
:NE('I:SSITA'l' D'(1RGA\I'1"/.A1 CA\1I'AN'ES SANI'I'_t-

RIES DE DIVULGAC16 PER DIILLORAR L'ESTAT SA-

NITARI D'ESPANYA

pel Dr . JULI ORTI SALES, de Coves de Vinroma ( Castello!

Los estadistiques de mortalitat del nostre pals, comparades

amb les dels altres paisos del mon, han posat en evidencia el

nostre endarreriment sanitari per I'espantosa mortalitat que

sofrilin anualment, molt superior a la dels altres paisos cultes,

cridant l'atencio que les inalalties que acusen la major mortali-

tat son precisament les anomenades evitables o per altre nom

infeccioses, i mes que totes plegades la mortalitat infantil, la

qual cosa representa per als governs d'Espanya i per a la classe

medica en general, un estigma d'ignominia, car entenc que amb

l'actuacio efica^ dels elements damunt esmentats es indubtahle

que la mortalitat deseendiria notablement, acusant-se per la

disminucio d'aquestes xifres vergonyoses per als representants

de tal abando.
S'han fundat societats, institucions, gotes de liet, s'han re-

dactat lleis, reials decrets, encaminats a la disminucio do la mor-

talitat infantil; s'han fundat lligues contra l'alcoholisme, contra

la tuberculosi, contra les malalties veneries; s'han dictat mil

dispositions per no obtenir-ne, at cap i a la fl, cap mena do be-

nefici on !es estadistiques de mortalitat de les malalties infec-
cioses i de la mortalitat infantil, i no s'ha pensat eta el beneme-
rit cos sanitari, on el sofert cos medic espanyol sempre disposat

a sacrificar-se per al be de la humanitat i a lluitar contra la ma-
laltia.

Jo tint una gran fe en I'actuacio de la nostra classe medica
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posada at servei de la sanitat espanyola, vu;garitzant cada pro-
fessional, en la seva esfora d'accio, la ciencia medica, en relacio
amb la patologia regional, per assolir quo els habitants de cada

pals coneguin les causes de les malalties que els flagel•len, per
poder-se'n lliurar millor i conseguir dominar les malalties evi-

tables, coca quo no s'ha conseguit fins ara per tal que se'n des-

coneixen llurs causes, per no pendre's els metges el treball do

for campanyes de divulgacio ciantitica.
Precisament les malalties que mes victimes ocasionen a la

humanitat son les que amb mes facilitat hom podria evitar, per

tat que son conegudes perfectament les causes que les determi-

nen, i disposar la ciencia dels remeis quo les deturarien en llur

origen. Aixi ho han fet amb resultats meravellosos les nations

que figuren at davant de la civilitzacio i del progres, devent

citar en primer terme els Estats-Units que donaren 1'exemple a

Cuba, Puerto-Rico i Filipines, on assoliren en el primer any del

seu domini que desapareguessin el colera, la febre groga i el

paludisme, grades a les reformes sanitaries que introduiren on

aquells paisos on eren patides eudemicament les dites malalties

abans de la implantacio de les reformes sanitaries. Recentment

s'ha promulgat en aquest pais una llei prohibint 1'alcoholisme,.

per prevenir els funestos efectes del mateix. Podem donar fe

del compliment de la Ilei prohibint Ids do 1'alcohol per les m a-

nifestacions que ens feu el popular literat valencia Blasco Iba-

nez, en el recent viatge que efectui at dit pais, confessant que

durant els vint mesos quo hi sojorna, en qualitat do conferen-

ciant, no pogue tastar cap beguda alcoholica. Ens deia tambe

aquest senyor que alli disposer ols conferenciants de les esgle-

sies per exposar llurs idees, dant-se el cas do tenir Iloc on un

mateix coati on una mateixa esglesia, tres confercncies d'as-

sumptes ben diferents, per un sacerdot japoni^s, per una senyo-

ra yanki i la que el senyor Blasco dona. Alli estava prohibit,

abans de la guerra ouropea, el desemhare de cap estranger que

patis una malaltia contagiosa, especialment el traconia (granu-

lacions), la lepra i la sarna. Actualment esta on absolut prohibi-

da 1'entrada de cap estranger per dispositions recents, sia

perque no manquen bravos per at treball sia per evitar propa-

gandes politiques que podien ser pernicioses per a dit pais.

Ultra ]a institucio mes notable que es coneix en el mon per la

seva grandiositat, per ser model d'hospitals moderns, em refe-

reixo at de Rockefeller, per sos superbs laboratoris, per les
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magnifiques universitats femenines, veritables palaus amb totes
les diversions imaginables, camps d'esports, granges anexes,
pares, etc., etc., fruint en ells de tots els mitjans mes moderns

quo la ciencia ha pogut reunir per les esplendides dotacions
que els milionaris nordainericans fan a les universitats, per

aquest esperit civic quo tenen infiltrat coin a essers do gran cor
encara que tinguin fama de Sancho Panzas, aimants del dolar
solament.

La iniciativa particular ha contribuit de manera poderosa
al desenrotllament considerable del progres en tots els ordres
de la vida, i per aquestes gratis Ilibertats de que frueixen s'han
pogut difondre tots els; coneixements que les coves ciencies
han gnat acumulant.

Aqui a Espanya tot son dificultats, citant-ne en prova
1'atonta sol•licitud que en :Haig de 1913 vaig a 1'Ajun-
tament de Coves de pretenent donar conferencies de
vulgaritzacio higienica en els locals de les escoles publiques de
l'esmentada vila on exercoixo el carrec de metge Iliure per
ospai de vint anys, essent-me denegada la peticio. Vaig ter la
reclamacio al Sr. Inspector provincial de Sanitat sense obtenir
el permis quo amb taut d'anliel vaig sol•licitar.

Aquest es el terra quo proposat de desenrotilar en
aquesta comunicacio:

El metge, en actuar vulgaritzant la medicina, obte mes
resultats practies per a la sanitat, actua mes intensament contra
la malaltia, quo dedicant- se exclusivament a 1'exercici do la
Medicina, a la visita particular de la seva clientela.

per opinar aixi.-Els avenq.os de la moderna.
ciencia de la Bacteriologia amb les seves aplicacions de vacuno-
terApia i la seroterapia, el coneixement de les causes i de les
vies dels agents productors de malalties, ens han donat prow
Iluni per poder desenrotilar amb fruit una campauya aanita-
ria que combatent l'origen do les malalties, consegueixi la dis-
minucio i hdhuc la desaparicio de les mateixes, seguint una
serie de proceptes, de consells i regles que ben aplicades donen
sempre els resultats que es desitgen. Aquests coneixements quo
tot motge aplica constantment en la seva vida privada, deixa
d'aplicar-los el vulgar per desconeixement, per ignor< ncia dels
mateixos. Que hom els hi ensenyi i en faran el mateix ns que.
en fan els metges, obtenint d'aquestes practiques de divulgacio-
meravellosos resultats que no cal esperar-los de la Gaceta.
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La propaganda do vulgaritzacio mi dica realitzada on tot
Espanya pets respectius metges que actuen on els pobles on
exerceixen, orientada en el sentit o en relacio amb la patologia
regional, donaria tan opims fruits quo no dubto que se n'obtin-
dria una millora important en la sanitat espanyola.

Aix6 es el que em proposo domostrar en aquest treball.
Missih del metge de l'esdevenidor.-La seva missio es la d'or-

ganitzar campanyes de vulgaritzacio medica. difonent als qua-
tre vents els conceptes fonamentals de la higieno moderne. les
idees rnares, donant instructions, regles i preceptes amb exem-
pies practics pertinents at cas, en forma senzilla, perquc pren-
guin carta de naturalesa en els costums dels pobles, i un cop
habituats actuin cOm si cada individu fos un metge Well ma-
teix, coneixent els perills de les malalties i sahent-los evitar.

Aquesta es la missio del metge del futur: prevenir abans que
curar.

Reforgant els conceptes emesos anteriorment, doe repetir,

insistint quo la Ilavor Ilengada at public es sempre molt fructi-

fera perque actua en corvells de molt diferent cultura, i cis

fruits obtinguts amb les conferencies son molt intensos i varia-

bles, convertint-se cada oient, cada espectador en un propaga-

dor, en un apostol de nostres idees, fent aixi mes obra en pot

temps d'actnacio aillada com la quo ara fern.

I'odria estendre'm on considerations a rues a mes do les

que en ajat de la nova tesi lie sostingut, fent elucubracions do

1'extraordinaria irnportancia quo to el desgranar les idees en

public, per I'accio suggestiva que es produeix en el conferen-

ciant si sent de bo de bo 1'actuaci6 del sou apostolat que fit quo

les semenis que Ilenca prenguin i es propaguin amb facilitat

extraordinaria, el metge actua multiplicant la seva accio, el pu-

blic fa suggerir-li mes idees, influenciant-se i convertint-se at

sou torn cada un dels seus oients en nous apustols de les nos-

tres idees, ostablint-se una comunieacio d'afectes i d'idees quo

ens facilita extraordinariair) ent el treball en actuar on la nostra

clientele particular, Iliurant-nos d'haver do repetir Qo que on

public diguerem.

Encara to mes aventatges aquesta manera d'actuar, ja que

el rnenys intelligent dels qne ens han escoltat en la eonferencia
publica, rebra explications dels companys que l'Iran compres

millor, no perdent•se cap idea; obrant aixi, pot a pot es crea
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ambient, el public es dona compte de la importancia de la nos-
tra actuacio, el prestigi del metge va guanyant, i la solidaritat
i l'afecte que deuon existir entre el poble i el metge, s'afernen
cada vegada mes en be de tothotn.

En els temps quo esta travessant la Medicina en l'actualitat,

haven d'estar que la Medicina preventiva, que la Me-

dicina higienica to flies rao d'esser quo la Medicina curativa;

que la Medicina de I'esdevenidor ha d'esser evitar mes que gua-

rir; que si ser consegilents, havem d'exercir la nostra

professio actuant segons la patologia regional en el sentit de

vulgaritzar les malalties propies de la regi6 per obtenir els mi-

llors fruits de la nostra actuacio, do tal manera, quo a

corroborar a116 que, en el discurs d'obertura del III Congres de

Metges do Llengua Catalana, deia el molt conspicu i savi eate-

dratic. Dr. MAPTINEZ VAR(,.vS, parlant del sentiment comu que

mou el metge de Ilengua catalana, pergu^ viuen en el mateix

medi, respiren el mateix wire, frueixen d'iguals actions somati-

ques o cosmiques que els Is pensar i viure en igual

en igual comunitat d'idees i de sentiments; i jo repeteixo on el

mateix ordre d'idees, que amb mes motiu, que en mes escala

encara, si pot ser, i en iguals raons, bf- quo amb

mes intensitat i en l'ordre de la Patologia, amb mes ofectivitat,

es natural i logic, es i tot de sentit toms, quo els individus d'un

mateix poble, que els individus d'una mateixa zona tan reduida,

que en pots metres quadrats d'exteusio reposer i vinen, que

habiten en cases construides segons un mateix pla. s'alimenten

amb iguals aliments, practignon cis mateixos treballs i estan

sotmesos a les mateixes actions modifleadores del medi am-

bient, el respirar el mateix wire, beure les mateixes aigiles i ali-

mentar-se amb identics aliments, es natural que hagin de sofrir,

que hagin do patir les malalties, i quo del concixement

mes aproximat, mes veritable d'aquestes actions morboses, se

n'hagin do deduir consegiiencies i aplicacions mes profitoses

per al metge coneixedor de les mateixes.

Vetaqui, doncs, exposada Is importancia trascendentalis-
sima que to per al metge rural el poder actuar en public, divul-
gant coneixements d'hligiene i Medicina social, amb relacio a
les conditions particulars i singularissimes que actuen, que
obren en cads localitat sobre els habitants de la mateixa per
determinar i l'obra importantissima que realitzaria el
metge coneixedor de les mes petites causes que obren en el
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pals on exercoix alguns anys, en cada estacio, en cada epoca do
l'any, segons els treballs quo practiquen en cada una d'elles. se-

gons les epoques de pluja o de sequedat, segons els vents reg-

nants i altres infiuencies do la localitat que originen patologios,

podriem dir-no locals, propies de la regio que td una fesomia

propia i peculiar que la distingeix de les altres.
Eu corrohoracio del que vos he dit. tine els gust de mani-

festar-vos quo on els vint anys que exerceixo en la mateixa
localitat lie notat una disminucio gradual en la mortalitat in-
fantil quo no pot atribuir-se sing a les campanyes sostingudes

i eni rgiques quo lie Iliurat contra I'enorine mortalitat infantil

que flagel•lava aquest poble abans de la data de la ineva resi-

dencia.

La niortalitat infantil do 0 a 5 anys assolia a Coves de Vin-

roma abans do l'ary 1900, 1'enorme xifra del 350 0/00, descen-

dent al 200 0/00 en el primer quinqueni quo segui al 1900, pri-

nierdel nneu exercici professional en In dita vila; descendf in

mortalitat en el segon quinqueni a 145 0/oo, en el tercer a 125 ";""

i en l'ultim quinqueni que acaba en 1920 la xifra de la niortali-

tat nom©s assoli el 80 „boo. Aquestos dades obtingudes del regis-

tre civil i teniut en couipte el factor natalitat per no treure

deductions fakes, demostren palenament els beneficis do la

proganda de la Puericultura, les estmlistiqties de la qual doueii

al principi nun niortalitat espantosa que deereix gradualment a

mida do in campanya sostinguda i persovorant quo lie anat font

amb veritable ardor, amb la fe del convenQut, assolint dismi-

nuir In mortalitat on un 270 0/00 en 18 anys d'actuacio, in qual

cosa evidoncia amb la claredat i certesa dels njuieros que lobra

do la propaganda contra la niortalitat infantil lia produit els

seas benefits resultats, estalviant-se meltes vides quo s'hague-

ren perdut sense in propaganda que constantment lie dut a ter-

me durant la meva actuacio en la meva visita particular i en

colles o grups pel carrer quan l'ocasio d'algun infant malalt lia

despertat en mi In propaganda do la Puericultura.

Aquesta disminucio de la mortalitat es revela ostensible-

nient des de l'any primer quo vaig comen^ar a actuar, prenent

les idees que exposava corn Ilavor en terreny abonat, en les

mares amoroses que moltes mater els seus fills iuconscientnient

per ignorancia, i no saber negar cap capritxo als sous idolatrats

fills.

Aquests fets diuen molt a favor de la propaganda de vulga-
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,ritzaeio d'higiene infantil que realitza el rnetge rural diariament

actuant en la seva clientela particular; pero at mateix temps ens

•diu que la seva aetuaci6 seria molt ins gran i mes intensa i

eficac si no es reduis a l'estret limit o drool de la clientela i es

realitz6s donant conferencies publiques, puix no es possible de

dubtar que si aquesta obra feta a intervals i ailladament s'ha-

gu6s dut a terme en conjunt, altres hagueron sigut els resultats

obtinguts.
Considero oportd referir on aquesta comunicacio els resul-

tats brillants conseguits pel malograt Dr. GALLARD durant

1'exercici de la seva professio on el poble de Tales (provincia de

Castello), abans d'exercir el carrec de rnetge de Sanitat del port

de Castello, conseguint en els pots anys quo desempenya el

carrec de metge titular de la dita poblacio, el triomf mes gran

que pugui obtenir el rnetge rural, conseguit amb la seva activa

propaganda bandejar per complet el vici de ('alcohol i quo fos-

sin tancades les tavernes i quo en els cafes no s'expenguessin

begudes alcoholiques. Triomf que deixara records inesborra-

bles entre la classe medica i el poble de Tales que tingue la sort

d'escollir metge de tan preclar talent i d'una voluntat tan forma.

Pel que afecta a les malalties de la segona infancia dec fer

constar tambe que al principi del meu exercici professional en
aquesta vila i mentre funcionaren durant alguns anys encara
les escoles antigues quo eren de pessimes condicionshigieniques,

hi hague una morbilitat tan gran en els nens de 5 a 12 anys (amb

una mortalitat major quo la quo correspon a aquesta epoca do
]a vida, figurant en primer lloc la tuberculosi peritoneal) quo

rocordo que en ]a llista de visita portava una nota a part que

encapQalava amb ]a paraula Nuts, ja que era tan considerable

la morbilitat d'aquests corn la dels adults, precisament on I'epo-

ca de la vida que menys contingent li donen, o sigui dels 5 als

12 anys; doves be, aquesta Ilista sols existi en la meva Ilibreta

do malalts el temps on que funcionaren les escoles velles, car
insensiblement, a les poques setmanes d'inaugurar-se les noves
escoles, d'excel•lents condicions higieniques, vaig deixar d'ano-
tar la llista a part de morbilitat do nens, perque era tan roduit
el nombre de nons malalts quo els veig incloure en la Ilista dels
adults. Son considerades amb justicia aquestes escoles corn les
millors de la provincia.

Feu extensiva I'actuacio del Dr. GALLART i la meva a tots
els ordres de la higione i us admirareu dels resultats obtinguts.
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No ho dubteu, la propaganda activa, intensa i ben organit-
zada, dona ignals o semblants resultats en tots els paisos i en
tots els ordres do la Medicina i de la cultura general, i molt
especialment ell allo que mes interessa a la humanitat, que es la
medicina preventiva, ]a medicina higit.nica que obre ample
camp d'accio at metge de 1'esdevenidor, at metge d'avui i at de
dema.

B es veritat que aquestes actuations demanen en els pro-
fessionals una vocacio especial, un afecte podriem dir quasi
passional, nascut do tenir una anima sensible it quo
profundament filosbfica i no encertant a guarir malalts de
certes dolencies i coneixent en canvi els mitjans per evitar-les,
hom sent l'apostolat de la medicina, convertint-se el professio-
nal en un redemptor per conviccio cientifica, per pietat i per
caritat a la vegada.

Aixi s'explica l'apostolat del I)r. 1IOLINER en la seva infadi-
gable propaganda contra la mortalitat per tuberculosi, fent
higieno antituberculosa i creant sanatoria; l'apostolat del doctor
MARr%NEZ VARGAS en la seva propaganda contra la mortalitat
infantil, la Iluita contra les malalties veneries, contra 1'alcolio-
lisme, contra les malalties infeccioses, malalties evitables que
les nations Hies civilitzades han conseguit quasi de for desapa-
reixer.

CONCLUSIONS

I.a Essent la ledicina una ciencia social per excel•li•ncia i
demanant una actuacio social per a la realitzacio dels seus fins
socials, urgeix que els metges emprenguin en llurs respec-

tives localitats una activa campanya do vulgaritzacio per conse-
guir el maxim de resultats on be de la saint del poble.

2.a A fi que aquestes campauyos de vulgaritzacio tiuguin

la deguda eficacia, cal que s'arbitrin els millors locals publics

de les respectives poblacions per donar-hi les confereucies i
puguin aixi assistir-hi el major d'oients, demauant que
se'ns concedeixin a falta do millors locals, les escoles publiques.

3.a Que es concedeixin premis als metges que es distingei-

xin per llur activa propaganda i obtinguin majors resultats de
l'actuacio llur.

4." Quo s'ordeni per ('Inspector general de Sanitat la pu-

blicacio do fullets instructius que s'encarregaran de redactar els
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metges do les respectives localitats, donant consells pertinents
a la previsio de les malalties que en cada localitat es pateixen,
essent a compte de I'Ajuntament el subvenir les despeses quo
amb tal motiu s'ocasionin.

5." Que s'organitzin festes en cada epoca de l'any perque
tinguin major relleu aquestes practiques higieniques, les quals
anomenariem festes de la rar,;a-, per inculcar les practiques de
la devent ser obligatoria en les escoles oficiales <festa
del sol>, per despertar l'horror a les cases fosques i despertar
l'aficio al sol, Mesta de faire-, substituint les escoles i cafes ac-
tuals per altres constructs a l'aire Iliure, <festa del descans=,
«festa del camp., etc., etc.

6." Ensenyanga de la Puericultura en les escoles publiques
i en les rectories per contraure iuatrimoni, no donant permis
de celebrar aquest acte a les noies que no coneguessin el -Cate-
cisme de la mare do familia=.

7.a Instituir-se com a obra de text en les escoles de prime-
ra ensenyanca la referida obra del Dr. DELCUVE, coin ha sigut
adoptada pel govern belga per a 1'ensenyament en les escoles


