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DR. J. M. ROCA.-Discussio: Dr. Clotet.-Rectificaeic.

Discussio : Dr. B. Clotel.

Un dels perills de In. sifili © s la produccio de plaques bu-

cals leucoplhtsiques , que san la seu del cancer . Aquestes plaques

se produeixen per estimuls irritants , tabac , alcofoll , etz., que,

fent caure l'epiteli de la mucosa , provoquen ulceracions. que's

cicatritzen curniament . Dones be; als estimuls citats cal afegir-

hi els aliments conservals , sobre tot els ensacats do pore, quo,

havent sofert ja un comonSament d'autolisi , necrosen I'epitoli

bucal , provocant aftes, que podrien esser el punt d ' arrencada

de tot lo explicat . Aixf es quo, sifllitics que no presenten cap
ulceracio bucal , ni Lingual , mentres guarden el regisme domes-
tic, s'hi veuen abocats sempre que menjen una temporada als

hostals . Per aix6, a mes de In supresio del tabac i alcofoll, se'ls

ha de treure tots els amaninients excitants , hitxos. coralets, ails,

cebes, pebre , canyella, i'Is aliments conservats , si'ls produeixen

ulceracions bucals, per petites que Sian.

I)R. M. SAI.vAT.- Sense discussi6.

I)R. H. PUG I SAIS. - Discussio: Drs. PIA i Armengol, Danes,

Clotet, Bassedes , Pla i Bassart i Pi i Suner.-Reetifleacio.

Discussio: Dr. P/it i Armengol.

Encara quo la giiestio de 1'alimentaeic on les malalties no

fos d'aquelles quo m'ha interessat sempre, I'honor que m'ha

fet el Dr. Puig i Sais oeupant-se on la seva poneucia de In. meva

tesi de doctorat (1904, publicada en 14107) que tracta de la dicta

hidriea on. les infections endodigestives i mes especialment on

el tifus abdominal, m'obligaria a intervenir en aquest terra.

M'interessa recordar que ja allavors deia que en Medecina

les explications camhfen i sdls els fets ben observats permanei-

xen. Jo avui (1904-1900 deia, intento explicar els bons resultats

de In. dicta (Fuua manera diferent que Ito feren Luton i Debove;

demit haur©m d'explicar-ho tal volts dun altre modo. Peril el

rot de que la dicta va be ©s d'observacio secular.

Recordo aixi) perque allavors se comenr ava a dir quo In.

tifoidea se feia septicemica quasi sempre, mentres que ara ha re-
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sultat, no que'l tifus abdominal so fa septicemic, sing que la in-
feecio eberthiana es fonamentalment una septicemia que pot o
no presentar localitzacions digestives, i que aquestes poden dsser
importants o poden esser quasi insigni$cants.

Aixd obliga a distingir en els tifodics dues classes de ma-
lalts: els septicemics, amb gens o poca participacio digestiva, i
els qui ontren do pie on el veil quadre del tifus abdominal amb

tota la sintomatologia cli ssica d'aquesta malaltia.

Un septicemic eberthia, per lo qu'es refereix a I'alimentacio,
Ss lo mateix que un septicemic melitoc(')ccic, que un tifo-baci-
lossic, etz. El regim on ells es per mi el mateix qu'he sostingut
en la meva ponencia sobre el regim en les malalties de l'aparell
respiratori, per a les malalties agudes que s'allarguen; a mida
que I'organisme va acostuniant-se a la febre, i, a pesar d'ella, va
regulant el seu funcionalisme digestiu i el seu metabolisme, ali-
mentant-los amb to que 1'estat de les vies digestives permeti.

Aquest fet de I'adaptacio de l'organisme a les febres llar-
gues es Io qno fa aceptar l'alimentaeiu; pero cal recordar que
aquesta adaptacio no es fa amb un dia ni amb dos, i jo tine d'in-
sistir on quo nientres aquesta adaptacio no es feta, no volen dir
absolutament res totes aquestes apticacions qu'es volen for at
malalt de los necessitats del sl, ni les contades observations de
aptitud digestiva que s'han publicat. Contra la cita de Leyden
que fa el Dr. Puig i Sais, podria recordar-Ii l'observacio do Beau-
mont (retenciO dels aliments on 1'est6mac determinada per la
febre en un malalt amb fistula gastrica); la do Stricker (dismi-
nucio de I'absorcio del iodur potassic en la febre), etz., etz. Peru
Ines que aquestes limitades observations, tree que s'ha de recor-
dar I'aspecte clinic dels inalalts als primers dies d'una febre alta
i la intolerancia digestiva que presenten. Alimentar allavors
continuo creient que es altameut perjudicial: ni es digereix, ni
s'absorbeix, ni s'assimila on quantitat que valgui is pena. Fins
els tuberculosos, aquests malaits tan acostumats a la febre i tau
acostumats a menjar amb febre, quan fan un brot agut, quan so-
freixen de sobte la injuria d'una aguditzacio, se fan els primers
dies intol•lerants pets aliments i s'ha do reduir la raceio alilnen-
ticia si no voldm pas afegir llenya al foe. Quan la febre s'allarga
i l'aparell digestiu adaptant-se, recobra aptituts funcionals, ali-
mentar lo que aquestes aptituts permetin.

Pero el cas no Ss pas el mateix quan el malalt, tot i essent
septicemic, t© localitzacions digestives prou importants per a
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fer-li presentar el quadre del tifus abdominal. No vos l'he do re-

corder: tots no veiem Inassa do tifodics. Allavors. quan I'aparell

digestiu esth tan profondament alterat on son funcionalismo,

que quasi totes les seves manifestations apareixen pervertidos,

no put compendre que l'alimentacio faci altra Cosa que mal.

Hem estat escoltant, en altres ponencies, les moticulositats de

regim quo's creuen avui necessaries per a curar Ileugeres des-

viacions funcionals, petits estats catarrals, inflamacions o dice-

res dniques do les vies digestives, i tots hi hem assentit, i, are, en

una perversib funcional tan grossa i un estat lesional a voltes

tan intens com of quo presentee els tifodics abdominals, es pos-

sible aquest prescindir del tubu digestiu i aconsellar en tots

els cassos l'alimentacio? 0 no n'hi ha per a tant en les digestivo-

paties croniques de quo aqui s'ha parlat, o n'hi ha per a mes en
el tifus abdominal, que septicemica i tot, es tambe una digestivo-
patfa aguda.

Jo no se quo on aquests tifodics s'hagin fet estudis do Ilur

poder digestiu i d'absorcio, pero si els sintomes clinics volen

dir quelcom, tan la digestio com l'absorcio han d'estar profon-

dissimament alterades. [ jo hi tree molt amb els sintomes eli-

uics. I allavors, gain be faran els aliments?

Com quan vaig escriure i die en ma tesi, se continua avui

aconsellant l'alimentacio a ultranga, per po a la dieta i amb ar-

guments trets do l'estudi del sa i per to tent, viciosos.

El Dr. Puig i Sais tambe ha apelat an aquest sistoma at re-

corder la semblanca del quadre clinic de l'inaniciat i del tifudic

greu, per a carregar un xic de culpa a la inanicio de la situacio

de 1'ultiln. Aixo, a mon entendre, es foryar els arguments: els

quadres tifics, sigui la que's vulgui la causa que'ls produeix tots
s'assemblen, tots son tifics, i tots sabem quo poden presentar-se
i es presenten, on quasi totes les infections i en la majoria dels

estats anormals caracteritzats per una profonda intoxicacio de
1'organisme on to quo predominen els tOxics d'origen quaterna-
ri. I els estats tiftcs on la eberthiosis so presenten en malalts
alimentats, com se presenten on pneum6nics alimentats, en va-
riolosos alimentats, etz. i a voltes des de'ls primers dies, quan
la inanicio no pot influir en res. No vui negar amb aixo la pos-
sibilitat do que en certs malalts no puguin sumar-se els efeetes

de to inanicio als do la infeccio i per to tant que no es degui pro-

curer evitar aquesta eventualitat, pero si vui dir que I'alimenta-
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cio, quan no ©s tolerada, no l'evitara pas, i que aquesta eventua-

litat es mes infrequent de to qu'es din

A la dicta se Ii to una po exagerada; segles do dicta i tota la

primera mitat del xix amb estadistiques molt aproximades a les

d'ara (cal recordar que abans dels ostudis bacteriologics no es

contaven tifodics mes que els Brous i avui els incluim tots), de-

mostren quo la dieta no fa aquestes desgracies que se Ii atri-

bueixen. Jo lie tingut malalts adietats molts dies i ni una sola

vegada he vist cap d'aquests efectes que se citen de la inanicio,

i no sols aix('), sino que quan vaig publicar la meva tesi porta-

va 80 tifies tractats amb dicta hidrica, tots curats, i d'allavors

enca amh mes de 150 cassos porto solzament 4 defuncions; una

de perforacio intestinal, en plena convaleixenQa i quan feia m©s

do 15 dies que s'alimentava; un'altra, als 12 dies de nialaltia

mori instantaniament at posar-se at hit d'on havia baixat per

anar de ventre; un'altra, era una tuherculosa quo agafa una ti-

foidea (serum-reaccio positiva) i mori als 13 dies amb un quadre

tific ataxo-adinamic complet, mes septicemic quo abdominal i

que fou dell primers tifodics quo vaig alinlentar; l'altre, era

tambe un tubercul6s quasi curat. quo agafa una tifoidea quan

l'epidemia de 1914 i que ja apiretic i fent molts dies que s'ali-

mentava mori de gangrena de la hoca (malgrat la intervencib)

consocutiva a un Homo peridentari.
Tine do dir que aixis coin on els primers 80 cassos i on ols

20 6 30 primers dels 150 ultims feia sempre dieta hidrica, en els

altres restants, ols ultims, he seguit Ia distincio qu'he senyalat;

adietant sempre els primers dies per anar aviat gradualment a
I'alimentaci(i en els septicemies, i continuar la dicta, tot el temps

quo I'estat del tubu digestiu m'ha semblat quo ho reclamava, en
ols tifodics abdominals.

I corn la meva estadistica no es pas de les dolentes, i, rope-

teixo, no he vist aquelles desgracies que anuncien els quo no

han fet dicta ben feta, no pue agafar po an aquest recurs. I ja
qu'he dit dieta ben feta, vui for notar que s'atribueixen sovint
a la dieta a que s'Iia sotmes un malalt totes les desgracies quo
sofroix, sense parar-se a estudiar si la dieta hidrica ha sigut ben
establerta, i si s'han seguit tots els altres cuidados i medications
qu'el malalt reclamava. Ben sovint se trobara qu'os la falta do
bany o d'antitermics quimics, do digital, d'oli camforat, d'aigua

on quantitat sufcient, etz., otz., to que'n to la culpa.

La clinics no'm fa doncs a mi renegar de la dieta quan
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la cree indicada . Els arguments teuries tampoe . Uir, per

exemple, com Schotmiiller, que cita el I)r. Puig, que at tifbdic

perque pert mes que l'home sit i aquestes pcrdues son mes

exagerades en albumina , se 1'hi ha d'administrar una raccio

que contingui mes calories i mes albumines que la del sa, me

fa el mateix efecte qu'em fans el qui em recomanes Hies sucre

on el diabetic perque on pert mes, tugs aliments purinics on els

que perden tees acid uric, etz ., etz. No es el concepte de Is per-

dua el que Ita de regular el regim on aquests malalts , es el con-

cepte de I'utilitzacio . Amb deficient digestio i absorcio i amb

profonda perversio metabolica , les comparacions amb el sa no

tenon cap valor.

Per aixo results que tampoc convencen els arguments quo

s'apoien en I'aspiracio a I'equilibri del nitrogen . En printer lloc,

l'equilibri del nitrogen no s'ha lograt mai durant ols periodes

d'ascens i d'estat d ' una tifoidea (com no's logra en el periode Wes-

tat de les altres malalties febrils, exceptuant les febres petites

dels tuberculosos ): el desequilibri nitrogenat es eondiciu que

acompanya sempre at proces i us fill , no del regim , sinu del pro-

ces mateix , de is destruccio toxica de les albumines fixes. Lo

millor per a inoderar - lo seria la desintoxicacio rapida de l'or-

ganisme si aquesta fos possible.

Peru, es din , ja quo aixo no pot esser . pot disminuir-se el

desequilibri , augmentant l'ingesta . Realment , aixo pot lograr-

se en alguns cassos, peril no pas sempre . Q uan el metabolisme

esta pertorbat , ('augment de l'ingesta ocasiona moltes vegades

disminucio do la tolerancia pels aliments el metabolisme dels

quals osta mes pervertit i an exces de perdua dels mateixos; aixo

passa on molts tuberculosos i en molts fobricitants amb els

albuminoides , Allavors resulta que l'aliment augments is

desnutriciu . I encara s'ha de tenir on compte a I'apreciar el

menor desnivell en el desequilibri nitrogenat on tifodics ali-

mentats , l'existencia , per mi sospitada en 1904, i darrerament

comprobada , d'hiperazoturies epicritiques, que dentostreu quo

durant el proces no s'han eliminat tots els residuus dels albu-

minoides desintegrats (probablement per insuficiencia hepato-

renal ), i que aquella moderacio del desequilibri es flies ficticia

que reial ; mes curt, que les albumines que s'han ingerit no

s'ban assimilat o at menys no han evitat la destruccio de les fi-

xes. Si aixis no tos, at vonir la convaleixensa , quan I ' organisnte

esta avid do albumines per a reconstruir to perdut, quan, per
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lo tant, les perdues nitrogenades han d'Osser minimes, no vin-
drion aquestes descargues ureiques per l'orina.

I ftnalment, una rao practica; quO'ns interessa d'un malalt

agut? portar-lo a la convaleixensa. MOs o menys desnutrit, ha-

vent perdut mO.s o menys albumines, to quo cal Os posar-lo.

cons nuOs aviat millor, on situacio do recobrar to perdut. Jo,

quo lie fet moita dieta hidrica. no he vist Inai aquestes desnu-

trici(,ns que retreuen els quo no n'han fet, at contrari; perd en-

cara que les haguOs vist, si at costal d'aixo s'hi veu, com jo lie

vist, un escursament en la duracio de la malaltia, i havent tin-

gut unit mortalitat tan petita, que no sO quo cap dels partidaris

de Ia niolta alimentace In out tingui Inenys, jo continuaria Pent

diets.

Per acabar, dec afogir quo quan I'alimentacio es tolora be,
en general tree preferibles els aliments hidro-carbonats als i l-
huminoides. Si'm fiicilment digeribles, absorbibles i assimi-
tables: sostonen funcions taut iuiportants com la gtucogenica
del tetge; son Inillors energetics, i tots els albuminoides que's
puguin estalviar (i entre oils no s'hi podon costar ni els deguts
a In destruccil) toxica, ni aquell minimum originat pel desgast
de la vida que no pot robaixar-so) tambO ets estalvien.

Discussi<i: Dr. 13oi Dunes.

Crec que en bon criteri clinic deuen aceeptar-se en termes
generals les conclusions sentades pel Dr. Puig i Sais, puig tot-
hom tO experiencia personal de cassos clinics en els que I'insti-

tucio d'una dicta substanciosa ha donat resultats,

millories evidentes i r?ipides curacions. Perm m'apar quo en
les conclusions, al traetar-se de confeccionar el menu de cada
tifodic, s'insisteix pot on l'importancia capital que tO la capaci-
tat digestiva de cada malalt, factor que si no es tO en compte,
ports an aquest a l'exposicio de perills, de agreuacions, complica
eions, recaigudes, etz. Hi ha malalt on el quo conve tindre un
criteri taneat, i d'un modo absolut, deflnitiu, sense vacilacions,
iniposant-li una Ileugerissima i restreta atimentacio liquida,

matt digerible o ja digerida; on ells una imprudencia en la ali-
mentacio exagerant-la, sits per sistema, podria ser-los i mbltes
vegades ets hi Os fatal.

En el men modo de pensar, el problema de la alimentacio

d'un tif6dic i tins de qualsevulga altre infectat, s'ha de resoldre

vatorant el gasto energetic i d'albumines que necessita el ma-
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lalt, el seu poder o capacitat digestiva i la duracio do la malaltia.

En els primers jorns d'una infeccio i en les que duren Poe,
pot esser molt beueflcios alimentar escassament al malalt.

Estic conforme amb 1'autor, que la millor alirnentacio es la

de procedencia vegetal (farinacis), en forma liquida i hen pre-

parade corn (ben dividida i cuita) de manera quo's faci ben di-

gorible i assimilable.

No crec quo s'hagi d'esser sistematicament contrari a Pus

de la llet quo presta moltes vegades bons serveis.

I)iscussio: Dr. B. Clotel.

Conforme del tot am[) el criteri bromatologic del Dr. Puig

en la tifoidea; no hi ha cap perill. Quan si 1'estirno existent, es

on ]a convalescencia, al institute- I'alimentacio animal, sobre tot
si'l patient es an antic enteritic, o un insuficient glandular del

tubus digestiu. En aquest cas, les alburnines alirnenticies, per ]a

meiopragia secretora, no's degraden del tot fins a la lase abiu-

retica, fins als amino-acids, i la part quo resta, insuficientment

modificada, arribada a les albumoses, peptones o propeptoues

s'escola a la sang, obrant com no antigen i despertant reactions

febrils que teleologicament son manifostacio ostensible d'una di

gestio interna, complementaria de la externa. Altrament, aques-

ta febre alimenticia, veritable anafilaxia, no to cap peril]; ni ha

prow amb la sustituoio pels hidrats de carboni per a que desa-

paregui. Die tot aixo, perque sempre en l'alimentacio del conva-

loixent tifie, devem contar amb sa anamnesi digestive, per a

que no'ns sorprenguin aquests fen6mens reaccionals que esde-
venen on el transit de l'albumina heterologa en homologa.

Un altra particularitat. Ocorr en els tifics, que ban sigut

colitics anteriorm'ent, que'l brou animal solzament, nutreix

Ilur flora proteolitica, produint-se a costa Well una colla de ba-

ses eic!iques i acicliques, aixf com una munio do gasos mes

senzills, que donee a l'excreta una pestilencia considerable,

amen de contractures intestinals, forca molestoses. Ni ha prou

amb sustituir-lo pel brou vegetal.

De la mateixa manera la llet en els hipopeptics i atonits

gastrics, la particularitat morbosa dels quals n'es augmentada

per son us, perque aquests patirnents on la malaltia senyalen la

caricature del estat higid: cal solzament sustituir-la per les Ilots

formentades acides.
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Discu ,s.si(i: Ur. J. P/a i I3asort.

La proposicio del Dr. Yuig i Sais compren dos extrems: un

referent a los malalties agudes i I'altre a la febre tifoidea.

En principi soc partidari d'alimentar als inalalts en relacio

a I'estat do les vies digestives Ilurs, donant aliments facilment

digeribles i procurant aportar el convenient nonibre de calories

per a quo les perdue, no siguin taut marcades i puguin coutar
amb forces suficients par a veneer els efectes do I'infeccio sobre

el

En les malalties agudes de certa duraeio es pot esser part

en 1'administraci6 d'aliments , degut a Ilur evolucio curta , ciclica

la majoria de vegades , i poguent - se refer els malalts en la con-
valescencia . Per6 on alguns cassos, com per exelnple en la broco-

pneumonia xarampionosa i coquelutxoidea , en alguns Bassos

durant setmanes , es precis alimentar convenientment an aquests
malalts, no si,ls per la gran pt,rdua de forces que la malaltia els hi
produeix , sin() tanibe pet peril ) que passen, en la possibilitat do
l'ernpelt d'algun tuborculos on semblant terreny, puig

es sapigut quo aquestes infeccious remouen la circulacio linfir-
tica i movilitzoa a qualque d ' els baccils que pugui contenir, de-
terminant (-it la cunvalescencia, concon ► itantment , l'aparicio de
manifestations tuberculoses pulmonars o rneningies.

En la febre tifoidea es precis donar una alirnentacio liquida

o semi-liquida , suficientn ► ent nutritiva , segons 1'aptitut del seu
aparell digostiu, i segons tanrbe la gana del malalt.

Crec quo no s'esta en to cert a l'instituir la dieta hidrica
com a sistema, o corn a base do Ia dietetica en Ia tifoidea. La
dieta hidrica solzanient la prescribin ► at principi , quan comen-

con les molosties i no podPr orientar-nos encara respects a la
naturalesa de I'inteccio quo tenim at devant, puig es sapigut

que aquosta dicta modifica rapidament inteccions banals del
tubu digestiu , i en cambi no t© intluencia sobre la marxa conti
nuada i progressant de la febre tifoidea. Clar esta que si a con-
segi1encia de la febre tifoidea , queden mal parats en llur fisio-
logisme, el ventrell i els budells , apareixen diarrees lienteriques,
la dicta hidrica temporal pot influir on el encarrilament favora-
ble del cas; coin aixi mateix ningu en dubta dels seus efectes en

cassos de hemorragia intestinal i en els cassos de imminencia

de perforacio.

La dicta hidrica sostinguda , ha sigut causa en alguns cassos,

do vomits acetonemics - per autofagia - modificables rapida-
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meat per la alimentacio adequada, la qual ha fet desapareixer

els vomits i l'acetona de la orina.

Per taut, tenint en compte to dit anteriorment i recordatit

que no tots ols tifodics tenen Ia diarrea considerada com habi -

tual on aquesta nlalaltia, pot concloure's que'l metge, com

ha de iudividualitzar el cas, prescribint ]'alimentacio

mes convenient at malalt, per a evitar-li pi^rdua de forces, al

onsemps quo estalvii el nitrogen i no'l faci tan vulnerable als

toxics.

Rectai cacio del Dr. Puig i Saais.

Suposava que la meva pononcia seria molt discutida, pri-

mer perque avui no hi ha encara un criteri fixe respecto at re-

gim do los infeocion., agudes , i on segou floc perque em creia

quo Its moves conclusions sorien proses per la majorfa coin un

atreviment , donat (' ambient en el qual em creia moure'm. Re-

sulta, doncs . una sorpresa , per a mf agradibitissima, at veure

quo si be han sigut nombrosos els eompanys quo hau pres part

en la discussio , ha sigut per estar conformes en el fons tots,

menys un sol , of I)r. Pla i Armengol . I encara el Dr. Pla lla lot

una reculada tant grossa des de que va publicar el seu treball

sobre la dieta hfdrica , que si segueix aixi aviat ens trobarom, i

si aixi fos el critori sobre I'atilnentacio dels febricitants entre

nosaltres hauria arribat a esser un-tnim.

Fetes aquestes considerations de caracter general vaig a

contester particularment a cada un dels companys que in'lian

honrat amb Ilurs observations.

El Dr. Pla i Arnlongol fa una distincio ontre la septicemia

oborthiaua i of tifus abdominal, admetent quell la primera for-

ma pot oferir menys perill ]'alimentacio que'n in segona, en la

qual constitueixou un perill les lesions intestinals.

Aquesta distincio , en rigor , es practicament im possible, per-

que avui esta demostrat que la tifoidea es sempro una septice-

mia, solament quo, mentres en uns cassos so presentee lesions

intestinals fondes this arribar a l'ulceracio i a la perforacio de

vegades, en altres tot just se troba lesionat el budell , apart dels

folfculs que poden no passar d'una simple infiltracio . Mes per a

distingir aquests cassos clinicament no tenim cap dada, ja quo

malalts molt greus, amb fendmens abdominals intensos moron

sens que'n 1 ' autopsia s'hi trobi una sola tilcera, i en Iambi al-

tres que passen la lieu i amb pots fenomens abdominals,
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fins on formes ambulatories, ens sorprenen amb fortes hemo-

rragies i fins anib perforations intestinals.

No poguent for aquesta distincio, o s'lian d'alimeutar tots,

o no so it ha d'alfinentar cap. Jo entenc que s'han d'alimentar,

perque els perills de 1'alimentaci6 que hi von el Dr. PIN, els

lots demostren que son mes imaginaris que reals, si I'alimenta-

cio es fN, gradual i ordenada.

El Dr. PIN i Armengol ja no es tant radical com abans, ja

no soste la dicta hfdrica tant temps com quan va publicar el

seu treball; ja solament la proscriu els primers dies, per quan,

diu, on el primer perfode do les infections agudes hi ha aboli-

cio de les secretions. A aixo dec dir que fins a cert punt i no

sempre, com ho ha demostrat Leyden i altres i corn ho deixo

apuntat on el cos de la tnova ponencia.

lnsisteix el Dr. Phi en que les perdues de N. produldes per

les toxines son irreparables en absolut. En aixeO no estem con-

formes, puig s'ha demostrat que administrant aliments nitro-

genats an aquests malalts augmenta si l'elfminacio absoluta del

N., per(') disminueix of tant per cent en relacio a l'ingerit, lo
qual demostra quo'n retenen part.

No I'espanta al Dr. PIN Is desnutricio dels malalts. Si s'ama-

greixen, els engreixerem despres! exclama el Dr. PIN. I si fern

tard? I si tot esperant la convalescencia per a alimentar-los, ons

acaben abans les forces i no hi arriben? Si nosaltres podgm ali-
mentar-los sense perill, com demostren els lots, no val mes
for-ho i aixi evitem el de I'inanicfo, tot sostenint les energies a
I'orgauisme per a quo al matoix temps se defensi millor do
I'agresio de I'infeccio? Jo aixi ho crec.

Diu per fi el Dr. PIN i Armengol, que'n cas d'alimentar val
mes fer-ho amb hidro-carbonats per O,sser menys perillosos i
estalviar arch ells tot el nitrogen estalviahle. Conformes en Is
prinlora rao, pero no del tot on in segona, per quant ni on estat
de salut els hidro-carburs estalvien del tot el nitrogen. Per altra
part I'experiencia demostra quo un us moderat de nitrogenats
es tolerat.

El Dr. Danes fN resaltar que durant els primers diesels ma-
lalts poden sostenir-se per llurs reserves energetiques. Confor-
mes, i per aixo trobo admissible la dicta hfdrica al comenca-
ment, pero conve no abusar-ne, perque clfnicament no sabem
be quan aquestes reserves esthn consumides i perque mes en-
devant cues mateixes poden ser-nos utils o necessaries.
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El Dr. Clotet recomana molta prudencia en I'alimentacio

durant la convalescencia. Efectivament, en els malalts no ali-

mentats solidament abans es un periode perillos, perque la gana

es forta i un cambi massa soptat pot esser fatal; mes en els ali-

mentats previament, i mes amb aliments solids, no Iii ila solu-

cio do continuitat eutre'I regim durant la malaltia i el de la

eonvalescencia, de manera que aquests perills desapareixon.

El Dr. Bassedas fa una distincie entre les malalties agudes

de I'aparell digestiu o amb processos locals del mateix o.a la

seva proximitat, i les malalties generals. Conformes; en les pri-

mores un deu atendre's a les indications referentes a les matei-

xes. Ja faig present les indications especials en els cassos de

complications d'una manera general; no podia entrar en mes

details.
El Dr. Pla i Basart distingeix el regim entre les malalties

curtes i les Ilargues recomanant mes sevoritat en el regim de

les primeres. Tambe estic completament d'acord; per aixo ad

meto la dieta hidrica els primers dies i I'alimentacio Ileugera

consecutiva, amb to qual queda sobrontes que si la malaltia 6s

curta se passarit amb aquest regisme, i en cambi si es Varga

s'entrara en el regisme mes generos que accepto per m©s en-

davant.

Amb el I)r. Pi ostic conforme del tot tambe. Solament tine

d'observar que no poguent, ordinariament en la clinica, for ana-

lissis continuus de I'eliminacio nitrogenada, no tenim m©s

romei quo procedir per tanteig, i corn per altra part el desequi-

libri nitrogenat existeix en tots els febricitants, quan la malal-

tia s'allarga sera bu sempre alimentar-los administrant la quan-

titat suficient de nitrogen. Es natural que si es pogues portar at

dia el balanq del N. entrat i eliminat seria millor, pero en la cli-

nica ordinaria no es possible i hem do moure'ns sempre dintre

la possibilitat.

Dn. P. UNIBE uT.-Sense discussio.

Dx. J. BARTRINA.-Diseussib: Drs. i'erearnau i Tarruella.

Discus .siri: D. E. Perectrnalt.

Al tractar del regisme en les nefritis , el ponent, voluntaria-

ment o per manta de temps , no fa esment de I'importantissim


