva poll I'experiencia de poc experimentats.

La cirurgia oto-rino-laringologica to dues dificultats pode-

rosissimes quo cal temer sempre i a tothora: l'homostasia I

l'anestesia.

Havent d'actuar gairebo sempre en regions on les Iligadures

arterials son dificilissimes, quau no impossibles, no tenini altres

mitjans d'hemostasia que ]a compressio i el taponament unes

vegades, i la sutura de la regio o la Iligadura arterial a distitucia

altres. En canvi tenim l'avantatge de quip els vasos no son do

gros calibre, si s'exceptueu alguns que corn les carotides, les ju-

gulars i el sinus lateral on tenon massa i molt soviet dificulton

Facto operatori, quan no el malmeten del tot. Los hemorragies

mes frequents i algunes vegades molt atormeutoses son les que

aplicant-les-hi una paraula castissa catalana podem anomenar-les

per traspalament o traspuacio. Pero, per a aquesta classe d'hemo-
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rrAgies tarnbe tenim mitjans preventius, corn son augmentar el
poder coagulatiu do la sang per a quo es prengui rapidalnent on
contacte do faire i estimular la vaso-constriccio per a quo arte-
ries i venes donin la menor capacitat funcional possible.

Cornbinant aquestes dues accions i estant previnguts per a
practicar qualsevol Iligadura que es faci precisa, I'acte operatori
en oto-rino-laringologia, no to ni mes ni monys inlportancia que
en qualsevol altra especialitat, malgrat (raver d'actuar sempre
per eutre cavitats ossies o cartilaginoses.

En quant a l'anestesia, inalgrat haver-se inventat enginyo-

sfssims aparells per a l'aplicacio de la general, cada dia prep mes

amplitud la local; sobre tot des de que disposem do medicaments

menys toxics i mes anestesiants.
Quan es desconeixia la novocalna i les formosissimes i pro-

Moses combinations, que, anrb ella per base, avui en dia dispo-

sem, quina recula de victimes omplien la serie negra que feia

tenebrosa la utilitzacio de la cocaina! Mes ara que hi sour, diguem-

ho tot seguit: amb l'anestesia local conseguini apaivagar els do-

lors dels operats, nies dificilment es cousegueix fer-los desapa-

reixer del tot, sing es quan podem for injections espaiades,

anestesiant fonda i extensanient per infiltracio no sots les capes

on havem d'operar, sing totes les que estan prdxitnes al

punt designat per a intervenir, o quan podern aprofitar la via

intrarraquidea.

Veritat es quo el temps curtissim que generalment s'emplea

en la major part de los interventions, no fa indispensable una

anestesia intensa, devent sempre preferir una certa sensibilitat

per part del patient (molestia suportadora per curts instants) a

exposar-lo a no accident que pot costar-li la vida, sempre i quan

no haguem pres o no llaguem pogut pendre totes aquelles mides

que allunyen els perills, fins els Hies reinots.

Corn a comprovants de la tesi quo mes o menys malament

estic desenrotllant, vull citar dos exemples nomes, ocupant-me

de dues operacions quo avui estan a I'ordre del dia, una senzilla

i ordinariament facil, I'amigdalotomia; complicada i dificilisinla

d'executar L'altra, enoara que sigui realitzada per mans habilis-

simes on fart operatori: em refereixo a la laringuectomia.

La hipertrofia de les amigdalos palatines es presenta en la

elinica en molt variades formes i on graus de desenrotllament

molt diferents. Per a la seva ablacio poden i deuen seguir-se

metodes I procediments quo varion en cada cas; metodes i pro-
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cediments quo no es troben detalladarnent indicats, i menys
precisats, en cap obra; metodes i procediments que cada practic

seguoix i defensa com a millors per esser fills predilectes de la
seva experiencia personal aconseguida sempre a costa d'un llarg

exercici professional i algunes vegades segellada crudelment per
algutis fracassos desagradivols i punyents.

I, aixi, no opera per mateix procediment tines amigdales
pediculades quo ones quo siguin sessils o que estiguin enclava-
des entre els pilars, no usa el mateix metode quan es tracta
d'unos amigdales petites que quan es troba amb tines de gegants;
segueix una tecuica bon diferenta quan se li presenten unes
amigdales per tallar quo estan fortarnent vascularitzades que
quan esta on preseneia dunes arigdales exangiies; quan to
d'actuar eu amigdales el teixit esclerosat do les quals sornbla de
uaturalesa Ilenyosa quo quan ha d'obrar sobre amigdales quo
Ilan sofert contades inflamacions i de teixit flonjo i d'aparieo-
cia jovenivola; quan es you amb ones amigdales monolobulades
que quan Los amigdales son bi o trilobulades. Ara be, si on
practic professional sosposa totes aquestes raons abatis de de-
terminar-se per nretode a seguir, i prescindiiit de tota
escrita acaba per escollir el procedinlont que en la seva expe-
riencia lia'trobat corn do mirrors resultats i menys ineonvo
nients, r,que tarai tin principiant, at que 1'experieucia
propia i sols pot guiar-se per la consulta do ses obres d'estudi?

Dos camins to a seguir i per un Tells ha do decidir-se.
Si teconsciencia de la seva responsabilitat, collibit pcl terror,

es porue en son procedir i Ilavors opera deficientrnont; si es
coratjos i res no l'espauta, pcl seu eutusiasmo es
llen4a a ('operacio; enardit i obeint at seu impels, treballa fretu-
ros coin si fos factor d'uu espectacle en el qual el client es el
de menys, eu vista solament a la brillantor de la seva tecnica,
i... surt of que Don vol: una operacio perfeeta i acabada
resultats satisfactoris, o una operacio perfeetissima i acabada...
amb la vida do l'operat.

Peru es que les fallides son sempre degudes als princi-

piants? .1Ialliauradament, no, en In realitat, no; en la realitat

resulta tot el contrari. El principiant que no es mes que un xic

estudios, atetit als perills que tota operacio enclou, es caute en

tot moment i si peca, peca per defecto i no per exces. Deixa
l'operacio incompleta, pet-6 el malalt conserva la seva vida, tan

sols per anar propagant lainutilitat delainterveucio en ell prac-



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 489

ticada. Els grans fracassos, els irromeiables contratemps, acos-
tumen a sobrevenir als grans prhctics; unes vegades per des-
cuits als que tots estem exposats; altres son deguts a la massa
confianca en si mateix, a una mona do megalomania quo cega
els enteniments mes Iluminosos; en algunes ocasions provenen
de certs escepticismes on la creonca dels porills, perque, fins
que of daltabaix sobreve, on totes les seves actuacions profes-
sionals s'havien manifestat negativament: per la seva absentia;.
i, en ultim terme, encara quo sigui dolorosfssiul exposar-ho (la
veritat deu dir-se sempre per amargant que resulti) molts fra-
cassos son fills d'una impaciencia operat6ria; d'un terror a
perdre l'ocasio d'intervenir; d'un afany insa de lucre; d'una

cobdicia mal reprimida.

All, si hi ltaguris prou valor etic per a exposar sincerer

estadistiques, quaiites ensenyances no tindrfem!

Poe meditem of gran mal que fem fent reiluir els exits i

amagant curosament ell fracassos, no peasant qne nn fracits
moltissimes de voltes e5 mes, molt mes instructiu quo cent
exits! El que pensem: cuidem de relluir of bo, quo of dolent ja
ens ho retreuran els altres.

L'altra operacio que he eseollit per exemple no ©s tan facil-

ment practicable ni es tan abtindosament practicada. La larin-

guectomia estii ]nanifestament indicada en els casos de tumors

malignes a la larinx, i si be aquests son massa frequents, pet quo

fora de desitjar, requeroixeu tin utillatge i tines conditions tec-

niques no facifs de posseir; tot at roves dot que ocorre amb

l'amigdalotonlia. Perk, despres dels brillants resultats aconse-

guits pet gran innovador de Berlin, dict,tnt una tecnfca insupe-

rable, 1'operacio de Gluck s'ha posat dantunt del tapet de l'ope-

ratoria, i qui no ha estat temptat d'executar l'operacio do moda,.

la darrera paraula de la cirurgia oto-rino-laringologica? Que

aquesta operacio resulti en moltissimes ocasions no solament

absolutament instil sum perjudicial, quip hi fa? Que per a poder

presentar en una sessio academica tin cas feli(, s'hagi sacrificat

is vida de tine, deu, dotze malalts, i que? Acits no se'ls ha Murat

d'un sol colp d'una vida xacrosa i rublerta de dolors?

La mort legal no esta estatuIda per la ciencia; pero ja co-
menca a executar-se. Progressem... progressem...

El doloros entre of ]noralment censurable i cristianament
execrable es quo 1'afany de trobar mi cas. of desig d'augmeutar
l'estadfstica, l'impuls d'apaivagar la set de polar a prova of do-
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mini perfecta de fart operatori, faci caure en precipitations
inexcusables i es doni el cas de mutilar un orgue essential de la
vida de relacio (tot i havent exposat al patient a una laboriosa
i perillosissima operacio), quan amb uses quantes senzilles
injections d'oli gris, o dues o tres do neo-salvarsan s'haurien
conseguit millors resullats.

Referent a la intervencio dels tumors de la larinx, les pre-
cipitacions son sempre de resultat fatals i crec, que moralment
no pot intervenir-se radicalinent amb la laringuectomia ni fins
despres d'haver-se practicat una biopsia positiva, si aquesta no
va acompauyada de la comprovacio antiluetica, ja que jo, per-
sonalment, tint experitncia do dictamens micro-histologies
realitzats per eminents tecnics en els quo s'ha diagnosticat a
malalts coin portadors de neoplasies malignes i malgrat la
malignitat del tumor, els malalts segueixen tan campants,
portant una vida cada jorn mes venturosa.

Es quo aquelles neoplasies malignes han tingut una evolu-
cio inversa i s'han convertit en benignes, i arribant al maxim

de I evolucio, sempre al revos de lo que trobem en la clinica,

han acabat per atroflar-se i convertir-se sos teixits patdgens en

normals i sanitosos? Jo no put admetre aquest desenllag.
MOs l6gic es ponsar que va haver-hi erro do diagnostic, i a

'la logica In'atenc.
La prudencia en canvi, quin resultat dona?
Es cosa ben sabuda quo una de les conditions primordials

per a operar amb exit una maligna, es la precocitat de

l extirpacio, feta quan tot just comenga a formar-se i no ha

tingut temps de for grans invasions. Operat en son comenga-

ment pot extreure's, no sols el focus patologic,sino grans quan-

titate de teixits veins sense malutetre les regions que l'envolten

i completar despres 1'acci6 operaturia per mitja dels preciosos

elements que ens proporciona el radi i la radioterapia.

En els tumors malignes do la larinx,com en els de qualsevol

altra regio, si es deixa passar l'oportunitat I'operatiria resul-

ta ineficag i moltes vegades contra produent. Les recidives son

fregiientissimes, amb Iagreujant de trobar al patient ambmenys

resistencies fisiques per a suportar els efectes perniciosos de la

malura, i sans aquella esperanga quo halena als que encara no

han sigut interviuguts, i que es la base i fonament de sa elevacio

.d'esperit.



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 491

CONCLUSIONS

1.a En Oto-rino-laringologia, per les conditions especials

de les regions on les quals s'ha d'actuar, cal no oblidar cap de

les precautions que asseguren l'exit operatori.

2.a Prescindir per ignorancia o afany operatori de les

precautions, es exposar-se a un fracas do fatals consequencies.

3.a Abans de determinar la intervencio, es precis analitzar

una per una les indications i les contraindications que el

malalt i sa malaltia ofereixen.
4 •a Una vegada determinada l'operacio, cal que aquesta

sigui el mes radical possible.

5." Les interventions deflcients son el descredit de l'inter-

<ventor, do la intervencio i de l'especialitat.


