
4.a Part

INFLUENCIES TERAPEUTIQUES

Va presidir la mesa el Dr. A. Oliva i actuaren, de secretari, el Dr. Josep
M. Casasa i Carbo, i de coordinador, el Dr. Josep Laporte i Salas.

Actuaren de relators els Drs. J. Laporte i Salas, P. de March, G. Ver-
ger, V. Ansina, C. Prats, M. Munar i S. Erill.

El resum dels treballs exposats es el seguent:
A tot cl mon les estadistiques demostren que els indexs de mortalitat

general han gnat baixant i que aquest descens es dcgut, en una gran part,
al constant decreixement del nombre de persones que moron corn a
consequencia d'una infeccio. Tenint en compte el caracter destacat de la
quimioterapia antimicrobiana en el context dels avancos de ]a medicina
en aquest segic, no cs gens estrany que, d'una mancra instintiva, pensem

que el fenomen sigui degut a la introduccio en terapeutica de tants i
tan potents agents antiinfecciosos. Tanmateix, 1'estudi aprofundit d'aquest
fenomen demostra que es evident quc els antibiotics i els quimioterapics

han contribuit d'una manera moderada i partial a la disminucio de la
morbilitat i de la mortalitat globals per les infections i que, en conjunt,

aqucsts instruments de lluita antiinfecciosa han servit mes per a l'individu

que per a la collectivitat. De fet, resulta mes espectacular llur impacte

sobre el curs de determinades malalties que no pas sobre 1'epidemiologia.

No hi ha dubte que, des d'un punt de vista mes general, han estat mes

Otils la progressive millora de la higiene publica i del nivell de vida (tal

corn ho demostren Ies corbes de mortalitat des de fa mes de cent anys)

i les mesures destinades a atorgar resistencia a 1'individu mitjancant la

immunitzacio activa, quc la propia quimioterapia antiinfecciosa. Cal no

oblidar, tampoc, que els progressos farmacologics no s'han aconseguit

sense un element de risc que cal que sigui reconegut i acceptat critica-

ment, i quc fins i tot alguns dels fruits d'aquests avancos no s'han prodult

corn a resultat d'una utilitzacio correcta i acurada dels nous instruments

de lluita antiinfecciosa sing, fins a un cert punt, corn a consequencia del

jot d'un conjunt de factors no gaire ben regulats.
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