A C C I Ó

P O P U L A R

C I E N T Í F I Q U E S .
Estralls de la sífilis
No és ei nostre propòsit el passar revista dels numerosos estralls que fa la sífilis en l'especie humana,
però si volem cridar l'atenció sobre les moltes vegades
que aquesta malaltia és causa de la interrupció repetida d'embarassos, amb la particularitat de que aquests
es succeeixen en èpoques cada vagada més avançades
fins que, al cap de dos o tres aborts, o parts premuturs,
ve una gestació a terme, però són moltes les vegades
que el fill neix mort i macerat, altres viu, però presenta
deformacions o alteracions orgàniques que són causa, o
bé de mort prematura, o de que aquest nou ésser sigui
inútil en la societat. També pot ésser que els estigmes
sifilítics no es manifestin passat un temps i fins restar
ocults tota la vida, però forçosament els seus descendents en sofriran les conseqüències, i així, poc a poc,
es va a una degeneració de la raça
Es freqüent en l'embrassada afecta de sífilis, la
presència de hidroamtrios (accés d'aigües) que amés de
les molèsties que acasiona, fa que trobant-se el fetus a
manera del peix a la peixera, té una mobilitat excessiva
que pot donar lloc a presentacions defectuoses o bé al
trencar-se la bossa, essent causa de grans dificultats en
el part.
Respecte aquest punt la medicina a fet grans avenços; no pas molts anys enrera, sols algdn especialista
s'atrevia a aplicar el tractament específic a l'interesada
però avui està a l'abast de tots el tractar aquesta afecció i per tal d'evitar les seves males conseqüències. Per
això tota dona, des dels primers mesos de gestació, tè
el deure de consultar el metge ja que és llavors que la
medicació dóna els màxims resultats.
Higiene de rembaràs.—Toia dona embarassada,
en bé d'ella i del fill que en ella germina, té de sotmetre's a una sèrie de regles higièniques que no tenen altre objecte que procurar que tot arribi a feliç terme.
Vestits—Eh vestits seran suficientment amples lo
què ademés d'evitar compresions, dissimularan la figura
a voltes bastant antiestètica. Portarà una faixa adequada que li reculli el ventre sense que apreti massa
perquè podria fer sofrir al nou ésser i fins donar lloc a
deformacions.
En cap manera portarà el ventre deixat, perquè
a causa de la distenció que sofreixen les parets, es fan
flàcides, es a dir, perden la tonicitat i l'abdòmen adquireix l'aspecte d'alforja, lo que és conseqüència de desplaçament de les vísceres abdominals que són causa
d'una sèrie de transtorns que poden evitar-se fàcilment,
CQm havem dit abans, emprant una bona faixa.
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Passeigs, esport, treball.—La dona gestant rio
té de fer una vida sedentària, sinó que seran convenients passeigs moderats, que faran que la dona es distregui, estimularan el seu organisme i afavoriran el seu
apetit.
Els esports com que suposen moviments més o
menys violents, principalment durant els primers mesos,
seran en absolut privats.
Treball.—El continuar o deixar de treballar depent de la naturaleça llur Son principalment perjudicials
els treballs que obliguen a fer esforços intensos o bé a
estar en contacte de substàncies tòxiques que poden
'fer-la abortar. També deuen excluir-se els que obliguen
a cusir a la màquina, ja que les successives compresions
i descompresions abdominals a que dóna lloc, provoquen congestions dels orgues genitals, que igualment
poden ésser causa d'abort
P. CASAPONSA SUNOL
Metgessa.
Barcelona, maig de 1932.
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