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(SEGUR MATERNAL I)E L'INSTITUT DE LA DONA QUE TREBALLA,

ORGANISME DE' LA CAIX A DE PENSIONS I D'ESTALVIS)

per S. DEXEUS FONT

El prop-passat mes de Febrer s'inaugura a l'Institut de la

Dona que Treballa , un Dispeusari d'Obstetricia , complement

del Segur Maternal , establert per dita Institucio.

Es a la presentaci .o d'aquest servei , del qual porto la direc-

cio medica , conjuntament amb of Dr. Farriols, fill, que esta

destinada la present comunicacio.

Les afiliades a l'Institut de la Dona que Treballa, en pagant

una determinada quota mensual i complint les conditions esta-

tu'ides pel Reglament , tenen dret al Segur Maternal.

Aquest consisteix essencialment on la percepcio d'un sub-

sidi durant les quatre ultimes setmanes de la gestacio i el mnateix

periode do temps del post - partum.

L'afiliada que ho sol-licita to gratuitament en of moment

del part 1'assistencia del tocoleg i do la infermera - llevadora.

Mes encara. quan l'afiliada es troba esser , cosa que to hoc
amb fregiiencia dintre les classes treballadores, la duica perso-
na que pot cuidar dels quefers multiples do la Casa , se li pro-
porciona una persona que la substituirit els dies que , essent
parida i per assolir el seu mes complet restabliment, no pot

atendre aquells . En el cas citat es troben els matrimonis que
viuen sols, amb fills de poca edat o sense, les families en que,

malgrat haver-hi altres dones , aquestes estan obligades a con-
correr al taller o be a la fabrica . Dita persona cuida aleshores
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de la mainada, prepara els spats del marit i els aliments de la
panda, arregla aquesta, neteja la casa, etc.

D'aitals drets disposen les afiliades, ja en ple vigor des de
la inauguracio do l'Obra.

Pero, at costat de dits drets, tenen elles certes obligations.
Per a fruir d'aquells, la maternitat deu esser legitima. Jo

preveig ja, Srs. Congressistes, com algun esperit obert m'objec-
tara convencudament que ]a proteccio a la maternitat es deu
fer sense distincio de classes, que go que cal procurar es el res-
pecte i 1'empar moral i material de Is dona embarassada. Nos-
altres, els metges, tenim certament una visio diferent del pro-
blema. Jo crec, i em figuro interpretar el sentit de la majoria,
sing do la totalitat dels Srs. Congressistes, quo la proteccio i
ajuda deuen donar-se a tota dona mare. Aixi espero que aviat
es fara.

L'afiliada que vol acollir-se a 1'Obra Maternal, deu aixi que
sospita el seu estat de gestacio, presentar-se at Dispensari. IN
aleshores reconeguda i si es confirms 1'existencia d'embarits, se

la inscriu.
El Reglament obliga a l'assistencia at Dispensari, almenys

un cop at mes, des del sise mes de la gestacio.

Cada embarassada to una fulla clinica quo es fa el dia de la

primera visita i es completa en les successives amb les dades do

mes inter6s. Les nostres fulles cliniques no difereixen ostensi-

blement de les usades en la generalitat dels Serveis de Parts.

L'assistencia en el moment del part es a lliure eleccio do is

interessada. Com es natural, l'afiliada que no es val del servei

medic de I'Obra, percebeix igualment el subsidi, no es regla-

mentariament obligada a concdrrer at Dispensari, en la forma

abans establerta.

Aquest es, molt rapidament exposat, el funcionament del

Dispensari i les conditions del Segur Maternal.

No puc donar una estadistica tenint en compte el temps

relativament molt curt que porta de funcionamient el Dispen-

sari. No dec donar-la tampoc, car la meva comunicacio no to

altra finalitat quo donar a eoneixer 1'esmentat Segur.

En el curs del cinc mesos quo porta de funcionament el

Dispensari, han sigut inscrites una seixantena d'embarassades.

Moltes d'elles segons confessaren, haguessin arribat at moment

del part verges de tot examen de persona tecnica: motge o lle-

vadora. Els efectes immediats do la nostra intervencio en aquests
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casos han sigut evidents, corregint una mala presentacio unes
vegades, atenent una albuminuria d'altres, que haguessin estat,
a no ser nosaltres, completament desatesos. F6rem, doncs, pro-
filaxia obstetrica, evitant en carts casos una malaltia de la ges-
taci6 o una distbeia que pogu6s Esser un perill per a ]a vida
materna o fetal.

Este clar quo hi ha embarassades que perdem de vista en
acabar ]a gestaci6, ja que estan facultades per a rec6rrer a qui
millor els plagui o convingui per l'assistencia al part. Mes. tint
la impressi6 de conjunt que amb els nostres consells f6rem en
molts casos obra util.

Un altre aspecte de la nostra visita, no menys interessant
quo l'esmentat, 6s el d'educacio de la futura mare.

Jo he procarat des del primer die donar-li la importencia
que es mereix, car tine el form convenciment que la ignorancia
de gran part del nostre public 6s un dels factors que m6s deuen
retenir l'atencib, si es vol fer queleom do profitos per a robaixar
la xifra de la morti-natalitat i de la mortalitat infantil, aixi corn
el percentatge de baixes en els periodes puerperals.

En el curs dels examens que practice a les nostres embaras-
sades, em proposo despertar Ilur curiositat i fer compendre la
utilitat de les nostres practiques. Els perills d'una presentacio
de trone o d'una bessonada no sospitada, s'imposen fins per la
m6s incredula. He vist sovint com acollien amb estranyesa el
nostre examen, mes, en general, s'hi familiaritzen aviat i de-
mostren pal coneixement do la marxa de Ilur embaras un
decidit interes. Quan s'assoleix de 1'embarassada aital col•labo-
racio, la tasca del metge 6s m6s senzilla, fructifera, particular-
ment m6s agradable. Hom pot inculcar aleshores tortes regles
d'higiene local, general, de regim alimentici, etc., que seran
protitoses. Es el moment tamb6 per ensenyar, si s'ignora, quel-
corn de puericultura: aventatges de la lactancia materna, incon-
venients i perills de 1'artificial, regles per a portar a cap la
primera, atencions que requereix el nado, etc.

En uns pots casos, he sigut sol-licitat a donar el meu parer
sobre la utilitat d'alguna obra per a la vulgaritzacio dels conei-
xements indispensables per a portar a bon terme un embaras o
per assistir un nou nat. Jo cito el fet, perque aquell que sent
aficio per aquesta mona d'afers, compendre la satisfaccio que
horn experimenta en esser requerit per aquest punt particular,
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resultat mes d'estimar tractant so de public en general molt
poe preparat.

Jo penso for sistematicament entrega a tota futura mare
d'una tarja amb els preceptes mes importants; pero, aleshores,
tampoc em dispensare del consell de paraula que to l'aventah e
de poder esser variat a l'infinit segons les circumstancies.

Tine el proposit de for portar a la practica tan rapidament
com sigui possible la inspoccio ocular previa do la cambra de
I'afiliada per una persona tecnica. Quantes vegades no es von el
tocoleg obligat a intervenir en uns medis que esparverarien el
cirurgia menys escrupolos! I Qo passa quan estih en l'esperit de
tothom quo, aquest estat de cores no pot ni deu esser i quo
1'O1)stetricia necessita del mateix aparellatge que qualsevulla

altra branca do la cirurgia.

Les causes son moltes. No dee aqui ocupar-me d'elles i si
sols manifestar que en els casos on que l'assistencia al part al

domicili de l'afiliada no sigui possible en bones conditions,
procurare obtenir l'internament dins la cliniea de 1'dnstitut do

is Dona que Treballa». Mentres no disposem do la Casa Mater-
nal, obra en projecte do la qual ja parlar6, ens podem valor de
l'esmentada cliniea. L'afiliada hi to l'estada gratuita a canvi de
la no percepcio del subsidi en els dies corresponents. Jo no
m'amago les dificultats amb que toparem en 1'execuci6 d'aquest

men proposit. La praetica del parir a casa es tradicional dins

els costums Catalans i dificultos el sou desarrelament. 11Ies dikes

mutations no s'obtenen do pressa. Es gfiestio de temps, de
patient insistencia i a nosaltres de portar-hi Is contribucio del

nostre esfors.

Uu cop entrada l'embarassada dintre el Hove mes, aconse-

llo el repos. La quasi totalitat, auxiliades en dita epoca amb Is
percepcio del subsidi, observen ja espontaniament aquell.

En el moment del part, es el inetge qui en porta Is direccio.

Ell es el respoiisable de qualsevulla eontingencia que pugui

sobrevenir. La llevadora inferniera es solament una col laho-

radora que no deu propassar-se dels limits que li assenyala el

metge. Aixi s'ha cregut douar uua garantia mes a la dona,

-cercant, amb una cientIlica direccio, un feliQ, desenrotilament i

acabament del parteratge.

Al mes do parida, hom procura que la puerpera torni at

Dispensari. Se li fa un reconeixement complet i s'indaga si is

dona treballa o no. S'iusisteix poi taut uecessari repos i amb
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:aquell es possible a voltes despistar als sous principis una

afeccio ginecoli ,gica quo pot aleshores guarir molt mes

facilment.
Resumint, .̂ o que ens proposem nosaltres es for una bona

profilaxi obstetrica, prevenint qualsevulia complicacio de la

gestacio o del part, procurar que aquest tingui floc en bones

conditions , taut per la vida materna i fetal , com per l'assistencia

al i at medi en que to Iloe, essent seguit d ' un puerperi

perfectament normal . La instruccio do la embarassada, el

coneixement d'allo mes fonamental de la Puericultura, el for

Escola de Mares en una paraula, retenen d'altra banda particu-

larment la nostra atencio, segurs quo la sana flavor dels bons

principis tard o d'hora donara formosos fruits.

Tot el relatat pot aplegar - se sots el qualificatiu do segur

maternal, segur quo forma part de 1'Obra maternal. Aquesta

compendra primes d'alletament per a protegir la lactancia

materna, creacio d'orfelinats , construccio d'un Casal Maternal,

etc. Aquestes obres , actualment en projecte , seran aixi que es

pugui una realitat . Totes elles necessaries, son algunes de neces-
sitat imperiosa . La Casa Maternal , per no mes citar-ne una,

vindra a omplir a la nostra terra un buit de fa molt temps ben

sentit. El mai prou-plomt Mestre FARGAS havia ben planejat la

•giiestio , recabaut de la Diputacio la construccio do la nova

Maternitat.

He encapcalat el men treball: la primera obra catalana de

proteccio medico-social de la dona embarassada . N o tint noticia

que existeixi a Catalunya cap mes Institucio d'aquesta natura-

lesa. A l'estranger, hi han obres simitars que em proposo en uu

prooxim treball estudiar . Per a la meva afirmacio m'he assessorat

amb persona tan competent en assumptes d'aquesta clase com

el Sr. MoRAGAS I3ARRET, el dignissim Director de la Caixa de

Pensions.


