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EL MOMENT DE LA INDICACI6 OPERATORIA EN
LES PLEURESIES AGUDES PURULENTES. LES
DIRECTRIUS DE LA INTERVENCIO QUIRURGICA

pel

Dr. J. Pi i Figueras

A) Lls coil eixements actuals sobre etiologia i patogenia de les

pleures'es agudes supurades (excloses les d'origen traumatic) de-

mostren que ]a intervencib quirurgica s'ha de reduir , per forea, a

la simple obertura i drenatge d'una collecci6 supurada . El cas es

absolutament diferent del que succeeix en les peritonitis agudes;

en aquestes , la cirurgia pot i deu fer un tractament etiologic, en

actuar directament sobre la causa mateixa de la infeccio peritoneal

i suprimir-la. En les pleuresies agudes supurades , per contra, la

intervencio quirurgica no pot actuar sobre ]a causa productora de

la infecc16 pleural , perque no es possible ressecar el lobul pulmo-

nar o la porcio del mateix que la produeix.

Havent-se de reduir ]a intervencio quirurgica al drenatge d'una

col•leceio supurada. cal que aquesta col•lecci6 estigui constituida i,

per tant: 1r. Que ]a supuracib sigui ev`dent. amb pus ben format;

2n. Que s'hagi realitzat una limitacio mes o menys efectiva de la

supuracib dintre la cavitat pleural.

La indicaei6 quirurgica, Bones. no ha (l'esser precoc. Cal espe-

rar que les lesions pulmonars estiguin guarides i que el pus estigui

hen format 1 localitzat. L'experientia demostra que unicament en
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aquestes condicions hom pot esperar els inillors resultats de Ia in-

tervencio.

B) La tecnica operatoria ha (lesser guiada per dues idees fo-

namentals : minim traumatisme i evitar el drenatge obert de Ia pleura.

Per aixo creiern que el metode d'eleccio, mentre sigui possible, es

la. simple toracotomia sense resseccio costal i Ia col-locacio d'un dre-

natge en atmosfera tancada, amb on sistema d'aspiraci6 lleugera

que, per una Banda, faciliti I'evacuacio del pus i, per altra, ajudi a

expansio del pulmo.

Cal que el cirurgia es preocupi, no solament de donar sortida al

pus, sing tambe de les condicions biologiques del pulmo, ja que el

desplegament pulmonar es on factor de primera importancia del

guarimeut definitiu.


