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hauria d'esser quelcum sobre-afegit a la neumonia, una compli-

cacio, i allavors podri:a estar indicat to dit pel Dr. Clotot: coin

a cosa torrent, coin a indieacio usual, no ho aeeptaria pas.

Dlt. J. FREIXAS. - Discussio: Drs. Mas i Puig, Duran i Arroin,

'I'arruelia y Clotet.-Heetificaeio.

I)iscussio : I)r. Jlcs i Pitiq.

En el treball do poneneia del Dr. Freixas estan molt acaba-
(lament consignats tots els regismes que es poden i deuen ins-

tituir en les malalties del siste ►na circulatori i de la sang.
No dirern doucs aqui res de nou de to que'n la ponencia es

tracta. Sots voldrem aclarir un punt precis; el que fa referencia

a la cura de desintoxicacio.

Hi Ilan molts cassos en els que estant indicada la cura de

Hot, aquesta per variades circumstancies no es tolerada (repug-
uanci ; i. fernlentacions gastro-intestinals , estrenyiment , diarrea,

exces de retencio de clorurs , anati laxia ). Si davant d'aquests fets

ens obstinessirn en continuar- la, faricAnl segura ►nent una mala
obra, doucs es indubtable que s'afegirien mOs substaneies toxi-
ques a les ja circulants.

flout de buscar , dones, altres aliments quo, donant un nom-
bre determinat do calories , afavoreixin la diuresi i no intoxiquili.

Eutre altres regismes variats donem molta importancia a la
cura de raIms , pot generalitzada encara en In nostra nacio.

Es digue de considerar el let de que en comarques no viti-
coles de l'extranger tingui aplicacio aquest tractament do
to que aqui el solem institui.

L)iscitssio : L)r. J . Tarruella.

Els anernics rarament estan orfes de dispepsia general, de
predominis varis, i molt soviet se veuen condemnats, corn a
manifestacio de la rnalaltia general, a la gastroenteriti . Aquest
concepte que la clinica ensenya amb copiosa abundancia, im-
posa matitzacions regimentals que modifiqueu essencialment la
dietetica en general preconitzada pets autors i que la ponencia
del terra ha acceptat coin a guia general do reginlentaciO), amb
acceptable criteri . Al formular - se la nociO d'uua alimentaciu de
bona abundancia de proteics , de compostos rics en grasses (ous)
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i vins, junt amb farines, Ilegums, etz., caldria afegir que aixo

en tant que l'estudi del potencial digestiu alt i baix senyala

alta tasca de treball, sense merma qufmico-motora i amb estat

d'integritat de la mucosa (Iliure de gastroenteriti difusa o par-

cial); d'aquest tipu ideal de coeficient digestiu, magnffica base

de curacio pel anemic, la :ealitat crudel ne's contraria, i el cli-

nic troba cads dia el problems alimentici de l'anemic pie de

diticultats perque la maj,)rfa dels oligocitemics son intensament

digestivopatics que no soporten la alta alimentacio i per ella

s'aceentuen els defalliments funcionals que'ls trastorns diges-

tius generen. El regisme dels anemics ha d'estar rota el control

do la Ilur possibilitat de treball digestiu, i en aquest to comu es

la hipopepsia, la miastenia, el catarre mucos, les fermentations,

i en gran predomini la gastroenteriti de tipus diarreic-liente-

ric, conjunt de fenomenologis digestiva que imposa correccio
envers it la formula lapidaria i simple tan torrent d'alinlenta-

cio rica en ealitat i quantitat; per aixd, en l'anemic, de Is forma

que sfa (pernicios, paludic, post-heluorragic, clorosic, etz.), el
programa alimentici ha d'estar sota la ferula do I'estat digestiu,

en documentacio prolixa i total, com si en ell se tractes d'un
digestivopatic primitiu, determinant-se el regisrne amb extricta
relacio anlb el sindrome digestiu que results del seu estudi.
L'unitat regimental de I'anemic es per aixo imaginaria i suls Is
varietat correspon a les nombroses necessitats que la elfnica
afinada Ii senyala.

Discussio : Dr. B. Clotet.

En el frontispici de l'anterior volum de ponencies s'hi hau-

ria d haver posat una clausula lapidaria: El regisme aal

en qualsevol to que condiciouat per l'estat de les

vies digestives; aixi es que"ls cardfnes, vaseulars i hematics, so-

bre tot els segons, s'alimentaran amb un regisme desintoxicant,

lacto-ovo-vegetaria, senipre que no hi hagi hipopepsia conc:o-

rnitant, perque, en aquest cas, to que s'imposa es l'alimentacio

animal, excitadora do les secretions gastro-enteriques. En efec-

te; res no traurfem d'instituir I'alimentacio desintoxicanta en

un hipopepsic, doncs at provocar-li fermentations, per insufi-

ciencia secretora i motriu, so modificaria perversament tota

l'albumina ingerida, i, no sols hi hauria un deficit en I'assimila-

cio, si que tambe, amb les alterations cualitatives de les pro-

duccions absorvides, augrnentarfa l'intoxicacio organica, causa
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originaria dels transtorns vasculars i heinatics. Tant es aixi que

d'aquests ultims, ens trovem amb els purpuries, on els quals

I'hipopepsia es la regla, i per a tractar-los devem sempre co-

mengar per l'alimentacio Acida, llets acides, taronjades, llimo-

nades, eontitures de prunes, etz., juiitada a una alimentaci6 ex-

citadora, brous animals, earn, peix, i fugint de tot to que puga

exacerbar l'hipopepsia: Ilet, ous, greixos, etz.

Amb vies digestives integres, s'imposa el regisme desinto-

xicant, lacto-ovo-vegetaria, per a to qual ens servirit de guia

l'esflgmontanometre, instituint-lo amb tart mes rigor quaii mes

alts sia la tensio vascular.

Rectijicacio : Dr. Joan Freixas.

El Dr. Freixas Ilegi la introduccio del seu treball per a dei-

xar patentitzada , sobre tot, la immensitat dels tames i la manera

com s'ha vist obligat a desenrotllar - lo, i les conclusions gene-

rals que ha degut deduir-ne.

A seguit rectifica el 1)r. Freixas esposant to seguent:

Agraeixo intensament als Srs. Congresistes que m ' lian fet

l'assenyalada distincio d'intervenir en la diseussio que ha susci-

tat la ponencia que va encarregar- se'm, tart per les frasses lau-

datories que, amb una consideracio que no estimare mai prow,

en to moltissim (I tie valen , han dedicat at meu tan patient com

dilatat treball, cone per to atinat de llurs observations.

Jo ho significo en nta ponencia; es absolutament impossi-

ble. no ja detallar questions secundaries , sing que fins esfumar

assumptes de primordialissiln interts . Merces, malgrat aixo,

per to exposat pets meus estimats amics.

I are anom at detail.

Al Dr. Mas i Puig des significar - li ma conformitat en to re-

ferent a la cura de raims, de que ha tractat . Se que alcanGa

grossa importancia , ja que'n cones prilcticament els efectes;

empro ja pot veure la intpossibilitat en que m'he trobat de

descendir at detail . Recordi , de tots modos, que en diferents

punts de la ponencia es tracta de la cura de fruites i quell mes

d'una ocasio , fins detallo extrems relatius tant a sa composicio,

com its bons efectes que's logren amb el seu us.

En to relatiu a In que ha tractat referent a la cura de des-

intoxicacio , haig de fer-li avinent que la considero de tan fona-

mental importancia , que I'hi suplico Ilegeixi la meva ponencia
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i veur> quo ella constitueix l'eix del meu treball. Volguer deta-

liar, fuura veure'm en la necessitat de Ilegir-la en gaire be sa to-

talitat. De tots modos, m'atreveixo a recomenar at Dr. Mils i

Puig, la note que hi ha at pen de la pagina 100 i el capitol Ana-

il(txia alim.enticia (d'entre les b) Inttoxicacions exogenes) quo

comenq,a a la pagina 110, del LTa1tRP: DE PONENCIES, apart de to

molt que hi consta referent a la dieta litctea, que ve detallada on

quants extrems la constitueixen.

Al Dr. Duran Arrom me veig on el cas de fer-li avinent que

quan el clinic arriba a tenir concepte indiscutible respects a les

vontatges que deu proporcionar l'aplicacio de un regisme ali-

mentici, tenint on compte, com so crompren, les condicions del

malalt i totes les circunstancies que poden influir en que'n re-

sulti roclamada 1'adopci6, deu decidir-se a recomenar-lo, no te-

ment mai pecar d'exageracio, ja que'n for be no pot haver-n'hi

mai. Aixi at menys Ito he entes sempre, i, per tant, ho he prac-
ticat; creient que d'aquesta manera, procedint aixi, cumplexo

amb la meva obligacio.

Al Dr. Tarruella que s'ha referit a to pertinent at regisme ali-

mentici en les anemies i la necessitat en que's troba el clinic de
ajustar-lo a les condicions intrinseques de 1'aparell digestiu del
malalt, Ii manifesto la meva absoluta conformitat. Tant es aixi, que

Ii prego Ilegoixi els punts de la ponencia en quo estudio tan im-
portant assumpte i hi veuri escrites quantesparaulesha expres-

sat, i tan an aquesta part com en to fonamental del meu treball,
trovara quo hi consten, degudament explicats, els conceptes
que ha tingut la bondat do sintetitzar.

I, per II, at Dr. Clotet coerces per la conformitat que ha do-
mostrat amb Iaseva intervencioen aquestdebatambelsdiferents
extrems del regisme alimentici a que ha tingut la bondat do re-
ferir-so i que, com he signiflcat, ja eonsten en la meva ponencia.

DRS. Ii. CLOTET i F. XERCAVTNS.- Sense discussio.

1)as. J. ALZINA I MELIS I S. VIVES.-Discussio : Dr. Clotet.-Rec-

tificacio: S. Vives.

Discussio : Dr. B. Clotet.

Si enfront de les malalties mentals haguessim de classificar

els regismes alimenticis, no fariem dos grupus : els quo perta-


