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SOL, ALTA MUNTANYA I SOFRE

DR. HERVE

(Les Escaldes)

1?n medicina caldria (l estruir omits leis aforisnres qne oil-

cara avrii hoar aconsella als tulo rculosos, per exemple

,(F] sol cougestiona ; es generador d'hemoptisis.,,

„I,'alta mmtitanva es perillosa ; no sobrepasseu pas els 't(lil

metres.,,
,(FugiU del sofre, qne, com el sol, es tin agent de congestib.,,

Si la medicina , si I'art de conduir is nialalts, es el fruit

d'nna experierncia repetida i perllongada , cal afirmar lot se-

guit, clue cap d'aquesles propositions no pot resistir 1'exannen

(leis fets :
I,l .col. Des de 191'i que vaig comencar a ajuntar 1'helio-

terapia coin element de cura en eI tractament de ]a tuherculosi

pulnronar i nu"^s de 2 . 11(1(1 nurlalts han seguit aquest Inetode.

Frei nral ills afectats de les formes flies diverses , des de its

unanifestacions pl'urals' tuherculosi en fuse uncoil limitad;r

a alguns focus congest ins , fins a les formes mss avan^ades

(excloent-ne , hen entes, les fornies fortament utcerades i acti-

ves del periode terminal).
Els accidents que han pogul esser observats han estat cau-

sats per la inohs- rvacio dels consells que procedeixen en el

capteniment de la cura.
Encara recentment , un dels mews joves ajudants , manifes-

tava el seu astoranrent de no haver constatal en mes de dos

anys que elt es al m o u costat , cap hemoptisi en les in ulalles i

particularnrent entre les tine practignen 1'helioterapia . Aques-

tes observations pollen aplicar-se igualment a Yalta munta-

nva, agent de congestio.
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Jo no estic capacitat per a parlar aci de les reactions que
pot provocar I'arribada d'un malalt eretic a un clima de mun-
tanya clue no sigui aquest de Les Escaldes. Se, pero, que els
casos en els quals havem constatat reactions congestives son
rars. La major part dels nostres malalts s'aclimaten on pots
(lies, sense febre i sense inanifestacions estetacristiques als nos-
fres 1.400 metres per a freure'n despres els beneficis d'un cli-
ma estimulant, sec, i parlicalarrnent assolellat.

Rl sofre. - Rs veritahlement un agent de congesti6?
lleus aci ]a resposta : des del 1917, es a dir, fa 19 anys, han

passat per Los Escaldes prop de 4.000 malalts, tots ells han
viscut aci una atmosfera sulfurosa : Ilur toilette es fa amb
aigua snlfurosa. No hem constatat encara el primer accident
congesfiu degut a aquesta prodigalitat do sofre.

En realitat , dels tres axiomes tan brutalment afirmats, no
on rest a res.

i,Cal dir quo horn ha de descartar sistematicament 1'es-
devenidor d'aquests desgraciats que per la no observaci6 dels
consells do prudencia han provocat l'opini6 que tradueix
aquesta oposici6 al sol, a In muntanya i it sofre? Ara b4:
aci, tom sempre, tot es mesurat. La cura solar , ] a cura d'alta
nruntanva, la cura do sofre, han d'esser ben menades i ben do-
sades. PI tuhercul6s que voldra practicar aquestes cures haura
de sotmetre ' s als consells medics, talment corn l'hepatic que
va it Vichy haura d'escoltar sota la pena de greus accidents
- els consells dels metges que sateen utilitzar ] a gamma d'a-

questa estaci6 termal.
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