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ltatilica les paraules del ponent referint-se als malalts esti-

sies, els quals son operats d'aiquna cosec sovint diag-

nosticats d'apendicitis cronica, especialment quan hi ha

mes g tstrics. Cal tenir en conipte que a I'examen local no pre-

senten ni contraetura, falta per taut, la defensa

local; al contrari, es troba dilatacio.

La colitis considerada pel Dr. GAI.LAI'T coin entitat

nosologica, tree que no ho es; si te6ricanient aquesta distincio

podria fer-se, clinicament seria iin perill, tenint t© un

quadre clinic tipic.

Cal cridar I'atencio dels sabre el perill dels purgants

en d'estasi intestinal, per tal quo I'agreugen sempre,
quan no Phan coinen(,ada ells mateixos.

Dr. E. Ribas i Ilibas.

S'han de tenir on compte els malalts que, operats d'apendi-

citis, de bufeta biliar, de quist ovaric, de ronv-o, d'dter, etc., en-

ren de I'estasi intestinal cronica. per a justihcar els cirurgians

de l'atac del Dr. GALLART. Avui es va massa en la impor-
tancia de I'E. I. C.
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Rectificacira . Dr. F. Gallant,.

El descobriment del gangli mesenterie superior, que em

col•laboraeio amb el DR. GIL VERNET tinguerem (' honor de pro-

sentar en ('anterior CoxGRI7a DE METGE.S DE LLENGt'A CATALANA,

aclareix for( , a vegades Ia cura de FE. I. C. per hi s interveneions

esmentades pel Dr. RIBAS I PIBAS. Aixi les relations (lei colon

terminal amb els ronyons i la hufeta biliar , perm, en can VI, I'E.

1. dreta no cura amb aquelles interventions , ja quo els nervis

de in part corresponent del colon provenen dels pelvies.

N TA. Ilavent - se aprovat durant la discussio del terra del

Dr. Gallant una proposicio del Dr. PI'.toL I BRCLL en que es

demanava que la discussio do les poneneies es faei per grups,

-teoria, exploracio radiologica, terapeutica , aixi va fer-se,

nrotirr pcl qual en aquest recall van agrupades les discussions i

rectilicacionrs de diferents tomes do pouencia.

DR. G. l{oQEETA.-Sense discussio.

DIts. C. Co i.ks i A. P1116. -Sense discussio.

DIt. J. BREMuN.-Sense discussio.

DR. R. TORRES CARRERAS.- Sense discussio.

DR. J. 'I'ARRUELLA.

Dlt. A. PU.IOL i Bltt'LL.

Discussio : 1)r. Morales Llorens.

El millor tractament quirdrgic de FE. I . C. es la ileo o la

cecosignioidostomia , operations que no revesteixen Is gravetat

d'una colectornia . A aquesta ultima sols deu apel•lar • s'hi en

ultim terme, quan una d ' aquelles ha resultat insuficient.


