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Aquestes considerac ions , filles de 3o anys de practica, van

encaminades a guiar l'oculista novell, de poca experiencia encara.

L'oix racio (le ]a catarata es prohablement 1'operaci6 mes im-

portant tal volta, que el cirurgia oculista sera cridat a fer, i men-

tre que en al nuns casos el resultat sera satisfact+ori, amb altres

es trrfiara c:rcat de molte_s dificultats i riscos de desastre que

]'han de prevenir per no enprendre a ]a Ileugera aquesta ope,;-

racio . Aquestes xances, el mateix poden esser degudes al malalt

que a l'operador.

Abans de coda operacio deura I'operador repassar cuidado-
sament ]a tecnica, devent tenir tin coneixement organic dels ac-
cident ordinaris i altres que poden precedir, acnpnpanyar o se-
guir a l'operacio.

El principiant pot apendre molt d'una descripcio cuidado-
sament feta i a mida que passj el temps , pendra experiencia i
s'anira perfeccionant en les manipulacions delicades, que cons-
titueixen 1'extracci6 executada amb rectitud . No sblament es
flea tenir en compte les manipulacions i i.n,strumentacio en l'ordre
regular, sing que deu tenir present amb el •seu esperit, Ies des-
clesv iacious del cami recte de l'extraccio normal de la catarata
cpre algunes voltes deura seguir-se malgrat la voluntat de l'ope-
rador.

Cal tenir ben present que mai no sera ljossible als cirurgians
oftalmolegs estar d'acord sebre un metode universal d'extraccio,
i en veritat hi ha una tendenci<a constant a variar no solament
cada pas de 1'oporacio ori ;;inal. sino que tambe cada pas d'ope-
i-acions executadcs pels cirurgians mes coneguts . L'oculista, es-
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collint , al comparar els instrument ; i metodes , adopta els que li

semblen mes convenients en la practica particular. El cirurgia,

Clue is to una habilit'at mecanica , introduira ja en els in^stru-

ntcnts, ja en cl >, metodes existents, les rntodificacions (Itte Ii setn-

blin, que podran o nr) podran sentblar talc millores , pets altres

Les regles per l'operacio de la catarata son varies i suhjec-

tes a variacions dintre la tecnica i ic^trumentacio.

El ciru-gia dcura veure el malal aIni nys 24 bores abans

l'esser' li fcta 1'operacio , amh el fi dc tenir temps suficient p.els

preliminars necessaris , Si el malalt esta aeastumat a prendre

tin Many, deura prendre'l ; tambe f,:.ra convenient prendre tin

purgant llettger el dia abans , consultant-l1 la classe de laxant

que acostuma a prendre. L'alimentacio sera lleugera . Deura f er-

se compendre al malalt que la seva assistencia es molt inte:res-

sant nisi abans cote despres de l'opcracio , induint - 11 a la seva

cooperacio pet bon resultat proctrant guanyar la seva confianca

i crollocant-se el cirurgia i cl malalt antb bona posicio electiva.

Jo tine el costum de tenir una conversacio amb calla malalt

dues o 'trey vegades abans l'operacio, Ii faig fer moviments amh

els tills en difcrents direccicns. li giro les parpelles , li poso ;votes.

etc., procurant de fer- Ic acostumar a lcs meves ntaninulacions.

apropiades a Ics parts que deuen esser opc adcs. Jo crec (file es

molt convenient fer-ho , no solament algtunr, minuts abans de 1'o-

peracio , si que tamhe abans amh altres ocasions . Aqucstes mani-

pulacinns fantiliaritzen al malalt aml- la idea de I'rperacio

Una vegad.a preses totes les precaticions, d'asepsia rigUroses

amh tot i amb tots, i preparat el malalt: fora la sala d'operacions,

i errs encut l'operador que res falta a la sala operat ria, entrara

el malalt a Ia sala, procurant no fer lo esperar Bens, presentant

1'acte amb tota sencillesa i no donant- li cap mena d'imortancia.

ja el malalt i preparat con venientntent amb la part ma-

t(r al, el preparo espiritualment , dient-11 quc estigui tranquil, que

r', CC.)frira cap trial, tit dolor, que no tanqui els ells, que miri al

pit, que es fixi que jo estic hen tranquil , etc., etc ., es dir. iota

mena de paraules (]u,, puguin influir a portar la tranquillitat al

sett esperit.

I?n empendre 1'operacio 11 (lie : ara no el vaig a operar encara,

=,olament tindra hoc una prep,n•acio quc durara pocs moments

La majbr part dels malalts no saber mai , quan l'operacio ha

comencat i quan es acahada.
T' ccomano a tothom que es troba dins la sala d'operacions

molta quictut; ne es deu parlar , iii fer gest!os de cap mena, i
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dc, del moment no entrar ni sortir rengu de la sala ; sobs el ci-

rurgia den parlar, pcro el meuvs possible, i encara amb tota la

dulcura mes acalagadora... Tan abans com despres de l'operacio,

detiran fer-se les rentades de 1'ttll nmb malt de compte, proctt-

rant que no signin motitt de produir cap mena de sensacio de-

scgradable al ntalalt; jo poso tannic una gota de la so] de coca;a

a 1'rdtre till, per evitar que el nrtlalt tandui els dos nlls, Si per

qualsevrl desrttit es tocat full clue no operent. Mentre, es fa Fa-

11e.Htesia do full, es colloca damunt its perpelles tin tros de coto

hidrofil mullat amb tina solttcio calcnta de oxvcianuro, dient al

matat que Cineervi cis tills tancats fins que Sc l'avisi, Abans

d'entportar-se cl malalt de la Gala d'operacions, sera convenient

explicar-li (tie cls dies qne segtnran a 1'operaee) no sofrira grans

ntolesties. Generaltnent jo 11 ,lie quo estigui tranquil. que no

parli gairc, que solantent el fare es-tar en el lilt tut o dos dies

quc no necessita estar absolutament quiet, que podra girar-se

del canto contrari a full operat, quan es cansi de In primera

pnsicio, (pie podra sentar-se en una butaca quail es llevi, al cap

de _E8 hores, i quc denra fer atencio solament a no fer nn-iments

brusques iii esforcos de cap mena, que no togtti el vendatge ni

posi cls Bits rota. del mateix, amb el pretext de cjue no pot aguan-

tar la pico.r que li fa Full, i qne en aquest cas, qua,n es vegi

niolesta ho digui a ]a persona que el chilli pergtte sigui mullat

Cl vendatgC amb tm.a solttcio debilment antiseptica i que d'aques-

ta m.anera Ii passarit la picor i finalment que procuri dormir a

les hores quc habitual.ntcnt acostumi.

Ademes del, consells tan. elementals quc acaho de exposar,
jc> aconsello a calla principiant de l'operacici de catarata, de tenir
hen present els que segneixen :

No tremoleu pas. Procurer anar a1 Hit de bon horn el dia
abans que deguen operar i ill bcbeti iii fttmeti massa.

its deixcu escapar el blefarostat dels slits mentres el col-
lr^qucu amb posJicio, i asscgtirett-vos de qu.e r,4ita hen fixat.

No separcu molt les parpelles una de 1'altra, perquc podrieu
determinar 1'espasnae de l'orbicular i augmentar ]a tensio intra-
ocular

No us serviu de pincer fixadores cjue tingui tin boto fixador
i no dcscuidcu la ma quc aguanta In pinta mcntre fixeij ]'it]-]

No collie o,nJantent tin plec de conjuntiva, sing que taut corn
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sia possiible el teixit subconjun'tival, acostant-se tot el possible

a ]a -cornia.
No us serviu de la fixacio mentre el globo de full sia obert.

No descuideu de prqvar in punta i tall del ganivet o del Kis-

titomo abans d'^esser desinfectats.
No us serviu d'un ganibet amb Varga punta semblant una

aguilla, puffs podria rompre's.

No fett la iiicisio de la cornia ni de ] a capstila a ma llittre.
sin(') apoiant sempre el (lit petit a la Cara del malalt.

En agafar c] ganivet feu alguns moviments amb Cis Bits

agafats en l'instrument, mirant que el sett tall es trobi dirigit

cap amunt; si la ma its trenu,.la, feu tin petit alto, felt disciplina

interim, sortie tin moment a la finestra o batco, corn aquelI que

mireu el carrer, dominant- se mentalment els nervis; creieu gue

aixo es d'un gran efecte per recobrar la sang freda, tornant ]a

calma.

Si alguna volta its trobeu que sou presos per an gran disgust,

ja per una nova que us impresiona pro fundament, hares o mo-

ments abans d'emprendre ]'operacio, creieu-me a mi, bnsqueu

qualsevol pretext per aplacar-la, i no us fact por perdre'l, mes

val aixi gue perdre tin till o fer un.a mala operacto.

No abcquett a ]'till els liquids calents, ni freds, iii abans ni
despres de 1'operaci6, solantent tebis. No ^tireu les ^solucions dels
liquids amb forca sobre lull. s,iuo p e a poc, acostant el porro
prep de Full, i encara advcrtint at malalt de la vostra intencio,
per quc no li causi sorpresa.

No comenceu a itistillar les motes de la sol de cocaina adre-

nalina, fins clue creieu que 1'operaci6 pot esser comencada al

cap de to minuts.

Procureu fer la seccio de la comma sense por, pro amb deli-
beraci6 ; ]a seccio defeetuosa, la sortida rapida de ]'humor aquas.
etc., provenen mes de la vacillacio clue de ]a lentilud.

No perden de vista la conducta del malalt. Si aquesta cs sa-

tisfactoria tot el temps de Ia seccio corncana, es provable que

ella sera la mateixa, en tot el temps de l'operacio. Si comenca

a tocar les parpelles, pareu-vos ; si its trobeti a ]a meitat de la in-

cisio, parleu-li amb till to benevol, feat-li present gue deft estar

quiet, puix p;,dria malbaratar r] bon exit de l'operacio.

No distraieu la vostra vista ni per till instant del camp ope-
rators.

Itnsenyeu be a I'ajuda.nt, amb el fi de que l'opcrador no, ne-
cessiti buscar els instruments i demos fitils que pot necessitar.
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Rsteti en contacte continu amb el malalt, vigilant gttalsevol mo-

vinu•nt, que t-,:saltres inentaltnent cndevinareu.

No introduiu ]'L punta del I.istitonio pel vr;ltant (le la cap-

snla, teniu en conipte guc la pttnta es trobi en la part flies infe-

nor de la catarata, i aisequeu el manec gttann esteu segurs de

guc esta clavada en la capsula, i rcpareu que les catarates res-

poncn a la liheraci^', avcncant; si no passa aixi, val mes comen-

^.ar una setiona vv,tlta assejant Je ntil](4rar lo fet primerameut. en

floc (']litroduir n mament 1'iostrument.

No parlett mes del necessari i protegiu la b.oca i el nas per

nna mascara do glassa.

.Acahada l'operaci.-) sera ntillor que el malalt tanqui els tills

i sighs aplicat immiediatanicnt el vei'datge, amb el fi d'evitar

qualsevol movi ncnt inutil, evitant el guc es fa moltes voltes

d'enscnvar els Bits do 1'O;pcrador al nrtlalt, dienit-11 que els compti

o distingcixi; temps lit haura per fer-ho mes endevant; j^> crec

<lue el fer-ho, es un Er-ror quc pot resultar pcrjudicial al ntalalt.

1'c!- nutltes precaucions que es prenguin, encara scran po-

gnes davaut una operacioi tan delicada, com es I'extraccI6 de ]a

catarata, i crcc que toth)nn dcura tcuir hen present per a contri-

huir al ntillor exit operators.


