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Do des de l'auy 1904, en que practicament vaig veure la

possibilitat do curar la catarata sense for I'operacio, que lie anat

aplicant aquest tractameut sempre que se nl'lia presentat algun

cas a proposit, i ho lie fet. d'una part, perqui^ el sol fet de pro-

nunciar el nom d'operacio ja espanta a molts patients (sobre tot

si aquests pertanyen al sexe femeni) i de laltra, perque encara

avui no podom afirmar d'una manera utatematica ('exit do I'ope-

racio, quo depen de nioltes circumstancies independents de

Facto operatori, on particular dels cuidados post. opera toris,

modus pels quals vaig creure convenient anar aplicant aquest

tractameut sempre que em fos possible, donant-nie en molts

nialalts excel•leuts resultats.

No lie presentat jamai aquest assumpte on els Congressos

do la meva especialitat a quc lie concorregut i pres part, per
haver cregut que aquest interesantissint terra era conegut de
tots els mews companys. En canvi, he cregut convenient cridar
l'atencio dels metges generals sobre la possibilitat do curar la
catarata sense for l'operacio, ja que estic conveneut que avui

es no sols convenient sing do molts utilitat de for ressaltar da-
vant dels metges no especialistes la iniportancia que realnient

to el tractameut medic do la catarata, i die avui, i no ho he let

abatis, porqur^ coin ja fa bastant temps que s'estudia oficialment
l'especialitat de malalties dels ulls, sou avui molt nombrossos
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els metges quo ja estan en coudicions de for un diagnostic de

catarata on el seu conmercament i per tart, estan en coudicions

de poder tractar el rnalalt, o almenvs d'evviar-lo a 1'especia-

lista. Si en algun cas no poden for el diagnostic en el comenea-

ment del mal, dec aconsellar los que enviiu corn mes prompto

possible a l'oculista tots els umalalts quo es queixin d'aiiar per-

dent Ia vista, a l'objecte de veure si s'ha d'aplicar o no aquest

tractament.

Demes, es tan inofensiu aquest tractament, quo pot posar-

se sense por en mans do rnetges no especialitzats, i es per aixo

tambe que m'he deeidit a portar aquest tema a aquest Congres.
Aquest tractament est. indicat sobretot en el comen(,amnent

del mal, quan no hi ha, d'esser aplicat aquest, res mes a for, de

manera que estic couvenSut quo moralment 1'oculista-i el

nmatoix metge general que es trobi en conditions de fer-ho-
esta obligat a posar-lo en praictica on una o altra forma, no

solanment amb Ia idea de curar-lo, sing tanmbe per a catmar I'an-

goixa del rnalalt, donant-li la sensacio que es fa tot el neeessari

per a procurar conseguir la seva euracio; i cal tenir ben present

que, coin mes a prop del comer'!anment del nmal es posi on prac-

tica, taut mes grans seran les prohabilitats d'aturar el maul on

uns casos. i de fer-los tornar enrera en altres, efectes que tant

els urs, com els altres, son extraordinariamont apreciats per

aquests malalts que veuen dosspareixer pot a pot Ia seva visio.

Per altra part, aquest tractament no exclou per res el trac-

tament quirurgic, aixi ds que si no dona resultat i el meal pro-

gressa fins el cap do Ia seva evolucib. sempre pot practicer-se

en arribar aquest estat, l'operacio, tom si no s'hagues fet el

tractament medic. Per tant, amb aquest sistema de tractament,

l'operacio solament es practicable en el cas d'haver fracassat

aquell tractament.

La importimncia d'aquest tractamment estriba principalment

en Ia seva facil i senzilla aplicacio i domes perque ben aplicat

en els conmem:aments del mal, pot conseguir evitar una opera-

66, 1'exit de Ia qual no pot, com ja havem dit, assegurar-se ma-

tematicament, motiu pel qual crec corn una obligacio rostra for

abans que l'operacio-que solament pot practicar-so al final de

I'evolucio del coal-tots els mitjans que poden assolir d'evitar-

Ia. I estie tan convenqut de m;o que acabo d'exposar, que crec

quo es perdre of temps deixant-lo transcorrer sense aplicar

aquest procediment al principi de l'evolucio de Ia catarata, per-
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que si be es cert que en alguns casos no dona cap resultat,

tamhe ho es que jamai perj udica at patient, ni impedeix, coin ja

havem dit, el practicer I'operaeio a son degut temps. En canvi,

quau va he, coin ocorre en bastants casos, evita l'operacio junt

amb tots els seus ioeonvenients, perills i gastos consegilents.

No vull molestar-vos noes i per aix(') passo per alt la historia

d'aquest tractameut. Solament reeordare que esta indicat en no

periode de I'evolucio del mal (en el son comen(;ament) en el

qual de no utilitzar-se aquest procediment no es pot for altra

cosy que anar deixant perdre poe a poe la vista als patients.

Aquest tractament va entrar en un ambient cientifie en fer

dell on detingut estudi el Prof. i3 DAr., podent-se considerar

tots els procedinnents coin senzilles modifications o perfeecio-

nannents del seu inetode. Aquest autor, aconsellava 1'us dull

col•liri do iodur potinssie al 2 o 3°/O dues vegades at dia. Den

usar-se sennpre que l'agudesa visual no baixa de 0`20 i coin que

no t6 cap contraindicacio, pot continuar usant-se indefinida-

ment. Amb aquest procediment tampoc podenr esperar una

seguretat matematica de la curacin ale la catarata, pero si obte-

nir no gran aelariment del cristalli en molts casos, la qual cosa

donaria floc at restablinrent d'una gran part do la visio.

Iles tard, el mateix RA DA L va substituir les instil•lacions

pels banys de la mateixa solucio do iodur del 2 al 5°/a que han

gnedat d'us torrent en la practice.

A Barcelona, vaig tenir oeasio de coneixor el malaguanyat

I)r. VERDFP.1r . conegudissini tint aqui corn a ('estranger, pels

sons interessants trohalls sobre aquest assumpte; ell, coin jo

mateix, usava el iodur en injections sub-conjuntivals. Al final

don dels sons treballs, formula les segilents conclusions: 1.a el

iodur potassic en injections posseeix una accio regressiva rna-

nifesta sobre les opacitats del cristalli. 2.a aquesta accio es

estremadament debil, per no dir nul•la, sobre les opacitats do

la capsnla del cristalli. 3.1' el iodur potitssic s'oposa a la progres-

sio do les opacitats del cristalli. Solament he de modificar

aquesta ultima conclusio en el sentit que s'oposa en molts casos

a la progressio de les opacitats del cristalli.

Per a demostrar l'aventatge d'aquest procediment, seanya-

lare solament els resultats obtinguts pel Prof. BAnAL per nnitja

dels banys oculars amb la ja dita solucio de iodnr: nrillores sen-

sibles-un 10°/0; millores lleugeres-160;°; estats estacionaris

obtinguts-58°/p; malalts que es van agreujant poe a poc-10°/O;
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catarates que malgrat el tractament han arribat at fl do la seva
evolucio-6°/0. Mes endavant tindre molt gust do facilitar en
detail una serie de casos que demostren d'una manera clara els
beneficis d'aquest tractament; avui sols em basta haver cridat

1'ateneio sobre aquest assumpte, perque arribi a coneixement
dels metges generals que no el conexien.


