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Es aquesta una malaltia que no sempre es manifesta d' una forma aguda, sinó que l'individu, en moltes
ocasions, s'ha creat una resistència i conviu, podriem
dir, relativament bé amb el gèrmen, però si aquest no
és· molt ofensi11 per dit individu, no així per als qui estan al seu voltant que poden contagiar-se fàcilment l
molt més si es tracta d'infants.
L'herència tuberculosa no és pas una cosa demostrada; de manera que el fill de pares tuberculosos, no
serà pas tuqerculós, però sí, tindrà una predisposició
especial per aquesta enfermetat que fa que el fill l'adquireixi si conviu amb els seus pares. El perill augmenta si la persona afectada és la mare.
Les consequències són moltes i greus, ja que mol tes vegades l'abort és una manifestació, altres la gestació arriba a terme, però el fill neix mort. En el cas de
que neixi en vida, i no són preses amb ell les degudes
precaucions, serà un infant dèbil, raquític. amb freqüents trastorn~ nutritius, unes vegades, altres el nen
s'encostipa sovint i no són pocs els qui acaben amb un
estat de desnutrició lamentable; altres vegades és una
pulmonia, una meningitis, etc. lo què acaba amb la seva dèbil existència i així e ls pares desolats van perdent
un i altre fil l sense explicar-se'n la causa.
En canvi si no és evitable en absolut aquest desenllaç, és considerablement modificable si fem per això
tot lo què està al nostre abast. En primer lloc seran els
pares els qui deuran· tractar llur afecció baix la direcció
d'un facultatiu expert, si l'efecte és la mare, en cap
manera a lletarà el seu fill i, sempre que sigui possible,
l'infant serà separat de .les persones sospitoses, al
menys, fins a obtenir resistència suficient.
Actua lment hi ha qui té gran esperança amb la vacuna nomenada «Calmet» però nosaltres creiem-sense
voler en cap manera desmentir la possible eficàcia de
de dita vacuna - que a l administrar-la deurien pendre's
certes precaucions, principalment la de aillar el nen , al
menys durant quaranta dies , de tot ambent sospitós: de
no fer-ho així, el vacunat passa per unà fase de menor
resistència de conseqàències possiblement desagradables, ja que l'organisme es troba amb un dèficit de de fenses que encar favoreix al contagi. No obstant, per
als que tenen la fortuna de viure en un ambent sà pot
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ésser ventatjosa, ja que els prepara per al contagi que
possiblement un dia tindrà lloc i que junt amb alimentació sanai abundant, exercici i força sol, seran la millor
defensa.
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Carretera de Vich; 31 l 33
r·el è f o n , 1 3 5 2
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y Cafè Alhambra

Aigua calenta, freda, calefacció, banys i telèfon
en les habitacions.
Passeig Pere Ill, 16 i 18
Telèfon, 354
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Hotel Restaurant

JOSEP PERRAMON

man resa
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RROS, ACERS, FERRETERIA, QUINCALLA, MAQUINARIA AGRICOLA,
MA T_ERIAL SANITARI, ETC., ETC.

~~ CARRETER~

DE V ICH, 15- 17
l INFANTS, 11 - T ELÉFO N 1405
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