
ELS GRANS INCONVENIENTS I PERILLS DE L'US

DELS RAIGS X EN L'EXTIRPAl710 RADICAL DEL PEL

pel Dr . FICUERAS PARES

Res tine de dir als derlnatolegs ni als radiolegs, ells mes
que jo, hauran segurament tingut ocasio d'observar casos sem-
blants o mes greus itdhuc quo el que tine I'honor do presentar-
vos. No tine tampoc necessitat de detallar la tecnica de l'aplica-

cio dels raigs X en semblants casos, ja quo no diria segurament

res que no fos conegut dels especialistes, i en canvi, resultaria
molt poe atractiu per als no especialistes.

Jo solament presento aquest cas molt demostratiu, per a
evitar en to possible que torsi a succeir quo, un metgo-sugges-
tionat pels grans elogis que es feia dols raigs X empleats com
a mitja per a 1'extirpaci6 radical del pel, ally per ]'any 1910-

els continua aconsellant als sews clients, o millor dit, clientes
(ja que son, sobre tot, aquestes les quo ho demanen), no conse-
guint altra cosa, en molts dels casos, que un resultat tant o mes
desastros del que acabem d'observar.

Els casos desgraciats com aquest, no parlen gens a favor

de la nostra classe, ans at contrari, la perjudiquen extraordina-

riament, i jo crec que tots devem for tots els medis possibles per

a impedir quo torni a passar en to successiu. Es per aixo princi-
palment quo he tingut interes quo el vei.essiu, ja que aixi

guardareu Well un record molt mes permanent que despres de
la millor descripeio o del discurs mes el•logiient.

A mes, lie presentat aquest cas per a brindar una excellent

ocasio als radiolegs per a indicar-nos els ultims avencos que

s'han fet referent a l'us dels raigs X per aquest objecte, puix en-

cara que en aquest cas no s'ha conseguit ]'exit quo segurament

s'esperava, jo crec que amb el temps, si es pot perfeccionar
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els aparells de mesura , podran dosiflcar • se tan be com la co-

rrent elikctrica per medi del mililiamperimetre, i arribat aquest

cas, haurii desaparegut el sou inconvenient mes gros, el de la

possibilitat de deixar per a sempre aquestes senyals, quo son lo
quo mes molesten a les que les sofreixen, sobre tot quan se lo-

calitzen en un punt tan visible com es la cara, aixi es que no es

d'estranyar que es queixi, no do la ineficacia del tractament,

com succeeix en moltes altres malalties, sing de I'excessiu efecte

del mateix, prix no sots va assolir for desapareixer el pel des-

truint la seva arrel, no que va arribar a atacar altres parts de

la poll sobre les quals no devia exercir cap accio, deixant-la en

tan mal estat, que considers ella - i segurament que vosaltres

soreu tambe del men parer quant l'hagueu examinat-que ha

sigut pitjor el mal ostat on quo ha quedat despres del tracta-

ment que la mateixa malaltia que es tractava do combatre, i aixo

es mes sensible si es to en compto que avui disposem d'un medi

ideal per a I'extirpacio radical del pel, medi quo liaviem acon-

sellat a aquesta malalta, per qual motiu, per disgust que ha

sofert, ha sigut mes fort quo les quo es troben en el mateix es-

tat per haver-se sotmos als raigs X, creient quo eron l'unic medi

per assolir ]a desaparicio d'aquest defecte. Aquesta pacienta

sentira Iota la seva vida )'haver escollit dels dos procediments,

el pitjor, el que li ha deixat un defecte que continuara moles-

taut-la moralment, taut o m6s quo el mateix final quo es volia

for desapareixer.
L'inconvenient principal dels raigs X en aquesta malaltia,

os el peril) do deixar aquestes senyals que ningu es eapaq de for

desapareixer, quo es to quo interessaria wmb elles, de modo

que, enlloc estarh taut ben aplicat com aqui I'adagi de: <quo

mes val prevenir, que tenir de curar. , i l'dnica manera do pre-

venir aqui aquestes consegiieneies, es no emplear els raigs X

fins i taut que un disposi d'un mitja absolutament exacte per a

midar la quantitat d`irradiacions robudes per la poll i aixo, en-

cara quo avui no s'ha arribat a conseguir, i, per tart, no es

recomanable aquest procediment, cada dia ahem acostant•nos

a l'assoliment d'aquest ideal, conseguit el qual, jo crec que els

raigs X seran el millor procediment per a for desapareixer el

pel excessivament desenrotllat; aixo, avui per avui, solament ho

podem conseguir aplicant un medi quo ve posant-se en pritctica

amb oxcol•lents resultats de des de ]'any 1875; me refereixo a

1'electrolisi.


