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pel Dr . SEBASTIA FREIXA BARRA

Si el fi de la medicina es curar, Coto cito et jeculndo totes les
nostres energies, tots els nostres afanys, tots els nostres esfor-

Sos deuen dirigir-se envers aquest fi; reflexionem un moment,
pensem un instant, en la tasca que representa aquesta constant
obsessio, repassenl mentalment tota la serie inacabable de tre-
balladors de la ciencia que infatigablement han batallat, valents,
per assolir aquest fl; In classe medica passada, present i futura,
no ha nierescut, nlereix i mereixera mes que una mirada que
s'acosta molt a la indiferencia i si I'humanitat un jorn s'atures a
reflexionar coin un deure d'agraiment hauria d'elevar un mo-
nument tan alt, que les piramides del misterios Egipte serien
pigmeus comparades antb ell. All! senyors, amb menys queda-
riem satisfets, un coral coerces! seria prou. La cirurgia tnoderna
amb els aven4os formidables, amb els sistemes de curacio que
arreu escampa cada jorn, no ha pogut malgrat els sews esforcos
suprimir el dolor en absolut al canviar els aposits on les succes-
sives cures post operatdries; on les ferides cutanies traumAti-
ques o fines d'un proces inflamatori. Qui ara aixo escriu, que to
la responsabilitat quirnrgica traumatica d'una poblacio de 2000
obrers industrials, que representa anualment un nombre d'acci-
dents molt respectable; sempre ha tingut fixa en la seva ment,
coin a idea primordial, de suprimir el dolor on el canvi d'apo-
sits. So posat a contribucio una dosi de pacicncia, so usat en ins-
tants I'acei6 psiquica suggestiva que es un analgestic no despre-
ciable, so aplicat la curs liumida, a voltes sense que en un pro-
ces de cicatritzacio fos indicat, so embadurnat amb pomades i
untures el cap lesional i si el fet Algia s'es esmortuit o desapa-
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regut ha estat minvant l'energia reactional cicatritzant i retar-
dant sovintment la reslihdio ad integnun o augmentant la septi-
citat i fregiientment determinant-la, ja que la cura humida i les
substhncies grasses faciliten amb freq"encia la pullulacio, el
desenrotllament i el potential toxic dels principis microbians;
ferides de la poll i toixit cellular en vies de cicatritzacio, amb
superficie mamelonar d'aspecte lloable, valgui la paraula, en
provocar dolor el canvi de I'aposit de superficies cruentes, ja

que on aixecar aquest s'arrenquen les fines adherencies que
d'un jorn a I'altre s'estableixen entre la lesio i la trarna de la
substancia que I'envolta, representades en ordre general per la
gassa esterilitzada que es d'us en la cura do les ferides en I'hora
actual; ja se quo es din i es realitza arreu el foment calent amb
antiseptics quo si son germicides per als productes bacterians i
septics, son cel•lulicides per a les substancies neoformades, per
a les fines trabecules, i per a les prolongations cel•lulars que

deuen retornar-se despres teixit cicatritzant; i jo quo so vist
trastorns molt greus, en ferides a I'us i abus de tota

una Ilarga Ilista de substimeies que el nom de microbici-

des, comencen des de l'epoca del gran LISTEn amb ('acid fenic,

i continuen amb totes les solutions de la !larga 4rie dels acids;

jo que so observat eczemes de tot membre, jo quo so assistit a

veritables toxid'ermies la genesi de les quals era la irrigacio ex-
cessiva per substancies bactericides; jo que malhauradament so

presenciat gangrenes de tota una extremitat; jo quo so con-

corregut a la visio de cremadures inacabables per llur duracio

amb una cicatriu com epileg, fent una ganyota sempiterna quo

sembla repetir les fetes per la victima en el transcurs del Calva-

ri seguit; jo quo perseguint l'anul•lacio del dolor en les cures

successives d'una superficie cruenta hi so usat I'aigua esteril a

temperatura alta on foments, per evitar la toxi,mia

possible afegint-hi antiseptics, en tal escala que m'han arribat

els meus traumatics a anomenar-me el cirurgih de I'aigua calen-

ta i el resultat sigut la del teixit sa circumvei,

restant per tal rnotiu energies reaccionals per mancament d'irri-

gacio, crec que l'instant es aci, l'hora es arribada, i el moment

es oportu, perque en aquesta reunio de professionals de la cirru-

gia presidida pets cimals d'ella donin Ilur assentiment perqui^

pugui arreu ser considerada i practicada la modificacio nimia

si voleu de la cura de les ferides que tine I'honor do posar a la

vostra consideracio coni tractament logic llur; i quo un somriu--
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re de despreci, do commiseracio i d'analfabetisme quirnrgic, no

sigui llencat pots asos, quan vegiu un traumatic, un proces infla-

matori, un operat amb superficie crueuta en uu mot, tractat per

uu rural que euvia a la seva visita perque doni l'nltima paraula,

mostri el darrer cami.

Causa veritable paor en molts lesionats el pen^ameut de re-

correr at cirurgit, per at tractament de llurs lesions; ens queixem

de 1'ona de curanderisme que eiivaeix des de la cabana pobra

amagada at foes d'una torrentera ally entre la serralada, passant

per les viles iudustrioses i arribaut fins als palaus daurats de les

grans viles i als habitants intel•ligents de les metropolis, i veu-

rem que eu el Eons do la realitat pncctica jo gairebe pensaria

quo to rao d'existir; ja que aquesta ona perseguoix cures de

traumatismes i processosi nflaniatoris, i nosaltres, els intellec-

tuals, els practics, els tecnics, els cirurgians, els cientifics, ho

coin uu episodi quo ens mereix ateucio; encara que

una atencio uimia. Deia que els traumatics tenen temenca d'a-

costar-se at cirurgih per a la cura de les sever lesions, si no son

importants, perque veuen a cada moment que no consideren.

prou be, el fet d'anul•lar 1'adolorimeut en les cures de les le-

sions, d'aqui que la medicina popular ha estat el inirall clarissim

i la font on so anat a cercar ols priucipis del tractament logic

de les ferides. To un origen popular, to uu principi quo arreuca

de la vida del poble, de ('ideal de suprimir el dolor, coin dic, en

els canvis dels materials de cura, in fulla do col embadurnada

de sagi dole, la fulla de liorer i de ceba, d'alfals, d'eiisiam,

etc. macerada amb esperit de romaui, d'espigol, quail no oli

d'olives, de Ilaugardaix, de serp, de rata i quo contra totes les

idees actuais passades i futures tambd 6s curer vistes a 1'exerci-

ci de la professio durant molts aiiys i diferents pafsos, hau iucli-

nat el meu anim a cercar tin mitja quo a 1'ensems d'esser asep-

tic obri antisepticament, sense quo 1'absorci6 nedicamentosa

produeixi trastorns toxics on 1'organisme, ni dificulti la repara-

cio cellular i vascular on la intimitat de teixit inextricable.

Per assolir tal Cosa, em vale del maquintosh, tela do bilroth,

seda protectiva, indistintament i do menor espessor possible i

longitud variable a voluntat; col•locada en un recipient amb foe,

i submergida en aigua neta, bastants dies la transporto a ]'auto-

clau i ]a sotmeto a 2-3 atmosferes durant quinze minuts, despres

d'aixo i refredada la bombona, col-loco la tela do tal manera

preparada en un recipient absolutament aseptic, en el qual tine
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una solucio Ileugera de biclorur al 112000, tapo acuradament
]'envas amb un tapador do vidro esinerilat, deixo nus dies en
maceracio i ja tint la tela cicatritzant, cony jo l'anomeno, a punt
per exercir les saves funcions.

Al presentar-se un ferit amb superficie cruenta, segueixo

rigorosament la praetica d'una toaleta a fons, comensant per

un lavatge amb aigua calenta abundant, savo, i eonstantmont
passo una navaja per la part, a I'objecte que desaparegui el pal

que pugui haver-hi ja quo es aquest un element quo molts cops

ho vist era la causa de supuracions interminables i la cicatritza-

ciO es, si es consegueix despres do molts afanys, defectuosa i

irregular; aquest rasuratge do In poll constantment l'empleo

sense oblidar les vores cutanies de la incisio, on s'hi amaguen

principis infectants.

Si la solucio do eontinuItat no to fmportancia i la poll cir-

cumveina presentada es relativament neta amb el que lie fet ern

contento; mes si, corn sovint passa, ha aetuat el trauma on Iloc

en que s'imposa el raspallatgo do la poll, ho faig, mes no use of

raspall do peI molt dur, ja quo aquet determina alteracions molt

fines de In poll, si voleu, pert causa constant d'adoloriment i

porter d'entrada per als dies successias, ja d'elements bacterians

ja de substancies quo inliltrant-se per l'epiteli denudat, deter-

minen reaccions inflamatories i principis toxics originats pels

liquids quo puguin col•locar-so al voltant do la superficie cruen-

ta. Seria l'hora do niodilicar aquest furor en determinades mans

per usar raspalls mes fins i menys traunratitzants per tint, prin-

cipalment en les interventions do poca volada sien traumati-

ques o inflamatories quo ordinririament deuen assistir la majo-

ria del practics.

I per un instant i per associacio d'idoes m'haveu de perme-

tre que cridi la vostra atencio sobre un fet que tots haveu ob-

servat i es, Is inutilitat quaff no el porjudici eausat, als obrers

quo treballen en les mines do ferro o tallers d'elaborar bronze,

vidriers, fabriques do substancies quImiques, quo determinen

colorations cutanies, el raspar a fons la pall amb raspall, inten-

tant procedir a deslliurar-la de la pols incrustada, principalment

en mans i pens, en primer floc, pel dificil i molest de I'e'xit, se-
cundariament porque aquestes diferents subtaucies son antisep-

tiques in situ , i per taut, Iluny d'esser perjudicial Ilur presen-

cia, favoreix la cicatritzacio; taut ©s aixi, que BmNSTS parlava do

]a propietat d'aital pols per fatilitar ]a curaeio do les 1'erides os-
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facelades; de tota inanera, 1'us entenimentat del foinent calent,

dissol, relativament als pots dies, Ia coloracio de la poll i brolla

una superficie amb el tint normal mes breumant quo el mes

formidable raspallatge. Igual m'atreveixo a dir de la presr,ucia

en la part de tota una Varga serie d'olis i greixos quo es troben

en els accidents d'algunes industries; I'aigua esteril en donara

compte, o si voleu, dissolvent-hi una substancia Ileugerament

antiseptica, mes que per a res, itt aligui fieri videatur; i tindreu

is poll preparada per a la cicatritzacio toes rapids i en bones

conditions; una volta resolta la neteja do is poll, constantment

asseco amb gassy esterilitzada a 1'autoclau, el lloc, no sense a

consciencia mirar si hi ha ruptura o esquin<; de masses

culars o tendinoses, recordant les rotraccions a que donon Iloc,

cas en el qual, segueixo el criteri quirurgic que entenc sigui

Pent, no obstant, les menors maniobres, per a

evitar el produir reactions inflamatories pitjors.

L'hemostasia, si hemorragia hi ha, mereix toes atencio, si hi
val, usant la tela cicatritzant, quo altres eircumsthncies, ja quo
si continua sangnant la part entorpefx, allarga i
dificulta Is reparacio do la ferida, per les alterations que deter-
miner els productes de descomposicio que cons tantment es tro-
ben en tota ferida, quan una substancia absorbent no hi td la
seva estada.

Un cop tine resoltes les tres bases de in llimpiesa de la feri-
da, I'hemostasia i el do cossos estranys si n'hi ha,
amb una gassa esterilitzada muntada en una vareta de cristall
neta, toco amb tintura d'iode is ferida, i amb iode d'uua titula-
cio rues baixa, la poll veina; aleshores, amb una pin-
^a flamejada en una llantia d'alcohol, extree de dintre do I'envas
una part de la tela cicatritzant, quo procuro que sigui exacta-

de Ia longitud i amplada do la ferida sobro que tracto de
posar-la, per evitar quo sobrevinguin maceracions de la poll
lliure, i Is diposito sobre la superficie cruenta; per sobre del tot,
una gassa aseptica i cote subjectant-ho amb una bona, per evi-
tar de contaminar la ferida amb elements estranys. Un punt que
em mereix una detinguda observacio ds l'assegurar el drenatge,
ja quo la tela quo propalo es impermeable i per taut no pot
absorbir els productes septics procodents del treball de ropa-
racio de la ferida; procuro que hi liagi un esmunyimont a fi quo
els productes de [a part caiguin fora del camp cicatricial, no
dificultant el retorn a la integritat. Si per circumstimcies espe-
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vials procedeixo a practicar contra-obertures, no dubto en
molts casos de col•locar hi, a manera de tub de drenatge, la tela
en la forma quo em suggereix el cas que tracto i, si no es d'una
necessitat molt apreniiant, no col-loco tub de drenatge quo, de-
termina dolors frequents i molest i esalforit, sense grans bene-
ficis, malgrat en determinades eircumstitncies haver de canviar
amb mos fregWineia is cura, per no provocar una cicatritzacio
inversa do fora a dintre, malaguayant tota la tasca feta i en oea-
sions trastoruant una intervencio practicada amb els majors
bons auspicis.

En els processor inflainatoris sigui quip sigui el germen

piogon, amenacaut la formacio d'nu furoncot o flen16 sia cir-

cumscrit sly difus, intervenint tali primerencament i anipla com

mos possible, recordant aquell veil aforisme dels nostres pares

i avis quo eos fruity quo s'ha de rnenjar verda» i en tot moment

i per sobre de tot, asseguro el drenatge per mitja do is tdla ci-

catritzant, en 1'extensi.6 que tree necessari, facilitant-hi eI des-

iiiurament del pus i produetes cel•lulars fill del proees inilama-

tori septic. Entonc que is tela preparada i dipositada en els tei-

xits on existeix un proees inflamatori supurant, to una accio

especifica sobre d'ells i facility el proees cicatricial, activant-lo

i termenant-lo.

Si is intervencio es pot fer per is seva indole alnb superfi-

cie tancada i sutura, ja sigui amb crin o seda o agrafes, inalgrat

aixo, en la superficio lineal, torminada is coaptacio, una fina

tira de tela eicatritzant accelers encara mes l'ajuntament.

En el renovatge en les suecessives cures qualsevulla que
sigui Is causa do !a lesio, separat el cote i in gassa, amb una
pima flamejada per no aportar-hi cossos estranys, aixeco is tela
cicatritzant i sense molestia, sense dolor, sense rnortifieacio

subjectiva del lesiouat, al contrari, amb plaer si hi val, amb ad-
miracio del patient i nostra, trobou una ferida nets, sense pus,
amb marvelous citatritzants, de bon aspecte i procedoixo des-

pres de nou lavatge amb aigua clara, i les corrections quirdrgi-

ques que estimo oportnnes a col•locar-hi altra volta la tela ]in-

permeable preparada. 11apidament, miraculosament, com ban

dit lesionats meus, relativavnent on pots dies ferides quo amb

altres metges han durat Ilarg temps, una cicatriu lineal, artisti-

ca si es vol, acceleradanvent ha esdevingut.

Casos clinics, podria fer-ne desfilar arreu en nombre gran,

is que is quasi totalitat dels meus traumatics anvb focus lesional
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-obert, els tracto an-lb aquest procediment; no so hagut d'arre-

pentir-me jamai d'haver-lo resat; so tractat casos amb diferents

rues el que presento, que no es roll encara que si mo-

diHcat per nri, satisfet el meu esperit inquiet de per si. Les

.cremadures benelicien de quart vos die; ell elles jo empleo la

tela cicatritzant, sistematicament i en su vist resultats superiors

a I'us de substancies molt i forSa recomanades. No

en so observat jamai id un sol de cas d'absorcio

sa, id feuomens d'intoxieacio pel mercuri, mes si he vist el re-

torn a la norrnalitat d'ana poll alterada, trastornada, mortifica-

da, ferida; velosment,

Per tot aixo i coin a H d'aquesta rnodestissima nota. quo no

to altra preteosio en impossible tenir-ne do cap niena, que

exposar co quo penso i faig sobre uu punt de tractament gene-

ral de les ferides principalment cutanies, i quo entenc n'es el

Our tractament ldgic; a 1'ensems que de passada, aconsolar

l'aninr d'algun company meu, molt estirnat i venerat, quo en

alguna horn do preocupacio, casualment ha arribat a no sa-

bent coin suprimir els ais de dolor d'algun malalt en el canvi

d'aposit i quo en el sell desesper ha arribat fins a col•locar una

fulla de col o d'ensiant o de bleda en una ferida, per a tancar la

boca a la seva victima que seguia I'hora tragica d'un canvi de

cnra. A senyors, com hi ha qui tracta malalts amb

substancies que porten I'etiqueta del secret, i corn tal procedir

el so anaternatitzat publicament i privada inalgrat l'haver-hi

entre els tals amiss molt estimats; jo no soc d'agnests, jo

vine aci i die: teniu Ia meva riltima paraula, si creieu que pot

esser util la presentalla de que vos rendeixo homenatge, accep-

teu-la, useu-la, sancioneu-la en el baptisteri del Conclave, i si no

tireu-la a la caixa dels trastos dolents, coin atrotiuat pellingot,

iuutil , yell i xorc.

CONCLUSIONS

Prirnera: El fi de ht nota es for public un mitja que, no
determinant absorcio niodicanrentosa, suprimeix el dolor en el
canvi d'aposits.

Segona: Unes tires de teixit impermeable do poca espesor

i longitud variable, quo s'esterilitzen a l'autoclau dipositant-se

en una solucio 1:2000 de biclorur, despres d'uns dies do mace-

racio, poden usar-se.
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Tercera: Donada una superficie cruenta, asepticament es

deposita, despres de la toaleta, sobre la solucio do la poll una

d'aquestes tires, cobrint-la amb gassa aseptica, Coto i el tot en-

voltat per una bona.
Quarta: En aixecar l'apdsit, amb una pinsa flamejada, es

retira la tela cicatritzant; sense dolor ni molestia ni presentant

jamai absorcio medicamentosa, promptament esdeve una cica-

triu lineal i fina.


