
54 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

agrair-los les observations que han aportat, i res tine quo ob-

jectar per estar en un tot d'acord amb nostra manera de pensar.

Al Dr. Llaurado, absoluta conformitat per to que fa roforen-

cia a l'empleu dels arsenicals.

DR NonUERAS. - Discussio: Drs. Moragas (Ricard) i P. Films i

Ribas. - Rectificacio.

Discussio: Dr. Moragas (Ricard).

Les autovacunes en les septicelnies no podem emplear-les

indistintarnent. Item do tenir en compte el grau do toxemia en

quo's troba of malalt. Si encara pot reaccionar per no esser

molt gran la toxemia, poden esser favorables. En canvi, en les

forties greus, amb poques resistencies, la injeccio de novel

quantitats do batteries en forum de vacunes, poden augmentar

Ia toxemia i perjudicar at malalt.

En resum, of tractament es molt complexe. Hem d'indivi-

dualitzar sempre el cas. Comen^ar un tractament de tanteig
amb una dosi molt petits. D'agreujar-se el malalt i no reaccio-
nar favorablement, hem d'abandonar of tractament. En eas con-
trari, continuar injectant cads 4 o 5 dies, augmentant Jos titula-

cions bacterianes.

Discussio : E. Ribas i Ribas.

Conforme amb to indicat en la seva interesant ponbneia

pot Dr. Nogueras, sots me limitare a senyalar que, encara quo

afortunadament rares, alguna vegada el eirurgia es YOU sor-

pres pel negre quadre de la septicemia despres de aplicacions

aseptiques i en les que hom crou haver estremat totes les pro-
caucions. Aixi ocorreix en eirurgia abdominal -tecnica cui-

dadosa i rapida. peritonitzacio do les superficies eruentes - ope-
racio a vegades senzilla, perO amb tot, arriba a esclatar Is
septicemia, rara, rarfssima vegada, pero es presents. Com expli-
car tal fet? Deixant apart un descuit do tecnica, encara amb

is tecnica mes complerta, cab is possibilitat d'una infeccio

del mateix modo que s'infocta un hematocele o un quilt del
ovari.

Sabem que of tub intestinal Conte germes -- sobre tot el

coli, i sabem que l'intesti pot, en determinades circutnstancies,
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allargaments per les maniobres quirurgiques, acolzaments, pa-

ralisi intestinal, etc., fer-se permeable per alteracio de Ilurs

parets - mecanisme que explica el pas dels germes intestinais

al peritoneu. Deu esser, doncs, precaucio que no deu obli-

dar-se mai, netejar el tub intestinal abans de tote operacih ab-

dominal i encara immediatament despri''s d'operat.

Malgrat tots els medis empleats i de les roves orienta-

cions do la terapeutica do les infections, esters avui com fa

10 anys davant d'un quadro septicenlic - devent nos limiter

tan sols a activar !es defenses organigoos i els emunctoris per a

eliminer toxines i serums normal o glucosat en injeccions o mi-

Ilor per el mkode do Murphy; oli camforat a grans dosis,

adrenalina, etc.; si la septicemia es de forma hipoternlica - ter-

moterapia - si os de forma hipertermica, envoltures o banys

frets.

Despres d'haber assajat tots els medis modernament preco-

nitzats, tan sols hem vist algun efecte favorable amb el clorur

d'or col•loidal.-Aquest obra neutralitzant els to-

xics dels germes de la infeccio i els tOxies elaborats per 1'or-

ganisme baix Ia influencia d'aquells.

No devem rebutjar les noves orientations sobre seroterh-

pia i vacunes, molt al contrari, debem estudiar-les amb cari-
nyo, doncs convenquts estem quo sols combatent els germes i

destruint espeeificament Ilurs toxines, arrib+irem a la curacio de
tint terrible complicaoi^'^, peru avui per avui no podem formu-
lar criteri cert sobro tals medis.

Nectificacii: Dr. Nognteras.

Agraint sincerament al I)r. Itibas i Rihes el pie hag pros

part on la discussio, (lee dir-li que la preparacio del tub diges-

tin doll malalts, ds co a tart sabuda, que podem callar -la, pnix

no deixa de practicar-se sempre.

Tornant a la septicemia peritoneal, dee repetir la importan-
cia que'l drenatge to i to sovint quo s'oblida.

I'otser el tint per cent do malalts quo mores se reduiria
considerablement si drenessim tees veutres.

Dii. G. ESTAPE. -- Sense discussio.


