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1. - INTRODI'CClu

Voter suposar en el moment actual que la dona ha d'esser

exclusivament dedicada a la feina de mare, pot esser un formos

ideal, pero inassololible, estant molt (luny de la realitat de les

coses.

Pensem en Is crisi econdmica que passa el m6n, de la qua],
tots els palsos en sIn tributaris en un diferent gran, i veurem

quan necessari es que cada persona peusi a guanyar-se Is vida

per si mateixa.
L'estabilitat economics de la familia obrera es fonamenta

en Is suma de salaris aportats per cads un dels individus que
]a formen; aquesta necessitat avui s'est©n a totes les classes
socials. La dona de les classes humils temps ha que
parteix amb l'home i sovint amb els fills, la tasca de guanyar
el seu jornal, tenint a mss a son carrec la pesada feina de la

•casa i is soya administracio; go que anys sueceeix ve aguditzat
on els anys que lean trascorregut des del comew ament de la
gran guerra.

No cal dir 1'esforq admirable quo han fet les dones do tots
els paisos, dels bel-ligerants en especial, i les feines superiors
a Ilurs energies que han realitzat, havent-ho pagat sovint amb
penyora do tanta valua com la seva salut. No oblidem la frase

do St-ZANNE PIGEAT (28)* que din: L'usine, si notes n'y apportons

Ij) Els numeros entre pirentesi que segneixen ele noms d ' autors fan referenda a la

,Biblio, rafia inscrida al final del present treball.
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Unprorupt et salfctaire reuiede, deuiendra le toutbeaft de fa race

fra)tfaise.

El moviment feminista es cada dia mes gran i sobre tot s'o-

rieuta fees fertftament, les doves de is nostra classe initja iu-

tel-ligeuts i desitjoses d'apendre, do dia en dia eouviueu tees i

uses les classes do les uuiversitats i d'un seas if do carreres en

los quals teneu camp per a deixar correr el sell esperit desitjos

d'estudi i de treball; sens if d'olles cultiven les arts ell totes ses

manifestations i aplicacions; els laboratoris, cliniques, tallers,

biblioteques, despatxos, etc. es veuen suntameut concorreguts

per elles, i horn do reconeixer les bwIles conditions quo les

adoruen i taut vales.

Els repetits arguments do la superioritat d'un sere so-

bre l'altre (Moi,iin's) (1), (pte les dories que sobresurten i bri-

llen en ciencia o art son molt poe fentenines (MAnANON) (2); i

corn afirma dit autor rota idatneut que les funcions manuals,

artistiques, cientifiques, politiques, etc., estan vedades a la dona

des d'un punt do vista hi,,logie, Inalgrat les exceptions quo hi

ha en Is practice, errienl shw,-vanrent quo no poden pendre's Iii

de molt en absolut

Cert es que la (Iona Ito pot trehallar sempre corn Phonic,

per Is falta d'energyios tines voltes, altres per ser nocives at sea

organisine deternlinudes ocupacions i sobro tot que Is dona to

encomanades coin a rnissio seva, Ies funcions propies del sexe

femeni que hart de dur-la this a ]a hies subli ii, la nlaternitat.

AixO que es una llei inexorable de Ia naturalesa, dell com-

paginar-se amb la realital, inexorable tambe que fa quo is dona

cada dia mes, es dediqui at treball, sigui intel-lectual o manual.

No heat de voler suposar que la dona es trobi on el dilema
maternitat o treball, dit en altres terines: quo Is ciencia, arts, el
comers, is inddstria, etc., no poden cornptar mes que amb do-
ves que hagin hagut de reuuuciar al mes alt atmibut del sea
sexe, is maternitat. No pot ser ni dell ser.

Es dificil, pero, trobar el mitja de poder harntonitzar cores
de per si tau diverses que exigeixeu moltes vegades So que
i'organistne femeni sots pot donar on detriment ee la soya in-
tegritat.

(') Adliuc admetent quo fos Bert at criteri absolut de Maraiidn. (lot cit., In distincid

Ssiologica absoluta dell sexes, diets molt de ser constant, i aix6 fa que hi hagi on crescut

hombre d'aptituds en que convergeixen l'organisme femeni i el masculi, [a qual Cosa sit

mateix fa notar, six! 6s que un criteri biologic absolut tampoc pot sustentar-se.
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Tunica manera d'arribar a poder compaginar els dos ex-

treins ds estudiant-los detingudament; d'una part les funcions

do l'organisme feineni, i d'altra les conditions del treball i la

soya infiuOucia, arnb aquestes dades obteuir les transactions

possibles, reglamentar-ho i for que es dugui a la practica aquesta

reglainentacio.

II.-ORG_1NIs)IE FEME\f.-FU\CIONS DEL MATEIX

1.-Pztberhet.

L'organisme segueix des del naixement una marxa progres-

siva en el seu desenrotllament fins a constituir un adult, que-

dant flavors en no period(,, d'estat; passats alguns anys qiie re-

preseuten una gran part de la vida, ve una etapa do devadencia

quo acaba arnb In rnorr: is pubortat i la menopausia marquee

els limits del periode d'estat o sexual.

Eu neixer, les diferencies entre els dos sexes son ben peti-

tes; amb el desenrotllament ulterior es van marcaut paulatina-

rnont les caracteristiques de l'individu; arriba uu moment en

que la naturalesa sembla for vessar les energies en totes ses

manifestations, es cap els 13 anys que to floc aquet canvi miste-

rios que fa nrudar la oena eo dona, aquest canvi es alto quo es

coneix arnb el uoin do pitbertatt o menargrre, ©s el morneut de la

vida on que I'iodividu es fa capaq de reproduir-se.

Els canvis que s'operen en I'orgauisrne femeni en aquest

moment, son hen ruarcats i profunds, per aixu es compren la

menor resistencia que ha d haver-lri Ilavors per a la Iluita con-

tra les causes nosologiques tant externes com internes o d'he-

rencia.

El cos perd la seva forma masculina, s'arrodoneix adquirint

les corbes propies del sexo fomeui. la pelvis s'eixampla i tenon

floc les modifieacions de les gliindules manraries i en especial

dels orgues genitale; els exteri.s es desenrotllen, es fan mes vas-

culars i es pigmenten, I'uter Croix ritpidarnent, la vagina s'eixam-

pla i es fa grossa, les trompes perden Ilur aspecte iufantil, perb

es l'ovari el quo es modifica mes, to gran activitat, es vascula-

ritza, es deseorotlien els uvuls, els follicles de Graaf es fan mes

grans, es romper i I'ovul madur es expulsat, inaugurant- se aixi

la funcio mes trascendental, l'omlacio.
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La ntensirimcio es una altra manifestacio externa d'aqueixos
canvis profunds quo tenon floc durant la pubertat, fill do l'activi-
tat general. Segons la teoria clhssica de PFLi'GCR (3), la mens-
truacio to Hoe per la irritacio produlda sobre les terminations
simpatiques do 1'estroma ovaric donant floc a la produccio
do l'hemorragia on la mucosa uterina. Los noves investigations
fan creuro quo l'ovulacio to Iloc en el mig de l'espai quo trans-
corre eutre els dos periodes meustruals i dona Hoc a la formacio
subsegiient del corp(ts lzatemn, constituint un orgue glandular de
secrecio intorna que to coin a primera consegiit^ncia el domini
de la funcio menstrual.

Es natural quo totes les transformations que es produeixen,
tenon tambo una exterioritzacio, aquesta es porta a cap amb el
desenrotllament del tiroides, do la larinx que I'a canviar la veu,
les fuucions de la poll son intenses, en especial les glandules
sebacees i sudoripares i els follicles pilosos que proliferen on
el pubis i aixelles, el teixit adipos augmenta, etc.

El psiquisme de la (Jolla en aquest moment culnrinant do la
vida tamho canvia. La voluntat i la intel•Iigencia adquireixon
ternresa i les emotions son intensissimes i moltes vegades d'una
curiosa inestabilitat.

E-taut I'organisme en un moment d'adaptacio, es compren

l'esforc que ha do for per adaptar-se a los roves fuucions que Ii

estan enconranades, aixi coin cada un dels orgues de I'econo-

mia. Eo particular la pubertat, la meoopausia, les dues fites quo

delimiten el periods d'activitat genital de la dona, son els dos

moments de mss petita resistencia de dit organisms, son verita-

blement dos periodes critics, encara que s`anonreni aixi sola-

nrent el sogon.

En instaurar se les fuucions d'ovulacio i menstrnacio hi ha

trastorns de diforent indole; prinrordialment do les glandulas

do secrecio interns, psiquics, do la crasi sangulnea, feblesa ge-

neral, etc., la qual Cosa es compren tenint en conrpte que In se-

crecio interua de l'ovari aetua sobre tota I'econoinia intluint en

el desenrotllament de I'esquelet, tensio arterial, secrecio urinh-

ria, canvis respiratoris i, on nun paraula, sobre tot el metabolis-

me organic, donant lloc a estats patologics coin son: anemia,

clorosi, disrnenorrea, etc., i agreujant malalties preexistents

coin la tuberculosi, cardiopaties, etc.

Coin es natural, on aquest periode en que amb gran fre-

gftencia hi ha manifestations patologiques quo obeeixon a
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causes externes, es compren la valor que tonen per a pro-
duir-les totes les causes quo porten aparellades debilitat de
l'organisme, mala alimentacio, exces do treball, fadiga, intoxi-
eacions, esforgos, actituds nocives, atmosferes viciades, etc.

Altre tart direin do la menop Basic, moment en el qual les

manilestacions morboses abunden, no referint-nos a les neopla-

sies malignes i altres afeccions propies d'aquesta edat, sing a

les que deponen directament do la manta de funcionament de

I'ovari. Vegi's sing of que succeeix en la menopausia post-ope-

ratOria, en que una atrofia general dels orgues genitals i glandu-

les fenomens nerviosos canvi de carac-

ter, bufarades de calor, etc.), quo essent ell mateixos trastorns

que acompanyen la menopr(usia fisiolOgica, son Hies manifestos

per produir-so d'una mauera ropentina.

Representa sempre per a l'organisme un estat de menor re-

sistencia el que correspon a les i^poques mn-ens!ruals, motiu pel

qual la dona, sigui quin sigui el treball a qut, es dediqui, ha de

tenir corta ]libertat d'accio per evitar que li resulti nociu; espe-

cialnient tot el quo representa permanencia en I'estaciO

dreta, esforcos, trepidacions, etc., que favoreixen la congestio

pelvica que tan perjudicial pot resultar on tots moments i es

compren quo Is legislac]o exigeixi quo hi hagi en els tallers,

-despatxos, etc., seieuts suficients per permetre intervals do des-

cans en el treball.

Tot i desenrotllant so aquesta funcio normalment, veiem la

facilitat anib qae es presenta is fadiga, amb que s'auginenta la

perdua sangninea, is impaciencia, Ia irritabilitat, i la sovintesa

amb que apareixen Ileugers fenomens de nenrastenia i d'histe-

ria, podent dir aixi que hdhuc el treball intellectual pot, esser

this a cert punt restringit en dit moment. Aquesta funcio reves-

toix fregilentment certs caracters d'ordre patologic (hemorra-

gies profuses, dolor de les regions ovariques o lumbars, migra-

nyes, etc), constituint un gran impediment per a dedicar-se al

treball tenint en coinpte que ]a base d'aquest tractament & el

repOs.

Em bai-(f s.

L'embaras es nomenat per DIACRICEAI' ]a malaltia do nou

Sens dubte, aquest proces to molts punts d'analogia

amb les malalties que afecten l'organisme humil (les basques,
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els vomits, els canvis psiquics, varices, etc.). Aixi com tamb6

moltes manifcstacions d'immunitat i fenomens serologics les fan

com parables, donant Iloc que aquesta funei6 de I'organisme fe-

meui pugui considerar-se com in pedra de toe do I'estat d'higi-

desa de I'organisme; aixi ho proven els estats de cloro-anemia

deguts a la despesa excesiva do ferro i calci per part del fetus

i en detriment do is mare.

Els orgues hematopoietics, Ies glandules do secreei6 inter-

na es troben tamb6 profundament influits, pot veure's sin6 In

fregii.encia amh que es presentee In co lestcriItemin, i adrena-

linentia, la hipertrOfia tiroidea, In fornntciu d'osteolits, etc.

Es coinpren, doves, quo e^4sent tan fonda la influencia quo

t6 1'estat de gestaci6 en l'organisnie femeni, in facilitat anib que

les circumstancies que obi-en sobre el mateix es facin sentir per-

torhant o be interrompent 1'embarits, i senipro, com es natural

lesionant In salut de la mare.

Veurem In serie de trastorns quo tan frequents sOn durant

1'embaras i quo son considerats per totliont com fenOmens ftsio-

logics essent aixi que I'exageraci6 dens mateixos ingressa per

com',Iet dins del camp de la patologin i es fa sumament dificil

veure on es desilinden ambdues esferes.

La Hies frequent, d'aquestes mnolesfies, ja quo aixi les anome-

nen totes les doves, s6u Ies basques i els vomits que serveixeu

en moltes ocasions per part de les patients per al diagnostic

del sou estat; aquests vomits quo ordinariament s6n matinals i

es presenten durant, els ties primers mesos do i'enibariis, poden

arribar a fer-se contiuus i molestos, molt espeeialntent si es tO

en conipte In facilitat amh que son produits per certes olors i

oeupacions i per consegiient In ineomoditat que en resulta per

a la dona que sofreix tals molesties, restringint la seva capaci-

tat per al treball. Per altra part, es compri,n tamb6 el perjudici

gran quo causeu en el see organisme ptivant-la quo pugui ali-

mentar•se segons exigeixen les necessitats de la seva existencia

i el see estat.

Hi ha una forma d'aquests vomits verament greu que 6s l'ano-

menada vomits inciercibles o hiperemesis gravidarnm. Aques-

ta 6s una malaltia rara; comencen per fer-se aqueixos vomits

insuporkables sense que res aguanti I'est6mac ni quedi eu son

interior, porta ap,irellada per cousegiient Ia desnutriciO, l'aste-

nia marcada, augment de ttnperatura, fregii.encia de pols, tras-

torns mentals amb apariencia do lleugera milloria, seguits de
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coma en cas de no intervenir oportuuantent amb tractament

apropiat.

Els casos do vomits Ileugers permeten it la dona treballar

sempre amb un rendiment flies reduit i en detriment do la seva

salut. Els casos greus Ito impedeixen absolutament. Aquest

simptoma considerem quo es degut a una de les rnoltes formes

do So que coneixern amb el nom d'inioxicacio gravidica, els

qua!s ens porter it considerar altres trastorns inclosos dins

d'aquest mateix grup.

Com ens ho comproven els analisis d'orina sistematics, aixi

coin les dades cliniques, existeix una gradacio do processos en

que podem considerar tros etapes: ronyo gpavidic, nefritis de

l'embar^is i ec'<eipsia, aquesta darrera manifestacio be sabem

quantes victimes costa i lo molt agreujada que es troba per tot

4o que representa treball corporal i fatiga. Es molt dificil do

definir I'eclampsia, puix quo comeneein per no coneixer la seva

causa per a In qual s'hafl invoe;it innombrables teories, podern

be (lit- que es tracta d'una toxemia aguda, considerant a voltes

una toxemia nefritica, una toxemin hepatica, una toxemia cere-

bral segons els aimptomes que presenta d'haver estat atacada

pel toxic circulant un o altre orgue.

Les lesions que es troben on el fetge son de degeneracio

albuminoidea, necrosis, amb hemorragia o sense, al voltant dels

vasos portals trombosats. Doi nes, existeix degeneracio adiposa

a la periferia dots lobuis hepatics, i perihepatitis. Tot i no essent

primitives tambe es trobarien segurameut aquestes lesions de-

gudes al resultat do I'accio nociva de les toxines circulants, so-

bre dit orgue.

El ronyo es troba tambe molt compromes per ]a degene-

racid terbola i grassa de l'epiteli que son constants, existint

troflnbosis dels glomeruls, do les venes i de les arteries, tambe

aquests fenomens si5n secundaris. El cervell presenta sovint

edema de les circumvolutions, tan aviat amb anemia coin amb

congestio, existeixen grosses o petites lnemorragies o arees de

reblaniment cerebral amb tronnbosi. El cor presenta degenera-

cio grassa especialnnent en els casos en que s'ha usat coin trae-

tanneut el cloroform segofls el procedimeut de STRAGANOI F. Els

pulutons presenter congestio i edema i hernorragies subpleu-

rals, sun frequents tambe Ia broncopneumonia, la gangreua i

trombosi (leis vasos, degut en rnoltes ocasions a 1'aspiraci6 do

particles estranyes darant el periode de coma. Cal tenir en
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compte ley lesions traumatigoes a que pot dollar Hoc (caigudes,

mossegades, etc.) aixi coin la predisposicio a los psicosis.

Altro grup de lesions quo en el foes reconeix tamhe un

origen t6xic es el do les psicosis quo soli favorides per I'ani uiia,

la niala alimentacio i 1'agotament per malalties anteriors; al

contrari del quo passa amb I'oclampsia, quo ds mes frequent en

persones fortes. Segons (4) hi ha no 22' ,' , du-

rant I'embaras, uu 55% en el puerperi i 19°'° en el periode

d'alletament. En el grup de psicosis existeix tambe una gradua-

cio; des dels estats de pura apatia i falta de voluutat, exeitabili-

tat facil, melancolia, histeria, epilopsia, corea, polineuritis, etc.,

en casos excepcionals cleptomania, podent arribar a tenir grans

d'oxcitacio quo arribin fins el trim; la qual coca aclara el con-

cepte que In havia en Ileis antiques en que es considerava la

dona embarassada irresponsable del seas actes, adhuc de I'assas-

sinat.

Es compren la importancia quo to I'lierencia on aqueixos

casos (bogeria, histerisme, alcoholisme, sifilis, etc.), aixi coin

tam.bo la iniiuencia quo teneu aquests trastorns restriugint les

aptituds de la dona per al treball.

L'aparell cardiovascular es troba taut be sumament intluit,

existeix des de fa molt temps una discussiu energica sobre si hi

ha hipertrofia del cor. cosy quo creueu LAHCUEu BLOT (5) i

altres en contra do MULLEtt i ]htvSEL (6) quo sostenen que sots

existeix un augment proporcioual al que sofreixen els altres

orgues del cos; els uns donen com arguments el major treball

que ha de roalitzar el cot-, l'augment de la quantitat de sang

quo ha do nioure i la major viscositat de la mateixa, l'afegir-se

la circulacio uteriua, oil especial la gran area vascular placen-

taria, la major tensio abdominal; comproven en les autopsies el

seu major pes i en els troballs clinics ('augment de la zona de

matidesa cardiaca. GERIIARn (7) creu que es degut unicament a

I'elevacio del diafragma, la radiografia ens ha aclarit tin pot

aquest concepte, puix segons ella Iii ha dos grups: un do tdrax

Ilarg, diafragma convex i cor normal; 1'altre do torax curt, dia-

fragnia pla i cor horitzontal, taut en un cas com en l'altre el cor

s'apoia sobre Ia paret anterior separant antbdOs pulntons. Es

frequent de trobar sorolls patolcgics durant aquesta i poca rat

per la qual s'ha d'esser molt cautelos en els diagnostics que es

facin de malalties cardiaques durant la gestacio.

La pressio sanguinea que es troba normalment en la dona
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gravida es la maxima entre 110 i 120 i la minima entre 75 i 85

mil•Iimetres; tenint per a nosaltres una gran valor, ja qua avui

existeix on l'oscil•lometria un auxiliar poderos per a la clinica

obsti^trica: sense poder donar rogles fixes ens atendrem at cri-

teri d'OLivER (29): una tensio per sota de 124, no cal tenir-la en

compte, entre 124 i 150 s'ha de vigilar atentament i per sobre

do 150 min. s'ha de fer tractament energic perque la dona es

troba en plena toxemia i am b el perill imminent (to 1'eclIhnipsia

a one esta abocada.

La flebectusi es una de les nranifestacioos mimes frequents,

mes molestes i quo en alguns casos pot donar Iloc a resultats

nefastos; to floc especialment a les tames, a ('abdomen, a la vul-

va, at recta, etc. Shan iuvocat com a causa de les varicositats,

]a tensio abdominal, la dilataeio de la vena iliaca primitiva

deguda a I'ingres de sang procodent do la vena hipogastrica,

{'augment de la quantitat de sang, l'alteracio toxica do la paret

vascular i de la crasi sanguinia; prodisposant a les uiateixes, el

gruix escas de les parets vasculars, les eiutes apretades, les Ili-

ga-tames, el restrenyiment, els frequents embarassos i I'estar-se

massa temps dreta.

:.'edema es un altre (leis trast.orns relacionats

amb les varices i dependent en nioltes ocasions do les mateixes

causes. Cal distingir tres grups del mateix, un moehnic degut a

la dificultat de circulacio do retorn, altre caracteritzat per una

inflor general moderada especialment en les parpelles, peas i

mans, sense simptomes urinaris que recorder a les persones

hidremiques i un tercer tipus corresponent a I'anasarca.

La respiracio es fa mes costosa quo en altres epoques, es fa

mes frequent, 24 a 26 per minut, i l'aire espirat to major quanti-

tat de CO2 degut a les energiques combustions que tenen Iloc a

1'organisme matern corresponent ales nocessitats del fetus i do

la mare. La respiracio arriba a for-se alguna vegada enguniosa

i dificil, sobretot segons en quina posicio, arribant a haver-hi

una vera disnea, cap a la fi de I'embaras s'observa una marcada

milloria d'aquests trastorns, deguda a l'encaixament o descens

del cap fetal.

Es frequent tambe is congeslio laringea que dona lloc a una
afonia pertinaq en molts casos, aixi corn tambe l'oto-esclerosi
que es presenta en I'embarirs i quo altres voltes en cas d'existir
es agreujada pal mateix. La sialorrea, secrecio constant i sorti-
da de saliva per la boca be que no sigui de gravetat es suma-
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ment molesta i priva a la patient de poder-se ocupar deguda-

ment dels sous treballs habituals, la gingivitis, e.stouratifis oflosa,

cremor d'estdmac, hentorroides, resfrerryiiment, oligr'rria, cislitis,

piel'itis, cefalea, (lesmais, insonmis, r(napJes, etc., son mot sorie de

trastorns que fan que la dona es vegi privada de moltes do It's

seves aptituds, que ordinitrianrent Ii stir indispensables per at

treball i que poder arrihar a produir trastorns importants de

Ia seva smut.

3.- Part.

El part, ens atrevim a preguntar , com of prol'esso-

DE Li: n (8), es, realmeut , una fancio fisiologica en I'espi,cie

hunrana ? No es corn on ols animals l'expulsio del nou ser de-

guda a les contractions do la matriu , en tot comparahles a les

del budell, sing una fancio quo costa la vida a milers do doves

cada any, quo a una quarta part tie les dones les deixa mds o

many s malaltes i una majoria d'elles arnb lesions anatomiquos

permanents . acornpanyades do dolors intensos i henrorrit,ia i

sncumbint-no fins un o " /„ dels nadons.

Citarem of concepte quo d 'aquesta funeio toneu alguns au-

tor•^: JAMES Y. SIDiPSoN (9) diu quo - el part es sempre lisiologic

en eI sen ohjecte, poi-6 no en algun doll sous fenomens i parti-

enlaritats quo inflneixeu sobre ell en la vida civilitzada,; EN-

GELMAN ( it)) afirnta < que la parturient sofreix els resultats do

continuar eroient on of vell projudici quo of part 6s un mete

fisiologic,,; F. S. NEWELL (11): QAlguna cosa ha retrocedit en

aquest proces fisiolu(__ic, ; SCHWAitz ( 12) afegeix : 4radicio i igrto-

rancia, de corms acord , propaguen Ia faula quo el naixement de

la criatura es un acte fisiologic».

Nosaltres no ens atrevim potser a dir que aquesta funeio

sigui d 'ordre patologic, pero dintre do los quo toner floc en

1'organisnte hunra , es la qne menys participa do les conditions

quo acorn panyon a tot acte fisiologie , es una funeio quo. anrb

gran facilitat , es fit morhosa , i que moltes do les seves conse-

giioncies estan per complet dins del camp de la patologia. Es

compron tambo que, estant situada en equilibri inestable entre

la lisiologia i la patologia , totes les causes uocives, obrant sobre

l'organisme de la dona on estat de gestacio , is decantaran molt

facilment cap a la segona.

No cal repetir aqui el nombre do trastorns enumerats du-
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-rant I'embaras i que en el moment del part es fan mes manifes-

tos alguns Wells, o es toquen Ilurs consegiiencies. Si ultra aixo

afegiin les dist6cies d'ordre mecanic uses, d'ordre fisiologic al-

tres, veurem corn s'ensombreix el quadro de la patologia del

part. Aixo fa quo amb relativa fregii.encia s'hagin de practicer

interventions en uua gama tan extonsa corn la representada per

una senzilla episiotomia o perineorrafia fins una pubiotomia

o cesarea.

Considerant of part coin una autointervencio, tinguem en

compte el concepte modern de l'asepsia i antisepsia durant el
mateix, que son en tot corn parables a les necessaries per a una
laparotomia i quo son verament impossibles de dur a cap en un

medi deficient en els sews elements, i moltes vegades, mancat

de netedat, corn son les habitations humils, en molts casos.
Aquesta falta de rnitjans pot esser causa d'infeccions, que en les
cliniques i Alaternitats en que es poden observar puleranent
els preceptes Irigienics, s'han arribat a desterrar quasi en abso-
lut. Los frequents heuzorrirjies quo tenen floc en aquest periode,
son encara eircumstancies quo favoreixen la infeccio a mes do
posar en perill la vida de ]a dona.

La conducta seguid duraant el despullament, to gran valor,
ja que les expressions de CntDE i altres maniobres, poden do-
nar Iloc a retencio de cotiledons placentaris o membranes que
favoreixen la infeccio.

Tot el que hem dit relatiu al part, poden repetir-ho aug-

mentat a proposit do l'avort, agreujat per la poca importaneia

quo les patients donen a aquest fet, per la facilitat amb qui

quedon retinguts rester ovulars que poden infector-se i exigir

and) surna fregiii^ncia intervencio facultative.

No hem d'oblidar el taut per cent crescut de lesions per]-
neals que afecten nes o menys fondament I'estructura dels
muscles i aponeurosis de la base de la pelvis, tenint coin a con-
segiiencia, en cas de no ser tractades degudament. corn per des-
grireia passa massa soviut, el prolapse uteri, el cistocele, el reclo-
cele, la incontincncia de matcries fecals, etc., etc., segons el seu
gran. La distensio del trigon urogenital i del muscle levator ani,
tot no havent-hi ferida externa, donen hoc at prolapse de la
paret vaginal anterior, que rarament desapareix i que cols es
dismiuuit a forQa dels anys.

La fregi ncia dels parts es una causa que favoreix en gran
manera aquests trastorns.
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No citarem en aquest floc les fistnles Urtnnries, perque avui:
no poden considerar se mes que com filles d'una falta do conei-
xements o de tecnica per part del personal facultatiu encarre-
gat do l'assistencia obstetrics.

4.-Puerperi.

El puerperi que on realitat hauria de representar la restitrr.-

tio ad integt -nin de l ' organis ► ne femenf , es nit dels punts a que

importancia doueu les doves despres d'baver tiugut un

fill.
Quantes n'hi ha que l'eudemit d'haver pant es Ileven i co-

meucen a fer les feines de sa casa, la gran majoria de les doves

obreres ho fan at terser dia, quart, cinque i rara ►nent transeorro

una setmaua . Essent aixf que el proses fisiologic de la involucio

uterina requereix setmanes per arribar a esser completa; el re-

blauiment do tots els orgues pelvies , In relaxacio dels Iliganrents

uterius , dels muscles de la base de In pelvis , de les parets abdo-

initials , favoreixen el prolapse uteri i les deswiacions d'aquest ar-

gue, complications ajudades per les lesions del periue citades

abans.

La duracio normal del puerperi oscil•la eutre sis i vuit set-

manes. El repds m 6 s absolut at Ilit durant els primers dies es el

tractameut profilactic do mr. s resultat per a tots els trastorus

que acabem do citar i que do vegades no es manifesten fins it

cap do temps . La duracio d'aquest sojorn it Ilit es un punt de-

batut extensarnont , des de la traditional quarantena fins al lie-

var-so at terser din, amb calor per a evitar los trom-

bo-flebitis , existeix tota una gama. El nostre criteri en un

puerperi que es desenrotlla fisiologicament , es deixar Ilevar a la

partera als vuit dies, be que it la mes petita mauifestacio ntor-

bosa fem prolongar aquesta estada, com a la mes Iteugera elova-

cio do temperatura . Si en algun cas creie ►n indicat allargar

aquest temps , es en les personas pertanyents a la classe obrera,

perque on aquestes , Ilevar - se es sinouim de trehallar.

Una de les complications ties greus en el puerperi. es la

infeccio, que td corn porta d'entrada les lesions que indefecti-

blement es produeixen on tot part , en especial 1'extensa ferida

uterina que represents la superficie d'insercio placent-ltria i les

ferides perineals que no son suturades degudantent; essent fa-

vorida per la falta de netedat de la pacient , del medi que is volts



Quart Concres de MEtges de Llengua Catalina 323

i encara de certes professions, aixi corn tote cirenmstancia de
lesio purnlenta (flemons, abscessos, malaities infectives, escarla-
tina, angines, dermatosis, etc.), que sofreixi la patient o algd del
seu entorn, tot ajudat per gran ingnorancia i prejudicis.

Es molt dificil de poder tenir dades concretes relatives at

nombre d'infeecions que tenen hoe en I'assistencia privada de

parteres en la classe obrera; KELLER (13) diu que en els establi-

ments benefits era d'un 0`1 °/„ mentre que on la practica par-

ticular ascendia a un 03 °/o. Estem segurs quo aquesta xifra es

desgraciadament molt Hies crescuda en el nostre pats, be qne

tambo hem do reconeixer que en aquests ultims anys hom asso-

lit una marcada disminucio gravies a 1'ensenyameut tecnic i a

1'aplicaci6 dels principis cientflics. Els resultats de les diferents

formes d'aquest grup nosologic en vas do no ser fatal el seu des-

enlla^. representen sempre una pi^rdua gran d'energies per part

de la Bona, que fa que trigui molt rues a poder dedicar-se at seu

treball, quedant moltes vegades xacrada per a tota la vida.

5.-Alletaanaent.

L'calletcamaent es la consegiicncia a I'ensems que complement

do la maternitat, en parlay d'alletament ens referim al maters,

at pit, per esser el procediment natural i el que reporta mss

aventatges per al fill i per a Ia mare.

Es uua funcio que requeroix integritat organica perque pu-

gui esser duty a terms per la mare sons perjudici d'ella i de ('in-

fant. La fadiga fisica pot for ingressar en la Ilet substancies no-

cives per a 1'infant, aixi con for disminuir la seva quantitat; s'ha^

de tenir en compte tanrbe que poden passar un cert nombre do

substancies do l'organisme maters a ('infant, in qual cosa ha si:

gut aprofitada adlrue com a nritja d'aplicacio do serums i de me-

dicaments en el lactant. Te valor tanrbe coneixer aquest pas

perque moltes do les circumstancies quo en les diferents indus-

tries intoxiquen l'obrera mare, donee Iloc a intoxications del

nado, podent tenir consequencies fatals. Transcrivim a continua-

66 una Ilista publicada pet professor VIQARELLI (14) de Tori, de

les substaucies que passen a la hot humana o dels animals com-

parades experimentalment o clinica:

Alcohol, amoniac (carbonat), antimoni, antipirina, arsenic,
atropina, belladona, bismut, bromurs, cloroforrn, clorurs, cloral,.



32-4 Onart Comyres de Mehres de /_!cn,rua Ca1a1an,7

estramoni, ferro, hiosciamus, iode, iodurs, Iandan, magnesia

(sulfat), mercuri, morfina, opi, plow, podofili, potassi (acetat,

bicarbonat. bromur, clot-at), quinina, ruibarb, ramnis, senet, so-

di (hicarbonat, borat, protocarbonat, salicilat) i zinc.

Un punt que es de valor i trascendcneia es la reglamentacio

de les pores do dollar el pit al infant; per aquest motiu hi lia le-

gislacions que preveuen aquest punt tan important, be quo no

basti dir quo la Bona pot deixar el treball durant un cert temps

per a donar el pit al son fill, sin6 que cal que hi hagi lloc apro-

piat on poder fer-ho i quo les mares no es vegin precisados a

realitzar-ho on pie carrer, o ell Iloc que no reuueixi cap con-

dicio.

Com a rares excepcions algunes fabriques tenen una verta-

dora creche on estan vigilats els Hens durant el temps que Ilurs

mares treballon, instituci6 que hauria d'esser obligaturia.

L'alletament artificial requereix molta cura on In seva pre-

paracio, vol quo la mare sigui instruNa previanIeut ocupa it-li

gran part del temps per for-ho cow cal; pot argunienhir-se con-

tra I'esclavitud quo representa In preparacio perfecta dols bihe-

rons que pot encarregar-so de la mateixa un altre persou,i, Pero

aquesta estarh soupre ma cada it'aquell zel quo sols es fill de

l'atnor de mare i que es I'unic quo pot for profit6s all alletament

artificial.

111. - T4tt?13A7.r.

1. - Classe de treball.

El treball a que es dedica la dona, pot considerar-se quo i s

el camp mes ample que existeix, tota vegada quo des del treball

intellectual mes elevat, fins al treball manual mes humil, existeix

una gama molt extensa, on tenon Iloc totes les manifestacious.

Anent a for tnencio, especiahnent, del treball manual, i farem, en

primer terme, una distinci6 del treball de taller i el treball a do-

m cilr; aquest es un punt d'una trascendencia grandissiwa, puix

quo en intentar una reglamentacio, resulta relativament tacit

aplicar-la al primer, porn no aixi al segon, per la dificultat de

practicar una inspeccio apropiada.

Iii ha qui crew que el treball a domicili dou desapareixer

en absolut, degut a ser treball pitjor retribuit i on detriment
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del treball realitzat al taller; aquesta rao no es precisament la

quo mes valor to des del nostre punt de vista, encara que os na-

tural que tota persona, el treball do la qual es mal retribult, pot

cuidar-se menys de si i es sumament dificil quo pugui

exigir en casos de etc., tota

vegada que sou persones allunyades i que no tenen en absolut

forces per obtenir aquestes prerrogatives.

No hi ha pas dubte que aquest to certs petits aventatges,

car quo la dona que guauya un jorual cosint o ocu-

pant-se on qualsevol altre treball en son doinicili, pugui si-

multauiament cuidar-se du la casa, dels fills, etc.; al costat

d'aquest petit aventatge, t© grans inconvenients: aquesta dona

treballa on males conditions de hum i de treballa

algunes voltes en son dormitori, altres a la cuina, en certes oca-

sions al costat d'un malalt, que potser tingui una inalaltia con-

tagiosa, treballa a la nit, treieut-se hones de repos; tot en detri-

ment de la seva salut, i en consegii.encia, de la del seu futur fill,

resultant, coin es natural, molt dificil la inspeccio en aquests

casos.

Considerant l'obrera embarassada des del punt de vista del
patro, devem reconeixer que es sempre de meuor rendiment
per a ell; en primer floc es una obrera que treballa menys i quo
realitza un treball mes imperfecte, es menys constant en sa
feina, i que, on cas d'un accident desgraciat, la responsabilitat
que cau sobre aquell es gran, per la importancia que poden te-
nir per la obrera on si i per la trascendt,,ncia relacionada amb
la interrupcio do o lesio del mateix. Pero, que signi-
fiquen aquestes contrarietats del patro, amb el sa-
crifici que representa per part d aquesta dona, futura mare, que
treballa on Hoc d'estaren repos, quo s'exposa a perjudicar fon-
dament la seva salut i que el fruit do ses entranyes no arribi al
seu li, veient aixi malaguanyada la proxima promesa de mater-
nitat?

No hi ha pas dubte que les malalties preexistents, ja siguin

congenites, ja siguin adquirides en el treball i penosament por-

tades durant el son generalment agroujades pel fet do

I'embaras, en especial la Inberculosi, on totes ses fornies i les

cardiopaties. Segous RlloDA ADAMSON (27), el treball industrial

fet on bones condicions, sense durar massa ni arribar a la fatiga,.

adhuc pot esser mes beneficios que el treball ignorat de la

obrera fet a casa seva en males condicions higieniques.
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El treball podem considerar-lo nociu des de dos punts de

vista: un, quo podem anomenar general o sigui per la indole

tnateixa do la ocupacio, i I'altre, especific, o sigui degut a l'estat

d'em barns.

Existeix una intima re!acio entre les malalties constitucio-

nals i les afeccions genitals, cote fa notar limscii (15). Entre les

primeres, oeupen un Iloc prominent I'anem ia, clorosi i tubercu-

losi, malalties que, a rues a rues d'esser favorides per l'herencia

i circutnstaticies especials de la vida, estan intimament Iligades

amb les industries. Els oficis feurenins donen un gran contin-

gent de clorutiques i ateemiques, que son un terrenr abonat per

a la tuberculosi.

Moltes d'aquestes afeccions es earaeteritzen per una hipo-

pldsia, vascular i genital, amb totes les consegiiencies.

Hi ha casos clars do malalties genitals en verges que no po-

den atribuir-se tiles que a la seva ocupacio, podent ocasionar

endotreetriuis, utetrilis crOnica, anexilis no irf fecciosa , r-efroflexid

o parametritis: favoreixen aquestes lesions 1'estar la dona molt

temps asseutada i inclinada cap eudavant o dreta i endavant, la

pressio intraabdominal, congestio abdominal, estancament ve-

nos, el fred, etc., com vourem despres.

Es influlda do gran manera la /•oi,nm de /a pe/ois, aquesta

inliueuci:i, d'una banda es deguda a lea males condicions higie-

niques d'alilneutacio, lactancia artificial, habitacio, etc., que do-

nen-lloc al raquitisote, produint molts dots tipus de pelvis vi-

ciada. Per altra part, llj ha la infueucia directa do I•ot'upacio, la

pelvis en edats en que encara no estit del tot ossiticada, es deixa

influir on la seva forma per l'actitud, Pent quo certs grups ntus-

culars actu•in arnb predomini sobre d'altres (extensor lumbar

comu, quadrat lumbar); el portar pesos i for esforgos (*), tambe

to molta importitncia, quo fa que tot el pes graviti sobre el sa-

ere i es tiri el promontori cap endavaut acostant-se al pubis, at

mateix temps que els femurs contrarresten aquest pes, influint

tambe a canviar la forma de la pelvis (pressio lateral), aquest es

el mecanisme, do produccio de la pelvis plans.

") Citem, onn can intereseant, el d'wia dona a qui hem viSt recentment arnb uua

pelvis uniturmeineut Ieduida amb on diitmetre conjugat vertader do 55 cm . Va co-

anencar a treballar als 9 anys en una filbrica do filats, en Is gnal entrava a lee 5 del

mall i no en sortia flits a les 7 i uo quart del vespre , reposaut sols um bora per a

•dinar i un quart per a brenar . Es compren que Is reduccid pelviea de ftlla del trebult

prematur i despru,porcionat a l'organisnte en evolucid d'aquella futura mare.
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2.-Conditions de treball.

No anem a entrar en detail de coda una de les industries

particularmenl, la qual cosa ens portaria fora do l'objecte quo

ens proposem, pero si, anem a veure on general alguns punts

que son ohjecte de capital interes per al nostre estudi. Son

aquests:

a) Doc.

L'aire que deu respirar-se en el floc destinat a la indds-

tria, taller, etc., pot estar alterat sia perquc existeixin en ell

subst:urcies nocives o sia senzillament per no raver hi fa sofl-

cient renovncio del mateix en relacio al nombre do persones

•que deuen respirar-lo. L'augment do l'anhidrid carbonic do

faire fa que ]a respiracio sigui incompleta i l'oxigenacio

de la sang en els pulmons sigui defectuosa, procisament en

el moment en que la mare mes ho necessita, per a favorir el

desenrotllament del futur esser. La facilitat de reaccio a tots els

estimuls que to la dona embarassada fa que siguin suniament

frequents els desmais i lipotimies on aquestes circumstancies.

Respecte als procediments que existeixen de renovacio do l'aire

i ventilacio do locals hi ha un sens Ii de dispositions que des-

graciadament en el nostre pais no son tan frequents ni tan per-

fectes corn succeeix a l'estranger, on es considera aquest punt

completament resolt.

Intimament relacionat amb aixO existeix la questio do tenz-

peratura del mateix, si a mes de ser faire viciat la temperatura

es elevada, augmenta la facilitat del malestar i els desmais; aixi

coin la brusquetat en els canvis de temperatura, especialinent a

I'hivern, favoreix els refredaments. Si tenim en compte el sons

nombre de batteries patogenes quo existeixen en el nostre or-

ganisms on estat de saproftes veurem que es dar ocasio que es

facin agressives donant Hoe a la seva actuacio patogena; si a

aixit afegim que aquest aire pot esser humit regira el cumul do

orals, tenint com a consegii.encia un sens fi de dolencies entre

les quals podem citar, catarros de les vies respiratories altes, en

especial del nas i larinx (orgues que ja es congestionen durant

l.'embaras fisiologic), brongnitis, afeccions pultnonars, especial-

ment neuenonia crupal; aquesta malaltia que a l'edat do 20 a 40

anys sense condicio especial que la faci greu no es de pronostic
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molt serios, la mortalitat puja on els casos d'enrbaras concomi-

tant fins a 2,4 °/o. Los malalties do les vies respiratories porten

junt amb elles la tos quo pot arribar a tenir caracters de ver

atac (coquelntxe), aquests accessos poden don:u- 11oc a b Bent al

priucipi do 1'enrbarits i on els darrers nresos a l'abruptio plecen-

tec, resultant sempre altament molest i perjudicial per la 1116s

petita capacitat respiratOria a que donen (loc.

Altra de les consegiiencies, es el rentnatisnte articular, tan
aquest corn les afeccions pulntonars favoreixen les naalalties car-
diaques.

El fred i on especial si va unit al treball que dona line a

mullar-se, quedant eis vestits hunrits, favoreix en gran nurnera

les albarniniiries consecutives a lesions renals, que podeu anar

des de Is mes Ileugera conrlestio renal passant pel rondrj ttrrvidic,

nefritis i arrivant a I'ecl<oupsia.

La nefritis er(uiica es una lesio fregiientnrent observada,
favorida per tres circunrsiancies, quo concorren soviet en les
obreres, infeccio, refredaurent i intoxicacio.

Respects al fetus, nior ainb fregii('ncia, o el part es prema-

tur. Si existeix una ne/eitis croniea pot esser aguditzada o be

pot haver-hi una nefritis a(tad'c produida do moment, is qual

porta aparellada ultra el real quo produeix a I'orgauisnre ma-

tern, la mort del fetus o avort. Sols es salven d'un 20 a 30 °/„

dels fills. Els infarts de la placenta i el desprendinnentt preutatur

de la urateixa son Ics causes nines fregiientment imputables

d'aq nest tan desagradable sueces.

Ili ha un petit nombre d'industries que son altament do-
lentes a causa de in quantitat de pots quo es despr('n quedant OR
suspensio en faire i essent respirat. Apart d'algunes d'elles. les
substancies do les quals son de per si t(xiques, n'hi ha d'altres

que son exclusivament nocives per l'accio mecanica irritativa

do dita pols, corn per exemplo_ tots els hoes on existeix pots do
carbo, rnolins de farina, filbriques do respalls i pinzells, cardat
de Hanes, fabricacio do coto, yute, fabriques d'asserrar fusta, etc.
Totes elles determinen processos irritatins de les vies respiralo-
ries, on especial del nas, larinx, i bronquis quo ja es troben lieu-

gerament congestionats durant l'embaras, donant lloc, demes
de les molesties, a processos inflamatoris quo troben moment
oportu per a fixar-se sobre aquest terreny apropiat. Es former
veritables diposits en of parenquima pulmonar podent aixii
mateix trobar-se on els ganglis proxims corn succeeix en Pan-
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tracosi, calicosi, siderosi, etc. A mes a mes do gran Hombre d'in-

tecccions de les vies respiratories to importaneia principal la fa-

cilitat amb que augmenta el contingent do tuberculosi.

El tabac produeix una polsiua sumament tenue, do grans

propietats irritatives que donen hoc a nombrosos catarros de

les vies respiratories, agues unes voltes, i cronies altres, espe-

cialment del nas, boca i bronquis essent de notar les lesions

d'aparell digestiu consecutives a la deglucio de dita pots.

Des del punt do vista de perjudicar I'embaras citarem els

estudis de PEIACINI (22). Aquest calcula on un 36`9 °/„ d'avorts i

parts prematurs, antra les treballadores de les ftbriques do

tabac, considerant un 20 °/o en les altres industries.

Sobre el paper nociu de la nicotina es indubtable que s'lia

exagerat moltissim, be que es veritat que una dosi de 2 cg. do

nicotina donada per via intra-venosa dotermina contraccio ute-

rina on els animals d'experiment. Cal reconeixer tambe que

gran nombre do personas quo abusen del tabac tenen nom-

brosa prole i de bona salut; per altra part, no es menys cert

que entre les obreres de los fabrigres do tabac s'observen

algunes anormalitats durant l'embarhs, part i puerperi, sans

dubte en aquesta inddstria concorren circumstilncies dolentes

coin son l'existencia de in pots, in mala ventilacio i I'actitud de

les operaries quo determiner anib fregiiencia frastorns catame-

nials, hemorreigies en el pue'peri, trastorns re.,piratoris, en espe-

cial tubercu losis, aixi com tambe s'ha comprovat una gran mor-

talilat intantil entre els fills de dites obreres.

b) Actitut:

Altre punt que per a nosaltres to un interes capdal es l'ac-
titut que deuen guardar les obreres segons la classe do la seva
ocupacio; l'estar drela es iiidubtablement molt dolent pel can-
sanci qae produeix i per les congestions de les extremitats infe-
riors , edemes consegii.ents, i en especial per la formacio de vari-
ces amb ses consegiiencies, tan inolestes com perillose amb
fregiiencia es trenquen , donant lloc a hemorragies fortes que
debiliten i anemien la patient , produint 2ilceres varicoses, porta
oberta a totes les infeceions i formacio de trombus , quo poden
despendre ' s anant a parar al pulmo, produint un infart o anant
a posar - se en un hoc del sistema nervios podent produir la
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mort ropentina. Aquests perills son augmentats encara en

1'epoca del puerperi en que les masses sanguinees infectades

poden ingressar on el torrent circulatori, donant Hoe a una

infeccio generalitzada.

Altres ocupacions on la inddstria textil, costura, sastreria,

guanteria, escriptori, despatxos, etc., que oxigeixon una actitad

encorbada dificulten especialm ent la respiracio i per taunt el can-

vi de gasos en eI pulme que porta tom a consegi:i.encia la difi-

cultat circulatoria sangui.nea, exigint, per tant. major energia

en les contractions del cor per a veneer la resistencia de la

sang. Com a resultat ve I'estaneament de la mateixa, favorint la

congestio d'alguns orgues, especial ment, del fetge. Conseeutiva-

ment a les intoxications gravidiques donada In falta de defen-

ses prodiiida per dits orgues, pot arribar-se fins a I'eclampsia.

Altre tant direm del ronyo que tan intimament relacionat esta

anrb les funcions de defensa do I'organisme en harmonia anrb el

fetge, produiut congestio del plexe hemorroidal, i I'intesti en

sa totalitat, tenint corn consogilencia el restrenyiment. Dona

llee tanrbe a l'ant^min i corn a resultat que els fills neixiu debils

i petits. Corn es natural la mala respiracio i In circulacio defi-

cient son circunrstancies que favoreixen I'aparicio de la tuber-

culosi.

Tenen una importancia capdal el treball i I'actitud que

guarder les noies en els carrecs que ocupen dies els printers

anys do Ilur vida, Iota vegada que poden donor Hoc a desvia-

cions do la columna vertebral. espocialment In cifoescoliosi,

que poden portar en si lesions profundes de la pelvis, especial-

ment en sa forma (oseoliotica, plana, (,tc.) ocasionant distocies

en I'epoca reproductive de In seva vida.

Un punt quo es d'importirncia i sumament debatut es si el

treball amb la maquina do cosir es uociu; a aixo devem respon-

dre que si el seu As es molt restringit i el moviment es redueix

a un petit grup muscular de la canna pot aixi mateix esser aven-

tatjos per evitar I'aparicio de varices; al contrari si I'us es con-

tinuat in trepidacio pot esser dolenta, donant lloe adliuc a

('avert i en especial to els perjudicis que acabem do citar res-

pecte do I'actitud encorbada del cos. GUTZJIANN (16) ha fet un

estudi detiugut de les lesions i malalties genitals comparativa-

ment on les dones que treballen a la maquina i los que es dedi-

quen a altres feines, la qual cosy -ens prova on realitat el seu

paper uociu.
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c) loxicitatt.

Un altre grup d'iuddstries, connpr6n les que sou de per si

noeives; aquestes sou les de hlom, mercrarr, arsenic i fos/or.

Aquestes industries son t6xiques per I'absorcio de potites par-

ticules en fornra do pots i deg!utides, les quals sou en filtim ter-

me recollides per la sang i linrf;ttics; o be absorbides per la pall.

absorcio favorida per la suor o amb ols frees en el coil, mans,

avant-brag, etc. Aquestes inddstries en molts pa'isos estan en

absolut prolnibides ales Bones i sols s'ban pernnus durant la

guerra; aixi mateix sham donat casos d'intoxicacio en persones

quo hen anal a for neteja dots tallers, innpremtes, etc. En nostre

pals desgraciadament no es aixi; la llei sots proltibeix aquest

treball a les doves roes joves de 21 auys, coin si no fos una eclat

or que pugui esser molt porniciosa la sera influencia coin veu-

renn en estudiar en particular calla an d'aquests grups.

El plorn nnet;nl•lic i ses deferents aleacions i derivats, son ab-

sorbits donant Hoe a la coueguda iualaltia del plont o colic sa-

tfrni. Existeixen diverses inddstries que son tributiiries tannbe

d'aquest toxic, corn soul la fabricacio de Hors artilicials, patrons

per a tallar punys, satiates, etc., juguets, fabricacio do conserves,

certes pintures, persones encarregades do la neteja de Hoes oil

que es treballi el plom, etc. Direnn cone a curiositat in intoxica-

cio citada per KELLER (13) do que foren objecte alguues emplea-

des a Berna, el treball de les quals consistia it comptar els plecs

do segells de correus per a la improssio dels qualss'havia empleat

a la imprennta un colorant a base de plonn. Espanta considerar

que un 80 °/o dels trebaliadors d'algunes d'aquestos inddstries

son victinres d'una forma mes o menys greu d'aquesta malaltia.

La intoxicacio aguda porta aparellada amb ella l'avort, a part do

les lesions quo produeix a I'aparell digestin. La intoxicacio cro-

in ca es produlda per I'ingres do petites quantitats de toxic at to-

rrent circulatori, les quals comencen per produir una degenera-

cio dell glubuls rojos do la sang, o trastorns pregons del recanci

nntritiaa produint tnflamacions del ronyo t alteracions del fetgeque

porten aparellades seeundarianrent una lesio cardlaca i totes les

consegiiencies de la teblesa d'aquests orgues, Com a simptoma

do la nnateixa intoxicacio son frequents les neurdlgies, trastorns

dels sentits, podert arribar a produir en estats molt avencats

tabes, mania, depressio, etc. Ell les dones porte corn a couso-
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giiencia Is disminucio de la fecunditat i trastorns de 1'embaras

owb lie inorr(ryies, avort, part preinatnr n wort del fetus. Citarern

les investigations portades a cap per Fltoxr>_A (17) entre les tre-

balladores do plow a Sardenya, on les quals tin 20 °/o dell rnatri-

monis va esser esteril; de 23 prinripares, sols va neixer tin fill

viu i un 20 °/o dels embarassos varen sofrir interrupcio. BaLLOD

(18) din que de 82 embarassos, 24 arribaren a terms, 48 prerna-

turs i 10 avorts; L1:W IN (19) en 123 embarassos en obreres del

plow: 64 avorts, 4 parts prenraturs i 5 nascuts nrorts. Dols 50 nas-

cuts vies, moriren 20 el primer any; at segiieut. 8; at tercer, 7, i

oil el quart, quedant sols vies 14 liens. FRONGIA (17) estima en

un 65 °/o el nonibre de nrorts ell els tres primers anys; ds de

marcar quo la infuencia del plow no es refereixsols a les doves

quo treballen en ell, sing tanrbe quart el pare es afecte de dita

malaltia, encara que no ho estigai la mare.

La legislacio espanyola proltiheix l'ocupacio de les dones

m6s joves de 21 anys, en les segi:ients industries: Conserves, po-

lits do nietall, vidrieries, irnpressio sohre robes, cerusa, mini, li-

targiri, niasieot, cromat de plow, clorur de plow, indtistria del

plow metal-lie, fnndicio de tipus d impremta, acumuladors elec-

tries, pintures, jug lets, modelats en plow i les seves aleacions,

deixant precisanreut Ilibertat d'ocupacio en aquestes industries

a les dones que ja passer d'aquesta edat, entrant de ple on el

periode de la seva major activitat reproductiva.

La indtistria del naercuri es tam he suinainent perillosa pet

Hombre d'intoxicacioes a qti dona floc. La indtistria mss perju-

dicial es Is fabricacio de nriralls, encara que s'lia disminuit ex-

traordinariarnent amb I'aplicacio de sals de plata en Iloc de les

de wercuri. Altres inddstries son tributaries cow la de capells,

pelt, algimes robes, etc. Les lesions mks frequents son altenacio

de l'aparoll diyestin, especialment fornies diarreiques, trastorns

del ronyo acabant arnb lesions del sislerna nervios que torminen

amb pareWsies o trentolors, tambe aquesta intoxicacio dona floc

a trastorns inenstruals, interrupcio de l'embarers, aixi cons una

major debilitat del fill.

La legislacio sols probibeix l'empleu de la dona tires jove

de 21 anys en les industries segii.ents: miralls daurats i platejats,

sulfat do mercuri i polls.

L'arsenic dona floc tambe en les diferents industries a una

intoxicacio cronies que va acompanyada de trastorns digestius,

astenia, dermatost. etc., podent acabar fins amb la mort. Afortu-
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nadament ha estat substituida aquesta substiincia en alguties de

les industries en que s'usava.

La ]lei fa referenda tantbe a les doves mes joves de 21 anys

en les industries de: pintures i decoracio de juguets, fabricacio

d'arsenicals, fabricacio) d'acid arseni6s i arsenic, inrpressio so-

bre robes.

La intoxicacio pel /6s/or es de tearer per les lesions del jie-

i de l'os en especial necrosi del mnxil•lar in/erior, tambe

dona Iloc a traslorns digeslia^, malalties renals, aixi cons lesions

de la macosa nasal; aquesta intoxicacio to irnportancia per a la

industria de fabricacio de n:istos, encara que avui 1'6s del 16slor

blast ha estat substituit pel /o.,for v'rmell anon/, malgrat aques-

ta substancia tingui encara alguna quantitat de fosfor Wane que

]a impuriflca. La Ilei exclou tambe les dunes mes joves de 21

anys de la fabricacio de mistos; aquesta disposicio es anterior a

l'acord de l'empleu del fosfor blunt.

lIi ha denies un gran notnbre d'indrasIvies quinaiques que

poden esser nocives, motiu pel qual anent a citar-ne algunes:

uses obren per Ia substancia quinrica empleada, altres pel des-

prendinient de vapors o polvors toxics, en ones i altres la Ilei

fa 1'excepci6 de no permetre treballar a les doves mes joves de

21 anys, comprenent-se en el primer grup les segiients: fabrica-

cio d'acid fluorhidric, oxalic, salicilic, dric i derivats, anioniac,

alcalis caustics i ntetalls pesats, elcrnr de sofre, blau de Prussia,

vermeil de Prussia, vermeil d'Anglaterra, ferrocianur de ferro,

ferrocianurs alcalins, talc, lripoclorits, cromats, sulfur sodic, bi-

sulfur de carboni. La fabricacio d'uxid de zinc per combustio,

el treball en canrbres de combustio i condensacio, fabricacio

d'acid clorhidric, acetic i sulfuric, sulfat de ferro, nitrats metal-

lies, sosa, sulfat sodic, superfosfats, en tots els quals existaoixen

desprendiments de vapors. En el segon grip es comprenen les

industries detinides de metal Is, forrats d'or per galvanoplas-

tia, pulveritzacio i garbellat de sofre, negre mineral, vaixelles i

metalls envernissats, fregat o brunyit, compostos d'aram i (api-

/ado), crotno litografia, bronzejat mecanic, fulles d'estany, esta-

bliments do tintoreria usant substacies toxiques, pout de l'aram,

del ferro, galvanitzacio, seleccio de llanes i panyos per via hu-

mida, congelaeio, tractat dels panyos per acid clorhidric, ex-

traccio d'olis per a la fabricacio de savons nrijantgant bisulfur

do Carboni, blauquejat i desengreixat del Coto, us de vernissos

a base do cautxu; bisulfur do carboni, essencia i hidro-carburs
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en el tractarnent del cautxd; fabricacio do feltres, veruissats, on-

cerats, sinapismes i mostasses, desgrassat de polls, teixits i Hanes,

fabricacU) de capells, seda, etc. etc., empleant vernissos.

Els gasos i vapors que es desprenen en aquestes industries

poden obrar nocivament en especial si la disposicio del canvi

d'aire no es apropiada. En les fabriques de gonia on que espe-

cialment es fa la vulcacitzacio es desprenen vapors nocius do

sulfur do carbooi i de benzina. El sulfur de c'rrboo+i pot douar,

floc a intoxications que es manifesten per veal de cap, desvanei-

xentents, ba.sques, vomits, neari lgies, trewolors, paresies. anesle-

sies, paralists i alcixia. Aquest toxic obra especialment sobre

el sistema norvios i la sang; produeix una h'peremia, inflama-

cio cronica i hemorrttgia genital.

Respecte do I'embar"ts, les doves que treballen en aquestes

industries conceben poc i l'avori es tregiieut aixi coin no es estra-

nya la mort prematurtt del fetus.

Els vapors de la benzina es desprenen tambe en la inddstria

de la goina aixi coin en les tintoreries, rentat de guauts, etcete-

ra, donant floe a una intoxicaeio amb cetalea, Basques, debilitat

cardiaca, podeut arribar a donar trastorns importants de l'estd-

mac i intestins, paraltsi, psicosis, etc. Sembla que amb el temps

les obreres arriben a habituar-se bastant a aquesta substancia;

no s'Itan pogut comprovar efectes nocius sobre I'aparell femeni.

La benzina porta domes on si el peril) d'incendi amb totes ses

consegdAncies.

Son circumstancies que influeixen tambe nocivament sobre

1'organisme femeui la duracio i continuitat del treball, l'hora

del mateix, Is distribucio dels des(ausos, uniforniitat (que pre-

disposa a les neurosis), els esforgos, les trepidacious, trontolls,

accidents, etc.

Hem vist on juut el gran nombre de lesions que produeixen

diferents treballs en l'organisme femeni, treballs tots ells d'in-

dole manual; els conceptes referents a atmosfera viciada, de

temperatura, actitud, etc. etc., poden fer-se extensius a tota etas

se d'ocupacions. Son especialment perjudicades per I'actitud,

aixi coin per l'escassa quantitat d'aire a respirar les segiients

ocupacions: caixeres, empleades, dactilografes, teleg_ rafistes, te-

lefonistes, bibliotecaries, etc etc.

d) Conditions especials.

Fem remarcar algunes afeccions particulars de certs tre-
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balls, corn per exemple: certes otitis i cansanci nervios de, les

telefonistes que pot arribar a donar Hoe a trastorns nerviosos

(I innportaneia; l'arlrosinovilis de )es telegrafistes, etc.

Les in/erreres es coinpr6n quo per Ilur especial ocupacio

es trobin en conditions molt favorables per a adquirir tota clas-

se de malalties per la vida fadigosa quo representa i peI conta-

gi; per aquesta rao en els serveis medics, en especial en els do

malalties infeccioses, es fa cessar en el seu ciirree a los informe-

res en estat d'embaras. Fenn mencio especial de les quo es tro-

ben encarregades dels serveis 116ntgen estant sotmeses a I'ac-

eio nociva dels raigs X, en especial sobre la poll, donant Hoc

a eczemes i neolormacions (r(i)atgenkarzinoene, dels autors ale-

manys); perd principabneut per I'aceio especttica dels raigs

X sobre l'ovari, alterant la seva fisiologia. Per a Hntscit (15)

obrarien toxicament sobre I'Ovul com I'aleohol, el mercuri o el

fosfor; t'avort, les telteracions menstraals i I'esferilitat serien la

consegil6ncia del funcionament defectuos do l'ovari, en especial

de la seva secrecio interna.

Los ltevadores poden esser molt perjudicades on I'estatd'em-

baras degut a la seva ocupacio que les exigeix perdna de nits,

fadiga i 1'exposici6 de contreure un sens H do nnalalties; deueu

tambe abandonar la seva feina prematurament.

Les mesh-es, donada la seva ocupacio, es venen precisades a

abandonar les classes durant l'embaras a causa do )es molesties

i trastorns propis d'aquest estat i el nourosisnne que porta apa-

rellat aquesta professio.

EE:s sui nai nent frequent entre les i nestres la neuraslenia i

I'his[eri.a i en la menopausia greens trastorns nerriosos. Per altra

part abunden els trastorns wevstruals deguts a la necessitat de

nnoure's i estar dretes durant les classes, la qual Cosa favoreix

les molesties, augmenta leslperdrnes saiigniuies i continuant aques-

ta influencia pot dinar Iloc a endontetritis. Comparant les esta-

distiques de morbilitat entre les mestres i els mestres, es veu

I'augmentada quo esta en aquelies.

Tot el que hem dit podriom anar-ho generalitzant i estenent

a les diverses carreros fernenines; els trastorns Hies frequent-

ment observats en los professions intellectuals femenines son:

anrnaia, clorosi, miojna i neurastenia. En general podem dir quo

el treball cerebral, itdhuc arribant a la fadiga, es menys dolent

amb relacio a I'embariis, del que pot ser-ho la fadiga ffsica. Aixi

coin la infuencia do I'embaras sobre el sistema nervios pot es-
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ser molt gran arribant fins a la bogeria, ] a influencia del sistema
nervios sobre 1'embaras, podem dir que es molt petita a pro-
porcio.

3.-Influencies d'ordre psiquic.

Hem vist la manera d'actuar sobre l'organisme, una serie
de circumstirncies que poden perjudicar mes o menys fonda-
ment les funcions de reproduccio, totes elles eren d'ordre ma-
terial. Ara ens interessa for notar que existeix un altre grup
d'influencies d'ordre psiquic que no per esser invisibles deixen
d'esser nocives.

Fs coneguda do tothorn la influencia perniciosa que to per
a l'embar's tot el que representa ernocio violenta o impressio for-
ts; pensi's Bones que les obreres treballant en la fabrica o el ta-
ller es troben continuament exposades a tota mena d'impres-
sions.

La uniformitat de treball, la monotonia del mateix, es una
eircumstancia que obrant sobre un sistema nervios hiperestesic
corn es el de l'embarassada, pot produir-hi trastorns pregons i
permanents constituent veres neurosis professionals.

CABOT (26) admet dos conceptes que trobem molt encertats:
un es el sentiment d'injusticia; l'altre, la decadencia de la moral
sexual. L'obrera, generalment. se sent una vfctima (taut si ho es
corn si no): corn es natural, aquest sentiment la posy en un estat
do depressio que la fa mes receptiva a l'agotament nervios i la
predisposa a les neurosis. No cal dir quo la decadencia do la mo-
ral sexual, que tan intensa es on els grans centres fabrils, sobre
tot si hi ha promiscuitat de sexes, es una de les influencies mes
pernicioses que poden obrar sobre les funci. ns de la materni-
tat (medic anticoncepcionals, perversions, malalties, etc.)

4.-Accidents del treball.

Els accidents del treball constitueixen un punt que cal estu-
diar, car si sempre es important do protegir l'obrer contra les
possibles contingencies d'accident, ho es molt rues encara quan
es tracta de la dona en estat de gestacio. D'una part el seu psi-
quisme esta en un estat especial de receptivitat, d'altra tota
injuria inferida al sou cos es doblement greu per atacar la vida
de la mare i la del fill a I'ensems.
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Sota el nom corn it d'accideiits del treball s'haurien d'agru-

par dos ordres do fets, uns de caracter violent, imprevist, quo

lesion en l'organisme mes o menys fondamenI; els clues pel con-

trari leuts, consegd6ncia de les actions continuades (actituds,

trepidacions, gasos, toxics, etc.) que acaben tambe per lesionar

l'organisme. No cal oblidar que les predispositions personals

poden favouir l'aparicio de trastorns, aixi coin tambe I'accio de

la indole do treball pot agreujar les lesions preexistents. Son

punts tots ells debatuts genericament, pet-6 no gens estudiats

malgrat l'interPs que tenon, des del nostre punt do vista. Ate-

nent-nos al que acabem d'exposar relatiu a la influencia perni-

ciosa que tenen certs treballs sobre la gestacio veurem ben clar

l'efecte de I'accio lenta i continuada ; dit sigui tot passant, que

no es admesa com accident del treball deixant sols aquesta

denominacio per als casos de causa violonta. Es el nostre con-

cepte que no deu admetre's la diferuncia mitre malalties pro-

fessionals i accidents del treball; tot es gftestio do gran o miller

encara de rapidesa. Quina diferencia hi ha entre un obrer que

es fa inepte per al treball victima d'una intoxicacio cronica o

d'un accident fortuit? Cap, Punic quo hi ha es una diferencia

entre la mauera de protegir-so contra Fun i 1'altre; en el primmer

cas es una giiestio profilitetica; en el segon es terapeutica. No

volem sortir del nostre objecte i farem sols referencia als acci-

dents tel com s'admeten generalmeut o sigui depeuent dune

cause violenta o imprevista.

Agafem qualsevol accident (cremada, contusio, ferida, into-

xicacio, etc., etc.) i examinem la influeucia que tindrrt sobre

I'organisme femoni en gestacio: Eu primer terme aquest acci-

dent haara donat Hoe a una impressib psiquica forty que actua-

ry no sols sobre la victima siuo sobre tots els obrers que I hau-

ran presenciat; el psiquisme fetneiii es sempre molt receptiu i

durant I'embarits aquesta sensibilitzacio es fa encara molt noes

mareada donaut amb facilitat Iloc a neurosis . Per altra part, do

tothotn es coneguda la perniciosa iiifluencia que teneii les emo-

cions per poder donor Hoc a t enont i pantshrentcatot•s amb totes

ses consegiiencies, sabeiit que moltes vegades mes influeix una

impressio moral que una accio mecanica per a interrompre la

gestacio.

En un altre grup es troben les actions mecaniques (cops,
ferides, cremades, etc.) Cal que en fem uua distincio: aquestes
actions vulnerants actuon en la zona extragenital o en els
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orgues reproductors i abdomen. En el primer cas si hi han fe-

nomens reflexes (vasomotors, nerviosos, etc.) que poden do-

nar Iloc a portorbacio do les funcions reproductives, creiem

sincerament que actuen mes per l'accio emotiva concomitant

que per si mateixos, yogi's sing el nombre crescut d'interven-

cions quirurgiques que es fan en gestants en els.orgues genitals

adhuc sense cap accident enutjos. Estem fermament convencuts

que obeeix aquesta innoeuitat quasi ab.soluta a quo la patient so

sostreu a la fonda influencia psiquica, cosa impossible en el cas

d'accident.

En els casos d'accident, ultra quo les emotions sun repeti-

des en cada curacio, hi ha una altra causa que obra d'una mane-

ra mes directa, aquesta es la febre que no deixa d'esser fregiient

en els casos desgraciats, malgrat la terapeutica feta preco^nient

i amb competencia; los temperatures elevades i sostingudes

porter quasi fatalment aparellat 1 avo t o is wort fetal.

No oblidaretn tampoc la relacio intiina que tenon les glan-

dules mamaries anib 1'aparell genital, ja que totes les lesions

d'elles repercutiran indefectiblentent sobre later i els sous

anexes, podent considerar-se des d'aquest punt de vista com una

part integrant de l'esfera genital, per la seva relacio directa i

per la importitncia Hies Ilunyana de peder alletar els sews fills.

En of segon cas o sigui quan 1'acci6 s'exerceix sobre I'aparell

genital directantent (ferida, conunocio abdominal directa) o b©

d'una manors indirecta (caiguda assentada, d'esquena, etc.) sem-

pre la seva accio es sumament nociva: d'una part perque en un

tart per cent molt elevat porta aparellat l'avort, partt prematncr

o most fetal; i d'altra perque denies pot donar Hoc a lesions

ties o menys profundes (nteroversions, ruptures, Ihemorritq-ies,

peritonitis, etc.) que poden ocasionar trastorns funcionals, este-

rilitat, etc. i fins la ntort . Pepsi's que en aquest cas desgra-

ciat es la vida de Is mare i is de l'infant que es perdeu a l'en-

sems.
Los accions electriques obren d'una manera semblant a les

mecaniques quo acabem d'esmentar, l'accio psiquica es tambe

intensa.

Els tdxics obron mes per si mateixos, es molt frequent

l'avort despres d'una intoxicacio, aquest fet no es imputable a

l'esfera emocionai, obra per si; sigui estimulant les contrac-

cions uterines inoportunament, sigui donant Hoc a la mort de

l'ou seguit de sa expulsio en termini mes o menys Ilunya.
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5.-Nvclrici6 de l'obrera embarassada.

A part de tot el que portem dit, quo son circumstimcies
particulars de les diferents ocupacions femenines, hem de for
notar que mopes de les obreres en estat d'embarihs, es troben
sotmeses a una raccio alimenticia insuficient a voltes, rica en

Ll - r'

12 i I_

S-

71A

21
-

- - t

a/C^acions 9eiii/a/sComFaracio de AT

.n/re /es obreres ^ /es done sense o/7.

substaucies toxiques altres. Les investigations de MAGNVS LEVY
(20) ens donee una relacio de 35 a 40 calories per kg. de pes
corporal , aixi suposant una embarassada de 55 a 60 kilos, neces-
sita per a la seva perfecta nutricio do 2.000 a 2 . 400 calories o
sigui de 100 a 120 grs. d'albumina , de 50 a 60 de grassa i de 350
a 400 gr . d'hidro-carbonats . L'exces d'alimentacio pot resultar
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nociu per favorir I'adiposis i donar Iloe a que hi hagi un exe6s

de ptomaines podent origiuar una toxicosi gravidica. L'alilneu-

tacio deficient ©s altament perjudicial per al fetus i per a is

mare, mes per a la segona, puix quo el fetus busca tots els ele-

ments que li fail falta (Ferro, talc, etc.) encara que sigui robant-

los do l'organisino rnatern. Els treballs que requereixeu gran

esforc muscular son doblement nocius pel desgast de nra-

teries nutritives i per la produccio do productes de desintegra-

cio toxies que lesionen els em iinctoris i pertorben la nutricio.

No cal dir to perjudicial quo ©s la fatiga, car ve a constituir el

grau mitxirn a quu podeu arribar aquestes pertorbacions. Vegi's

sing el valor que tenon els estudis Pets sobre la fatiga de les

mares i el pes deli uadons.

Han demostrat PINARD, VACIIIMOND, I3ONNAIRe. (21) VICAIti-

LLI (14) etc., que els fills do les obreres embarass:des que ban

estat hospitalitzados un temps abans del part adquireixen mes

pes que els de les que no han estat hospitalitzados i tant

mes gros es aquest augment com rues temps hi havion estat.

Poden veure's a propusit les grafiques a continuacio fetes

segons les dades del professor VICARELLI.

Per aeabar aquest capitol exposeni una estadistica do

HIRSCII (15) treta de les dades de la Leihziger Krwnkenkasse

comparant el tart per cent do trastorns do 1'embaras entro les

associades no treballadores i Ies que treballen. Eli ella es veu la

influencia nociva que to el treball sobre Ies funcions de la gene-

racio en la dona.
Associades

Moves vadem

Averts . . . . . . . . . 2,30°io 15,t1t1°^o

Parts prematurs . . . . . . 0,<3D°j0 1,700o

Malalties en l'embarirs. . . . 2,10°/0 5,50°;0

Mort on of puerperi. . . . . 0,35°/° 0,32°j0

Puerperi accidentat. . . . . 10.58°j0 11,O1i°/o

1V.-LEGISLACI(1 COMPARAOA

Resuen de lra legislacio en vigor.

Les disposicions en vigor tenon per objecte:

Ler Protegir la salut de la mare i del fill assegurant a

1'obrera un repus convenient abaus i despres del part. Amb
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aquest objecte es prohibeix 1'empleu de los obreres durant un

cert temps abans i despres del part. )assent aixi que solament

prohibir no es assolir el fi que es busca, diferents paisos han ins-

tituit un regim de segur o taxes de maternitat assegurant a la

dona subsidi pecuniari durant I'interrupcio del treball a que

s'obliga.

2 on Protegir la salut de 1'infant mentre is mare treballa.

Amb aquest objecte hi ha paisos quo donen facilitats perque la

dona pugui Briar el sen fill dedicant locals especials en els esta-

blitnents.

La legislacio espanyola es is que va mos lluny des del mo-

ment que s'aplica a tota classe de treball; respecte of limit de

prohibici6, el fixa entre 4 i 6 semanes despres del part essent el

minim 4 setmanes, podent-se allargar presentant una certifi-

eaciO facultativa, venint obligat of patr0 a guardar-li el IIOc.

Presentant un certiflcat medic tO dret la dona embarassada

a demanar do cessar en of treball dintre of vuite mes.

'I'ambO is dona tO dret a deixar el treball per a criar el seu

fill sense descomptar-Ii of seu jornal sempre quo el temps em-

pleat no passi d'una Nora distribuida on la forma que l'obrera

desitgi. AixO es fa extensiu a les obrores que trebal!en a preu

fet. (R. O. de 28-VI-1913).

Al costat d'aix6 en que la llei va al cap de la dels paisos

mes avencats, deixa completamente desamparada la dona des del

punt de vista d'indemnitzacio i assistencia facultativa, essent

aixi que Is base que l'obrera no sigui la printera interessada a

ocultar el seu estat, es of que compti durant l'atur obligatori

amb el sou jornal com quan treballa o almenys amb una indem-

nitzaciO pecuniaria, Re,,pecte 1'assiste^ncia medica, be que exis-

teixen institutions benefiques on que es presta amb zol l'as-

sistencia a les doves embarassades, son de molt insuficients

pel Hombre crescut de persones a qui s'hauria do for extensiva,

o es restringeix prestaut-lo sots a les persones que han de pro-

var la seva pobresa.

L'obrera Catalana no vol caritat, vol Osser amparada per la

llei on el moment que pot exigir-ho amb Hies orgull, on el mo-

ment d'esdevenir mare.

Aix6 ens fa insistir on ]a idea del segur de maternitat. (1). A

(1) Estant aquest treball en publicacio acaba de tenir Hoc a Barcelona I'Assemblea

d'assegurances socials en que s'ha tractat aquest punt i lee conclusions de la qual trans-

crivim al final.
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Anglaterra of segur matrimonial ( Ifusband ' s insurance) abona

quan el marit esta assegurat una prima do 30 shillings . Abans la

doua assegurada rebia denies la indemnitzacio ordinaria de ma-

laltia, pero en 1913 ha sigut substituida per una taxa de 30 shi-

llings setmanals en Iloc del do malaltia durant les 4 setmanes que

segueixen al part. Si el marit no esta assegurat , la dona cobra

del seu segur una taxa doble en total 3 Mures . Anglaterra to ins-

tituit el cos de supor - intendentes encarregades de vigilar les

fabriques i tallers.

A IIolanda es paga el total del salari durant tot el temps

que la dona es veil privada de treballar essent aixi que on cas

de inalaltia es paga solament un 70° /a del salari corn a torme mig.

Als Estats Units hi ha un projecte de subventions federals

per ajudar a la proteccio de les mares i dels infants ; aqueixa

proteccio consistira en donar a la mare tots els cuidados medics

i hospitalaris que puguin esser necessaris designant per les

criatures els hoes on deuen esser examinades.

A Italia existeix una caixa do segurs maternals.

A Franca sots les doves indigents reben una indemnitzacio

especial de maternitat que resta iusuficient.

A Belgica existeix un servei medic especial , organitzat per

assegurar la lrigiene industrial , ocupant se ea primer lloc de la

situacio do les obreres mares i dols sews fills.

Alemanya va crear un cos d'inspectores encarregades do

vigilar el treball femeni adhuc el fet a domicili.

Conclusions del raport de la societal de les nations sobre el

treball de la dona, proposades com a base d'una convencio in-

ternacional.
let Prohibicio d'emplear la _iona a les frrbriques i tallers

durant almenys 4 setmanes desprds del part.

2.01, Pagament d'una taxa maternal assegurant convenient-

ment l'assistOncia i tractament de la mare i del fill tot el temps

que la obrera deura abandonar el seu treball abans i despres del

part. El comite proposa fixar aquest periode a G setmanes minim.

Recentment s'ha fet extensiu el criteri existent respecte les

doves ocupades en les industries , per a les dones ocupades em

leines agricoles , segons la Conferbncia do Washington.



PAIS CAMP D'APLICACIO DE LA LLEI

NoRUEGA (1) Fabriques o tallers on s'hi exerceixin oficis o altres. • 6 setmanas despres,

Lei de 1915. ocupaclons Industrials s ) son explotades 1 ndustrlalmenl'
o Si s'hi fa us d ' una altra form quo l'humana o de calderesi
de vapor, fora dels establiments quo emplein un motor que!
no pasi d ' un cabal! de forea . Canteres de pedres i talc
obradors per a ]a talla de la podia (on siguin empleades!
regularment 5 persones). Mines, tailors de transformacio.l
fundicions i altres establiments d'extraceio i reduecio d ;
materials , establiments produint o ntilitzant substancie
^explosives.

(2) Oficis i empreses industrials analogues empleant re'.
gularment al menys 5 obrers, i en les quals el patro ocupa,
;sos obrers , sigui en sos propis obradors , sigui en un alti el
l,indret, fora do son domicili• Explotacions de glaG.

DRET DE DEIXAR

EL TREBALL
DRET DE TORNAR-HI

FACILITATS PER A

L'ALLETAMENT

Una (lona pot abando Tota dona to el diet do No es deu refusar a una'

nar el seu treball sensejtornar a ser readmesa si mare e1 temps necessari

avfs previ dientre de les n'ha manifestat desitjoslper a l'alletament de son

4 setmanas quo proce - iabans d'abandonar el fill.

deixen al part , sots pre treball.
sentacio d ' un certillcat
medic.

I II

QUANTITAT

INDEMNITZAGI6

1)URAC1O MOnO D'ATRIBUCIO

(1) Elssocors pagats
per la caisa pnblica a les
personesnecessitades no
deuen esser considorats
coin socors d'assistencia
pnblica (art. 23).

(2) Cuidados de bq ( 2) 9 setmanes aban ( 2) Caixa d'aseguran-
lievadoragratuita . Quota' 6 setmanes despres dot ca obligatoria en cas de
o indomnitzaclb igual a part• malalt'a. La persona as-
to 0o del safari mitg cal-I segurada e o n tri b ue' x
culat segons la tarifa de; amb 610, el-patro pot
^salaris. La quota no deu . 1, 0, la comuna per 1110
ser mai inferior a 1 kr.i .i I' Estat per 2/I.
Aixis arriva a 1 kr. 1,50i
Icr.2,10 kr . 2.70 kr per
dia.

(3) Les clones neces (:) 6 setmanes aban-!
sitadesreben unaindem i 6mesos despres a c^n
ilitzacio variant de 17 a,dicio en tot cas que 1,.
45 kr. per ha . mare alleti 1 ' infant•

PAIsosBAlxos Sota la denomifaCio de fabngnes i tallers,lapresent 4 setmanes despres.
t

Llei do 1911.
Decret del 11

ale 1910.

cions electriques (art, 2). Les industries agrfcoles i el tre
ball a domicili per els membres de lafamilia del patro no
hi van compresos : mes la ilei s'aplica a 1 ' escorxatge de vi
mets, teillage » i treballs del 111, etc . ( art. 1).

llei eompren tots els locals , tant obeets coo tancats , enl(Esta exposat a la Cam

eparaio ,vdeoracio,
d'em pre sa , en labra on

Paula fabricaciohtransformaeio
tre b allar

proveentlun repos deF'
['adaptacio , de tota altra manera per a la venda o la con -; setmanes de les quo 6j
^sumacio d 'objectes o productes determinats : o en els que^han d'esser despres del!
objectes 1 productes sufreixen ordinariament una prepa • ^part).
ratio al mateix objecte . La llei s'aplica tambo a les esta-I

POLONIA

Regionsque havien per-

Yogi's la nota sobre el Camp d'aplicacio del Codi In-. 2 setmanes
dustrial Austriac i la rubrica Tcheco Slovaquia despres.

tenescut abans a Austria,%

Regions que havien per-j
tenescut abans a Alema-I
nya.

PORTUGAL

Deeret del 14 d'Abrii
1891. Llei de 1915.

Yogi's Alemanya.

NOMBRE DE SETMANES DU-

RANT LES QUALS ESTA PRO-

HIBIT L ' EMPLEU DE LES:

OBRERES ABANS I DES-

PRFS DEL PART

8 setmanes de les quals
6 han de seguir al part
(Aquest reglamont sera
probablement adoptat on
ila nova legislaeio apli-
cable a tota la Polonia).

Establiments industrials perteneixent a empreses priva 4 setmanes despres
des a 1'Estat o a corporations pnbliques , escoles d'en•
senyament professional o institutions benefiques , empre-j
ses de constructions mecaniques civils.
Per empreses industrials » es necessari entendre, mines,

i pedreres , arsenals i obradors maritims, fabriques , tailors.
' locals on s'hi executin tota mena do treballs industrials.'.
S'exceptua el treball a domicili quan no ' s fa us de maqui
nes i quo els treballs siguin nocius a ]a saint i quo totes'
lea persones empleades perteneixin a la familia del patro.^

Cuidados medics i in 8 setmanes de Ies qut Asseguranga obligato-
clemni tzacio en especies'6 son despres del part . r'a contra la malaltia.
equivalent at montantto
tat del salari Ademes si
tal es l'ordre del doctor
^OS dona una indemnitza
cio durant els 12 meson
que ]a mare alleta son
-infant.

En totes les fabriques
oU estigui0 oniplearlcs'.
m(s do 5 i (t ones es deu'..
^liabilitar una «creclieN^
con) phut totes les condi-;

i,dons prescrites. Vanes
fabriques p0^l0 n tC0)t
wta creche coma.
qnt', tto der per Dies de'
CO ntefres Iluny de cap

^d'elles. Les mauls qud
Jelin Ilti IS infants po'

lea fir us de lit .creelte
cuufurin(' a lea I)reserilr'
oiou.

Qnan la mare es quefe, 6 setmanes despres oAsseguranca malaltiaRUMANIA Una ] larga llista d'oficis.

Llei sobre 'ls oficis de
25 Goner 1912.

SERVIA

Ressonya proporcio-^I
nada pcl govern servi;..
no menciona la data de'
la llei.

6 setmanes despres.

4 setma nes despres.

So li deu rescrvar la
^placa

SUECIA Treball industrial executat on taller quan s'hi empleinj 6 setmanes despres a [1na dona pot abando
regularment 10 obrers al menys o motors d'una forea de^menys quo on certificat 'nar son treball sense to

Lleis de 19 2 i 1916. ^;, cavalls-vapor per to menys o 5 obrers al menys, al mateix^medic no provi el coo ;on) avIt previ dory seuua
Comps quo motors de 3 cavalls al menys (art. 15). plet restabliment de la!ncs abuts son part, snts^

mare . prese]) tacio d'un certifi
c:tt medic,

SUISSA

de familia , to diet als mesos , si la mare alimen ' obligatoria per mediacio
Cuidados medics i a unita ella mateixa al petit. de corporations o indus-
50 de salari mitg i otries. Les obreres hi con-
^cas conteari, al 35 °l^. tribueixon amb una mei-
S'hanagrupatelssalaris tat iels patrons , amb l'al-
mitjos en classes de Sala- tie.
I-is de manera quo les
Indemnitzacions diaries
pugen: U'201ei , 0`75 lei.'
1'.5 lei, 1'15 lei o 2`25 lei.
per a les mares do fami
liai de 0'17,1 lei, 0'75 lei.'
0`875 lei, 1'225 lei o 1`57.
lei, per a les altres.

Tota mare to diet al
temps necessari per a'
alletar son fill.

Establiment industrial tenint el caracter d'una fabrica^ 6 setmanes despres' Unn dona nmbarassnda Eta prohibit despedir'
Llei de 1914. ^oeupant vans obrers fora de son domicili, sigui on eIs'jPermis prolongat fins a potahaudonaI sontreball^Uon (10110 (I nfant sa 01)-

locals de l'establiment i en els obradors quo en depenen, rS setmanes Si ho demon ens uvi; prat i u^i poi send)) n de rlespedi r -la.
teixi'sig ui u5croUlnpeditla pet ^t^leest

en la soya abaSiciaLosads
fora, on

iloscitonsdo laopresenrt llei
l'explotaciS industrial.

set aI)llicades
^la mare.

p p Po '
t

I
^per decissio del Consell Federal, a les empreses industrials

quo no siguin fabriques on el sentit de la present llei quan', j
aquestes dispositions figurin en conventions internaeio
nals.

( Els treballs quo no son executats dintre les fabriques
son dels cantons), i

REPuBLICA Establiments sotmesos al reglament del Cocli Industrials 6 setmanes despres; en!
TGHEGo SLOVACA j o explotats on fabriques i establiments explotats per 1'Es-Iles mines , el treball potj

Art. 94 del Codi in•^tat,^les associations publiques i privades, les fundacions,1serrepres despres de les'
els ei ups o societats , tan si son destinades a produir bone ; 4 setmanes , sots presen-

dustrial austriac , aixilfieis corn quo tinguin caracter de beneficencia o d'utilitatkaeio d'un certificat me-
tom article 6 de la Ile ' pnblica, establiments miners, (mines , forns de cok , fo•ns^dic testificant la capaci-
d asseguranca contra la d'eSeoriflcacio, alts forns ) i treballs agrfcols, quan 1'obroi- tat.
malaltia modificada en no viu a Casa del patro
1917. «El Codi Industriab> designa l'antic Codi Industrial aus

triac, en el qual les proscriptions respecte a les hones de
treball , s'apliquen a les «empreses industrials explotades
en fabriques' . No existeix pas definicio legal d ' aquesta ex
pressio. Mes del rensenyament oficial , sembla quo s'apiicaales

empreses industrials , tenint per objecte for o decorar
on grans quantitats productes industrials i quo emplein a,
aquest objecte en locals tancats on cert nombre d'obrers
quo treballen principalment amb l'ajuda de maquines,;
empleant un modo de divisio del treball que no s'emplea'
ordinariament on el oficis . El treball de afabrica » presenta
domes lea caracteristiques segnents; un capital relativa
mot considerable , la eonstitucio de stocks i el let que
el patro no pren part ell mateix en les operations de fa
bricacio (Komorzynski , vol. I, pag.1i0).

L'asseguranca malaltia
esta reglamotada per la
Iloi federal de 13 Juny
de 111. No obstant, no
esdeve obligatoria en on
canto, mes quo per de-
cret.
La llei preven quo les

caixes de malaltia deuen
acordarindernnitzacions
en cas de part, coin si fos
on cas de malaltia. Ade-
mes, quan la mare no
dreixson infant, despres
d'un per ' ode deterrninat
^10 dret a unit gratiflcaciO
de 20 fr.

Cuidados medics gm-. A partir del tercer dia; Asseguranga obligat©-
Ituits, medicaments' lle- de malaltia i durant 6Iria contra la malaltia; les
vadora,etc. setmanes despres dell2/idelesquotes, sonpie-
L'import de 1'indem- part, pero pot ser a to gales per l'obrera i 1/3

nitzacio varia en goueral, mes, 4 setmanes abans i;pel patro.
representa on 60 °/o dcl^a 26 setmanes despres'
sataridiarii es pot etevar del part (indemnitzacio!
ins a 5 k. i a 750 k. pet d'allctament).
setmana, amb 1'indam-
nitzacio especial d'alle
Lament,

I
Tenen Bret de deixar Reben una indemnit'El primer Ines del seuRUSSIA (Soviets) Tota classe do treball 8 setmanes abans i 81,

el treball cads tres hores.zacio igual al salari dclretorn sols poden treba-(36) ^despr6s part,
per espai de mitja per ales 16 setmanes que'-liar 4 hores.
alletar als fills. abandonen el treball.

(El projecte de llei es j Montant total del salarij Durant tot e1 temps! Assegurana obligate
tipula quo s'ha de donar^mig per classe, es a din: iquo la maro estigui im - iria contra la malaltia,
a lea mares les facilitats^ 0,50 fi. possibilitada per a tre-^pagada meitat per 1'obre-
necessaries per a l'alle (,8o fi. ballar, ra i meitat pel patio.
tamentdels seus infants. )1,20 fi.

1,60 II.
2,20 fi.
3 - 11.0
4-fl.

per dia.
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CONFERENC:A INTERNACIONAL DEL TREBALL DE WAHINGTON

29 Oct. - 29 Nov. 1919.

Projecte de Convencions respecte l`empleu de les Bones abans i desprBs
del part.

La Conferbncia General do l'organitzacio International del Tre-
ball do la Societat do les Nacions.

Convocada a Washington pel Govern dels Estats Units d' America
el 29 d'Octubre do 1919.

Despros d'haver decidit adoptar divorses propositions relatives

a l'empleu de les Bones abans i despres del part (compresa la questio
de l'indemnitzacio de maternitat) questio compress on el torcer punt

de l'ordre del dia de la Sessio do la Conferencia colebrada a Was-
hington, i

Despros d'haver decidit quo aquestes propositions serien redac-

tades sots forma dun pojecte de Convencio International, adopts

el Projecto do Convencio que seguoix, a ratificar pals Membres
de l'organitzaeio International del Treball conforme a los disposi-

tions do la Part relativa at Treball del Tractat de Versalles del 2 do

Juny de 1919, i del tractat do St. Germain del 10 de Setembre

do 1919.

ARTICLE 1. Per a l'aplicacio do la present Convoncio seran con-

siderats com «establiments industrialsn principalment:

a) Los mines, pedreres i industries extractives do tota natura-

lesa.

b) Les industries en les quals els productes son manufacturats,

modificats, neejats, roparats, decorats, acabats, preparats per a ]a

venda o en les quals les materies sofreixen una transformacio; com-

prenent-hi la construccio do barcos, les industries do domolicio de
material aixi com la produccio, la transformacio i transmissio do ]a

forca motriu en general i do I'electricitat.

c) La construccio, los reconstructions, 1'entretoniment, la repa-

racio, la modificacio o demolicio do tota construccio i edifici, ferro-

carril, tranvia, port, dole, moll o canal, instal•lacio per a la navegacio

interior, carretera, tonal, pont, viaducte, cloaca col-lectora, cloaca

ordinaria, pou, instal•lacio telegrafica o telefunica, instal•lacio electri-

ca, fabrica do gas, distribucio d'aigua i tot altre troball de construccio,

aixi com els treballs de preparacio i fonamentacio que procedeixen

els treballs ja citats.

(1) El transport (1e persones o mercancies per carretera, ferro-

carril o via aquatica, maritima o interior, compres l'entreteniment
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do les mereancios on els dolts, molls, etc., exceptuant el transport

a la ma.

Per a l'aplicaei6 do ]a present Convenei6 sera considerat coin

-establiment industrial,, tot lloc destinat a la vonda de mercancies o

tota altra operaci6 couiorcial.

A cada pals l'autoritat competent determinara la Linea de demar-

caci6 entre 1'Indnstria i el Comore d'una part, i do 1'Agricultura d'una

altra.

ART. 2. Per a l'aplicacio de la present Convencio el termo

edona» designa tota persona del sexe femeni, sigui quina sigui la seva

edat o la seva nacionalitat, casada o soltera, i el terme <<infanto do-

signa tota criatura legftima o no.
Altr.:s. En tots els ostablimonts industrials o comercials, pu-

blics o privats o on los soves dependencies, a 1'excepci6 (lols establi-

ments on sun solamentempleats membres d'una mateixa familia.

a) La Bona no sera autoritzada atreballar durant un perfode de

sis setmanes despr6s del part.

b) La Bona tindra of (trot do deixar ,on treball, obtenint tin cor-

tificat medic declarant quo el part tindra hoc probabloment en tin

termini do sis setmanes.

c) La dona rebra, durant el perfode en que deixi of treball on

virtut delis pariigrafs a) i b), una indemnitzaci6 suflcient per a la

seva rnanntenci6 i la de son fill on bones conditions d'higiene; la dita

indemnitzaci6, la quantitat exacta de la qual sera fixada per l'autoritat

competent de cada pats, sera treta de l'erari public o sera proporcio-

nada per un sistema (I'assegurances. Tindra Bret, do m6s a m6s, a

l'assistencia gratuita d'un metgo o d'una llevadora. Cap equivocaci6,

per part del metge o do la llovadora, en l'apreciaci6 do la data dei

part, podra privar a la dona do rebre l'indemnitzacio, a la qual 0

dret, a comptar do in data dol certificat medic fins a la del dia en

que el part tingui Iloc.

(1) La dona tindra Bret en tots els casos a criar son fill, a dos

descansos de mitja Nora per a pormetre-li de donar-li el pit.

ART. 4. En el cas on que, la dona s'absenti del treball en virtut

(leis paragrafs a) i b) de l'artielo 3, de la present Convencio, o en

resti apartada dui-ant tin periode m6s Ilarg de resultes d'una malal-

tia justillcada per cortificat in dic, provenint do son embaras o

del part, i quo la privi do rependro son treball, sera illegal per part

del scu ante, fins que la seva absi+ncia arribi a tin punt maxim do

durada fixat per l'autoritat competent de cada pats, do despedir-la

durant la dita absentia o una data on qu6 acab6s un avfs previ de

moratoria durant dita absentia.

ART. 5. Las ratifications oficials do la present Convenci6, din-

tee do los condicions previstes on la Part XII[ del Tractat de Versa-

Iles (lot 28 Juny 1919, i del tractat do St. Germain del 10 Setembre
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do 1919, seran comunicades at Secretari General do la Societat de les

Nations i registrades per oil.

ART. 6. Tot Membre do I'Organitzaci6 International del Treball

que ratifiqui la present Convenci6, s'obliga a aplicar-la a aquelles de

les sexes colonies o possessions, o aquells dots seas protectorats que

no es governin plenament per ells sots, sots ]es reserves qne se-

gueixen:

a) Quo les dispositions de la Convenci(5 no esdevinguin ina-

plicables per les conditions locals.

b) Quo les modifications quo siguin necessaries per adaptar la

Convencio ales conditions locals, puguin ser introduides en aqueixa.

Cada Membre deura notificar at llespatx International del Tre-

ball, in soya docisi6 en to referent a cada una de sos colonies o pos-
sessions, o en cada un do sos protectorats quo no es governin plena-

ment per ells mateixos.

ART. 7. Tan aviat com les ratificacions de dos Membres do

1'OrganItzaci6 In tornacional (lei Treball, bagin sigut registrades at
Secretariat, el Secretari General do la Societat do les Nacions, no-

tificara aquest let a tots els Membres do 1'Organitzaci6 1nternacional

(lei Treball.

ART. 8. La present Convenci6 entrara en vigor en la data

que aquesta notificacio hagi sigut Iota pet Secretari General de la

Societat de les Nacions;-obligant solament als Membres que bagin

fet registrar llurs ratificacions at Secretariat. Per consegiiont la pro-

ent Convenci6 entrara en vigor, respecte a qualsevol altre membre,s

en la data en que in ratificaci6 ('aquest inembre liagi sigut registra-

da en el Secretariat.

ART. 9. Tot membre que ratifiqui la present Convenci6 s'obli(ra

a aplicar ses dispositions tot to m6s tard el ter. de .luliol de 1922, i a

pendre aquelles mides quo siguin necessaries per a devenir efecti-

ves aquostes dispositions.

ART. 11) Tot :Membre que hagi ratificat la present Convencio pot

denunciar-la a 1'expiraci6 d'un periode de deu ant's despr6s do ]a

data de ser posada on vigor initial la Convenci6, per una acta eo-

municada at Secretari General to in Societat do los Nacions i per a

ser registrada per ell. La denunciaci6 no tindra afecte fins on any

despr6s d'haver sigut registrada en el Secretariat.

ART. 11, El Conseil d'Administracio del Uespatx Internacional

del Treball, deura, almenys una vogada cada den ant's, presentar

a la Conferuncia General un raport sobre l'aplicaci6 de la present

Convencio i decidira (I inscriuro a 1'ordre del dia de la Conferuncia

la giiesti6 do la revisi6 o de la modificaci6 do in dita Convenci6.

ART. 12. Els textes francesos i anglesos do la present Convenci6

donen re Fun i l'altre.
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Per a no for marrada on el cami que ens tracem, hom de

tenir sempre presents algutis concoptes que son els que ens in-

diquen les mides a pendre.

Los complications d'ordre obstetric (toxemies, presenta-

tions vicioses, etc.), on sa gran majoria, son evitables; aixi

coin moltes malalties quo afecten les embarassades i que

nacen la vida de ('infant, son susceptibles de curacio o almenys

de milloria. (Yecessitat de cousultar durant l'embar('ts).

Els nations de les doves que poden reposar un cert temps

abatis del part, pesen flies i son mes robustos que els de les que

han de treballar fins I'ultiin moment. (Necessitat de vepos abatis

del part i de subsidi peCunhari per (i assolir.lo).

Mopes do los malalties genitals de la dona depenen d'una

assistencia defectuosa it part (falta d'asepsia; estrips perineals,

etcetera) o de ropendre massa aviat la feina sense quo liagi

tingut Iloc la restitueio genital (Necessitat d'assisthicia apro-

piada, material a proposlt i repos en el parter(tlge).

El be vies gran que pot for una mare per it sen fill, es

criar-lo al pit, of contrari es favorir el raquitisme, atrepsia. dis-

trofies, etc. (Necessitat l'alletameuf mtderu i d'abjudi-

car primes de lactemcia).

La legislacio vigent es deficient i no protegeix degudament

la dona mare. (ll ecessitat de rerisar factual legrslacw).

I)o I'estudi comparatiu de los (leis dels diferents paisos,

aixis com de les conclusions de la Convencio de Berna de 1906 i

de la Conferfncia International del Treball de 1919, creiem quo

el primer subjecte quo deu abordar se es el d'una ivspeccio del

treball, que tingui a missio ocupar-se do les obreres-mares,

aixi coin so fa per a certes malalties de trascendencia social, cone

la tuberculosi, conditions del troball, etc.

[in altre punt es el do conseguir, taut do les obreres-mares,

dels patrons, la dembicia dels casos rl'entbarhs (amb aquest

objecte poden usar-se els procediments empleats a Suissa i a

llolanda).

La giiestio d'indemnilzaciri es bastant dificil de concretar,

pero sembla que el millor es un segur de maternitat obligatori

costejat a torceres parts pet poder public, patro i obrer, po-

dent essor utilitzades les institutions ja existents amb aquest H.

lieu estimular-se I'alletament materu per mit.jit, de primes de

crian.fa. fent que la mare sigui la dida assalariada del seu fill.

Donat el concepte actual de l'obstetricia, den funcionar un
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servei domiciliari , s'imposa l'existencia d'un hospilal - maternitat
en que es dongui assistencia a totes les obreres quo ho sol•lici-

tin, podent - hi reposar abans del part tot el temps que deixin

el treball ( Puericultura intrauterina ), i on se puguin dur tots els

casos domiciliaris que per In seva indole requereixin interven-

cio facultativa , aixi com puguin assistir - totes los obreres

quo pateixin alguna afeccio ginecoldgica o venerea. Tal com
hem dit en altre capitol.

Es indispensable un servei de Puericullura, i la instauracio

obligatoria de -creches ' en els centres de treball.

CONCLUSIONS

Els resultats quo s'obtindrien d'organitzar un servei de pro-

teccio a I'obrera embarassada serien:

1. Augmentar In natalitat, millorant al niateix temps la sa-
lut dels nadons.

2. Evitar les consegiiencies desfavorables dels parts (pro-
lapses, estrips i desviacions) i disminuir el Hombre de distoeies

i intoxicacious gravidiques.

.3. S'obtindria al mateix temps que es fes una inspeccio

des del punt de vista de maternitat , el poder tractar altres ma-

lalties corn in sifilis, blenorragia, tracoma, oftalmies, sarna, et-

cetera, de gran trascendencia social.

4. Favorir el matrimoni de l'obrera soltera embarassada,
sense que mai sigui exclosa de ] a proteccio donada a les altres
mares, precisament per trobar - se aquesta mes desvaiguda.

5. Resultat d'aixo seria una lluita indirecta contra les prac-
tiques anticoncepcionals.

Els mitjans encaminats a aquest Ii deuen esser organitzar:
Z.er Una inspeccio facultatativa que exigeixi per part dels

patrons que denunciin a tots obrera embarassada empleada a
Ilur servei.

2.01, Un servei facultatiu en que es presti assistencia obs-
ti trica als parts normals i patologics en establiments apropiats
per a permetre el repos necessari a ('embarassada en els ultims
temps do son embaras.

3 . el' Exigir que aquesta abandoni el treball en el periode
que variara segons la seva indole abans del part i altre despres
del mateix , que pods ser en conjunt de sis a vuit setmanes.
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4.rt Obligar a un seg ur de inaternitat i quo la dona tingui
una inde ► nitizaeio de part (pre i post partunl) i do Iactaneia.

5 . 0 Exigir el compliment extricte do la legislacio.
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