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DR. PROQBASTA.-Discussio: l)rs. Serrallach, Guilera, Uuillem

Ribas, Yassedas. Rectiticacio.

Discussid: Dr. Serrallach.

La infeccio de les vies urinaries despros del part to per ori-
gen la paralisi do In bufeta o In parAsia (si el part ha sigut
menys trauiniitic), que fh que I'orina es retingui total o pareial-
mont dintre de la bufeta i doni marge a una congestio molt fa-
vorable al desenrotllo dell germes.

El fet de que les afeccions uterines i l embaras alteren 1'es-
finter uretero-vesical fent-lo permeable fa quo in infeccio de la
bufeta es propagui en aquests cases faeilment al ronyo i les
parteres do part treballos, per la llei do Stoekes, pateixin la in-
feccio de tot 1'aparell urinari.

Aquesta alteracio funeional pot aprofitar-se torap/ utica-
ment esperant quo l'antisi^ptie injeetat dintre de In bufeta
arribi a la pelvis del ronyo.

1)iscrtssid: Dr. Guilera.

La paresia vesical es un fet fregiientissim quasi constant
de^i^res del part. Algunes vegades aquest fet paresic arriba a
un gran superlatiu i obliga al cateterisme perillos sempre en
aquestes eondicions i quo per tant conve prescindir-ne on lo
possible. El soroll de 1'aigua al practicar el rentat vulvar es es-
timul suficient per a despertar el reflexe do la miceio, In pitui-
trina os tambe un excel-lent medi a quo acudim agunes ve-
gades.

Ile vist un eas d'infeceib d'origen urinari semblant a una

veritable infeccio septico-piohemica puerperal, mes l'estudi del

cas, la normalitat del part d'una banda i d'altra ei fet d'un i

dos eateterismes practicats per la llevadora, contrihuiren a

dirigir la indagaeio diagnirstica per agnest eatni i els lots ho

corebboraren: sense medjeacio uterina topica sots amb rentats

vesieals i instil•laeions d'oli gornenolat al 10 °/U vencerem rapi-

dament el proees.

Disrus,sWJ: Gei //anr Itilir.es.

L'onunciat de la ponencia dcl Dr. Proubasta es Septieenlies
puerperals d'origen urinari, i aqui el Dr. Proubasta no ha trac-
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tat de Septicemies, sine de la loealitzacio de la infeccio per+r-

peral en l'aparell urinari. De totes maueres tots Ii tenim

d'agrair ('haver tractat de dita localitzacio de la infeccio puer-

peral per dos motius: primer, perque do les septieemies puer-

perals ja ens en parlarit et Dr. Guilera, i en segue ternre, perqur'

els tractats d'obstetricia gaire be no ens parleu de dita localitza-

cio do la infeccio puerperal. Generalment aqu,-stes localitzacions

en I'aparell urinari, passer desapercebudes per manea d'explo-

racio. Una dona ha parit, to temperatura, calfrets, se la diag-

nostica d'endontotritis puerperal. A tote puerperal so I'hi ha

d'examinar at menys maeroscopicament l'orina, per veare si hi

ha pus. Si aquest existeix, podem dir que hi ha lesio a In butete

o en el ronyo, i Ilavors for of tractament adoquat. Pels easos

que ho tingut ocasio de veuro, aquestes lesions venen a conse-

giiencia do sondatges practicats despres del part; despros

d'aquest, existeix paresia vesical, es fa un sondeig i a voltes, per

mes procauci611s asooptiques que es prengnin, ve la infeccio.

Sembla que la bufeta estigui esperant un moment propiei per

a infectar-se, degut a les nrodificacions que sofroix durant el

part. De manera quo nosaltros ens abstindrem tot to possible

del sondeig desprr^s del part i aixi: evitarem una do les causes

principals de la infeccio do l'aparell urinari.

Discussi(; : hr. Bn ssedas.

Les pielo-nefritis es veuen mes soviet de lo que sembla en
els serveis nombrosos do Obstetricia. Corn In majoria son afor-
tunadament liens i donen poca simptomatologia passen
cops desapercebudes. Cal per a doscobrir-les examinar millor
l'orina de lo que's fa. Tota dona que tingui l'orina
terbola, hem d'escatir si es impurificada per fluix que s'ha in-
corporat o si surt ja terbola de la bufeta, logrant-se aixi pel
sondeig, filtratge i examen amb el Tanret, seguida d'examen
microscopic.

Rectiftcacio: Dr. Proubasta.

Sonyors: Em felicito de que els meus treballs sobre les in-
feccions puerperals d'origen urinari begin servit per a orientar
on el diagnostic a qualque orador dels quo m'han honorat in-
tervenint en la discussio.
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Novament haig de for coustar que si no m'he limitat en

I'estudi do les septicemies ha sigut per esser tot lo referent a

tals infections tan desconegut per la ciencia que ni els autors

mes moderns corn Williams i de Lee no tracten, essent aixi

que tals complications pugen, no a un taut per mil, sing a un

tart per cent de les infections que fins ara es diagnosticaren

corn d'origen uteri.

Du. Gm[LEna ( H.) - l)iseussio : Drs. Torrades , Sabate (S.) i Hi-

bas i Hibas (U.),

Discussio: 1)r. Tere'ades.

Si be reconec que Ins dels guants dona garantia absoluta,

tractant-se de tactes vaginals o intervencions curter la desinfec-

cio de les mans amb sabo, alcohol i sublimat, practicament es

suhotent; la vulva deu desinfectar-se tambe amb euidado. En cas

de retencio post avort, si no hi ha febre ni hernorragia greu pot

esperar se alguns dies I'eliminacio espontirnia, perd si aquesta

no ve, den intervenir-se. En cas d'homorrhgia greu tambe deu

intervenir-se amb l'extraccio digital. rebutjant en rodo el tapo-

nament. En cas d'infeccio faig rirpidament I'extraccio digital

o amb cullereta per treure la placenta; si aquesta ha sortit ja,

tan-.W tree que pot esser ntil el raspat per a extirpar la mucosa

infectada vent de passada un tot amb glicerina croosotada al 25
per 100 i deixant una gassa empapada anth el mateix. En la

septicemia puerperal, em a desinfectar i rentar la cavitat

uterina sense for raspat.

1)iscnssiu: /)I-. ,5ttluale.

liespeete a prolilaxi totes les precautions em semblen po-
ques i den esser generalitzat I'us dels guants.

Del valor pronostie de I'abces do Focllier no soc nit parti-

dari term.

En els casos en quo s'ha empleat amb exit la quinina corn
agent de curacio de la septicemia puerperal, debenl pensar en
un paludisrne, prou frequent a Catalunya. Hecomano que la qui-
nina es dongui de preforancia per via hipo&rmica.

En la retencio post-avortiva no corn prone corn hi ha qui


