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5.i` Adjunteni radiografies per a jutjar del grau de sepa-
racio del pubis, quo contradiu les afirniacions dels que jut-
gen minsa l'obtinguda amb aquesta tecnica. Algunes d'elles
han eslat practicades setmanes despres de l'operacio i l'anrplia-
cio pclviana en moltes d'elles es pot considerar coin a gairebe
definitiva.

Caldra valoritzar els beneficis que la dita separacio defi-
uitiva pot representar per a un part ulterior.

6.1 La simfisiotomia en cap ditim ha fet les seves proves
i deniostrat cony en certs casos pot evitar nraniobres d'una
major dificultat i traunratisine per at fetus.

7." La seva senzillesa i imtocuitat fan que en alguns parts
d'anques la propugnem cone a intervencio profilactica.

8.'" ],,it la presentacio de front enclavada, la simfisiotomia
pot representar un rnitja values de solucio del problema i de
millorament del pronostic fetal.

Sl.° I;u els casos d'infoeeiu iutra-parluut ;a simfisiotomia
pot esser un recurs de major garantia que la via alta, especial-
went en els casos en que no ha d'anar associada amb altra o
altres ntaniobres possiblement causants de traunia. En aquests
casos, per tant, to les niaxinies preferencies l'operacio segui-
da do part espontani.

10. El trauiiia post-pelvitumic que entrebanca 1'expandi-
ntent d'aquestes interventions ha de carregar-se gairebe in-
tegranient al passiu de l'extracci6 fetal immediala. Nosaltres
hi feat les m<tximes reserves i dintre de les conditions gene-

de parts toes, valorem cool cal la primipiritat.
Conve no oblidar que es comlicib sine qua icon de 1'exit evi-

tar en quant sigui possible aquestes interventions cornplemen-
taries o, almenys, demorar-les. Esperar que s'hagi obtingut el
miaxint benefici de l'antpliaciu pelvica es la primera i mes es-
sencial condicib d'exit.

it. 1Sls traslorns de deantbulacio, els urinaris (inconti-
item-ia amb a sense lesio do continnilat, dese tlcarnent d'u-
relrit ;, stirs r;airobe absents on els trios en glue s'ha seguit la
conducla abaits esmentatla.

1,>. :Adjunlenu les observations corresponents a deu ca-
non, r euilits de la Alatornitat, entre el material conjunt, de-
uuostrtlius dels punts abans tocats.

Barcelona, .luny 19;36.
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LA SIMFISIOTOMIA PARCIAL, TRACTAMENT D'ELECC16
DE LES DESPROPORCIONS PELVICO-FETALS

RELATIVES
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Conclusions

1.^° ki problema de les estreturs relatives de pelvis i do
les desproporciuns pelvi-fetals, en les quals, pero, la solucio
obstetrica corrent (farceps, versio) no ofereix unes perspec-
tives falagueres per at fetus, el creieni avui resolt amb I'us
In-udcnl. (It' la ;iIII fisiutuiuia suheutatnia.

2." Cal excloure de Iota terapeutica pelvitomica Les des-
proporcions accentuades que fins no fa gaire molts pelvito-
ntisles incloien en aquest grup i que son avui perfectament
Iributaries de la histerotomia, factible tambo dintre de du-
rada del part i altres circunistimcies Iligades a ell, que abans
justificaven la seva esclusio.

3." Els seus avantatges, coin en altres ocasions here cui-
dat de proclamar, son tants i tan evidents que els altres pro-
cediments de pelvitontia scion profilosament i definitiva-
ntent substituits per la siuifisiotomia a la ZARATE. Consegiients
amh aquest punt de vista i and) els resultats obtinguts, des
de l'any 1926 6s 1'unica operacio pelvitomica portada a cap
a la Maternitat de Barcelona.

4." El grau d'ampliacio pelviana obtingut amb la simfi-
siotomia insistirn a curtsiderar-1o efectiu en eis casos abans es-
nientats i suficient per a resoldre la desproporcio. D'acord
amb aquest criteri, Ia solucio del problema mecAnic it i deu
,mar seguida de 1'expulsio esporitania fetal, scmpre que el di-
namisme uteri i Les parts Loves maternes es mantinguin en con-
dicions normals.


