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QUALQIJES (1ONSI1)ERAU1) S SOI,RE LrA OZ ENA

I Si)N 'I'RAL'I' AMEN'1 ' I \II1)ES PREVENTIVES PEII A

EVITAR LA SEVA PROPAG A('Io

pel Dr . JOSEP MASSOT i PALMES

COSCI (1QIO\S

1." La ozena es una malaltia relativament frequent, se-
gons deniostren les estadIstiques.

2.8 La malaltia es mes frequent en les doves que'n els
homens.

3." Ja abans de trobar-se 1'element causal, la ozena estava
considerada com a infecciosa i contagiosa.

4.1 L'element etiol6gic do la ozena es el diplococcus de
L(ewemberg.

5." La ozena ds contagiosa en tots els periodes de la vida;
empro ho es mes en les primeres edats.

6.1 Per a que la contagiositat es realitzi Galen certes apti-
tuts de receptivitat.

7." Els fills de ozenosos son els mes predisposats i expo-
sats a contreure la malaltia.

S." Per a evitar la propagacio deuria aillar-se en cert
modo als ozenosos, impedir llur matrimoni i donar en tots els
cassos mes facilitats per a el divorci absolut i radical.

9." Cada dia es fa m©s indispensable el previ reconeixe-
ment facultatiu dels contraients, abans de consentir llur matri-
moni, sobre tot en nostre pals en que'l divorci avui: per avui es
cosa impossible.

10." Tota causa que provoqui atrofia do les mucoses i tei-
xits nassals facilita el desenrotlle de la ozena.

11." La ozena, en son periode agut, hipertrofia els teixits
nassals per a acabar atroflant-los.
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12.' Aquesta circunstancia gairebe inlpossibita diagnosti-

car prematurament la ozena.
13.' Clinicament es distingeixen distintes modalitats de

ozena i particularment dues: la forma rapidament atrofica i la

lenta.
14.' La malaltia imprimeix al ozenos certs caraeters tipics

quip conjunt constitueix la facies ozenosa.

15.' La ozena no es pas inalaltia mortal; empro condueix

prematurament a la mort predisposant a nitres malalties, parti-

cularment dels aparells respiratori i. digestiu.

1G.' La ozena es causa d'estats hipocondriacs i de tras•

torus mentals quo'en moltes ocasions condueixen al patient al

suicidi.

17." En l'actualitat no disposem de tractament especiflc

contra la ozena.

1S.' Els medicaments lleugerament antisseptics i modifica-

dors de les mucoses deuen prescriure's en el periode agut.

1').' Quan comensa l'atrofla dels cornets deuen emplear-se

els antisseptics conjuntalnent amb la protesi nassal interna.

20.' Les injections de parafina solida constitueixen ur, bon

tractament paliatiu i en comptadissims cassos curatiu.

21.' Amb les injections de parafina es consegueix reduhir

el simptoma que mes apena als qui enronden als ozenosos: la

pudor.
22.' La ozena cura expontaniament quan el microbi ha

agotat el mitja ambent en quo's desenrotlla.

23.' Abans que aquest terme arribi,gairebesempre el ma-

lalt ha deixat d'existir.


