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DIRECȚIUNEA 

MEDICINEI MODERNE 
ŞI 

NOUL INSTITUT DE BACTERIOLOGIE 
DE 

Prof, Dr. V. BABES 
Membru al Academiei Române, 

Ședința de la 3 Aprilie 1900, 

De câte-va luni se ridică pe malul Dâmboviţei un mare palat, în- 
conjurat de un parc întins şi de o cantitate de clădiri mai mici, având 
o destinaţiune particulară şi înzestrat cu disposiţiuni, cu aparate, cu 
instrumente, cari, înainte cu dou&-trei decenii, nu eraii de fel cunos- 
cute. Tote aceste întinse clădiri dovedesc că de puţini ani un noii ele- 
ment a intrat în domeniul medicinei, care curând a devenit domnitor, 
fertilisând tote ramurile medicinei. Cum institutul noi de bacteri ologie 
a fost creat ca cea dintâiii instituţiune de înaltă cultură, ca cel din- 
tâii palat de sine stătător şi clădit pentru un scop special, pentru 
studiul medicinei moderne în ţâră, prin acest fapt ţâra întregă, în 
prima linie guvernul regretatului Iaon Brătianu şi al d-lui Dimituie 
Sturdza, cari aii pus temeliile institutului, şi după dînşii tte guvernele, 
fără deosebire, aii recunoscut că acest institut şi sciinţele representate 
printr'însul vor av să servâscă de temelie şi de direcțiune medici- 
nei moderne din România. 

Câtă lume, câţi medici nu vor trece pe dinaintea acestui institut 
dând din cap şi gicând că, în timpurile lor sai când ai învăţat ei me- 
dicina, nici vorbă nu eră de o ast-fel de sciință sai de un ast-fel de 
institut şi câţi-va se vor fi gândind, ce cheltuială, ce risipă pentru o 
creaţiune care abiă mai există în altă parte, chiar în Europa. Dar 
sper că pe lângă aceștia, graţie spiritului Românului, deschis pentru 
ori-ce progres, şi graţie activităţii institutului nostru, mulţi vor fi cetit 
şi toţi medicii tineri voc fi căpătat convingerea intimă, că acest insti- 

*



9 | DR. v. BABES i 396 
  

tut însemnâză pentru ţâra nâstră o mare ondre, o fală naţională; 
însemnâză că statul român modern își crease o basă vitală, sciinţifică. 
Toţi medicii tineri vor fi audit în străinătate exprimându-se dorinţa 
din partea învă&ţaţilor de frunte, ca în tOte centrele să se creeze atari 
institute de unde să pornâscă o medicină modernă, în adevăr efica ce 
adecă medicina preventivă. 2 

Importanţa capitală a acestui institut este probată şi prin o mulţime 
de institute similare, deşi mai puţin complete, din străinătate. Insti- 
tutul Pasteur la Paris, Kaiserliches Gesundheitsamt la Berlin, numerâse 
institute de igienă din Germania, institutul de medicină experimentală 
din St.-Petersburg, institutul de medicină preventivă din Londra, sta- 
țiunile igienice din America şi Indii servese aceloraşi scopuri ca şi 
institutul nostru. Fie-care universitate din străinătate are mai multe 
institute pentru acest scop; ceea ce însă nu există nicăeri în lume, 
este completitatea de care se bucură institutul nostru Şi organisarea 
lui ast-fel, în cât represintă tocmai acele sciinţe medicale moderne, 
cari numai prin conlucrarea lor organică sunt destinate a realisă pro- 
gresul cel mai valoros al medicinei. Numai la Berlin există cinci in- 
stitute cari împreună costă pe stat de şâse ori mai mult decât insti- 
tutul de bacteriologie din Bucuresci, corespungând t6te cinci câte uneia 
din secţiunile institutului nostru, fără însă ca acele cinci institute să 
aibă legătura intimă şi direcţiunea unică a institutului nostru. 

Institutele universitare din străinătate lucrâză fie-care în mod li-. 
mitat şi de obicei fără legătură organică cu alte institute ale căror 
lumini ar fi indispensabile, pentru ca resultatele obţinute. să fie con- 
trolate şi aplicate. Acâstă isolare a doctrinelor, cari necesarmente ar 
trebui să mârgă împreună, eră fără îndoslă una din causele princi- 
pale pentru cari sciinţa medicală, cu tot numărul mare al institutelor, 
n'a putut progresă. Institutele moderne însă vor trebui să părăsâscă 
înainte de tâte acest sistem de isolare, punându-se în legătură intimă 
cu bolnavii, cu cadavrele de o parte, și de altă parte cu tot aparatul 
tradiţional al administraţiunii sanitare. In adevăr, cu mai mulţi ani 
înainte am fost invitat de către guvernul austriac, pe basa întinselor 
nostre lucrări de utilitate publică, să expun organisarea institutului 
nostru de patologie şi de bacteriologie, precum şi ideile mele în pri- 
vinţa creaţiunii unui mare institut de felul acesta în capitaia Austriei. 
In urma acestei invitări am înaintat un memoriti cuprindend ideile 
mele asupra însemnătăţii capitale a unei organisări ast-fel, în cât tâte 
doctrinele, destinate a conlueră pentru ridicarea medicinei moderne, să 
conlucreze în comun. Am dat, afară de acesta, un plan al distribuţi-
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unii şi al clădirii acestui institut, care până acuma acolo nu s'a rea- lisat, care însă a servit de basă la crearea institutului noi din Bu- curesci, care ast-tel represintă ca organisare, ca distribuire şi ca clă- dire ideile mele asupra unui centru sciinţific, dând tâte garanţiile necesare nu numai pentru progres în sciință, dar mai cu s6mă pen- îru aplicarea imediată, practică a resultatelor obţinute. După ideea mea, acesta este tendința sciinfei medicale moderne, ca sd se lucreze ast-fel, în cât resultatele dobândile prin progresele tu- luror sciințelor naturale să se aplice cât de curând, pentru ca apli- carea lor să servescă la confirmarea vesultatelor din laboratoriii şi să înlocutscă tradițiunile medicinei vechi, 
Afară de acâstă manifestaţiune din străinătate, am mai fost invitat de a expune organisaţiunea institutului nostru pentru a servi la cre- aţiunea unor mari institute sanitare la Paris, la Roma, la Atena, la Anvers şi la Kicw, primind şi asigurarea că ideile și planurile înain- tate sunt de mare utilitate. Nu mă îndoese că publicând organisarea şi planurile institutului noi, străinătatoa se va inspiră de acestea pe o scară întinsă, căci institutul notă represintă cea mai înaltă trâptă a medicinei, de unde vor trebui să pornâscă toţi spre a pute merge înainte. 
Pentru a pricepe mai bine ce însemnâză noul institut, să-mi fie per- mis a insistă în câte-va cuvinte asupra direcţiunii în care se desvoltă medicina. Este abiă de credut ce slabă eră basa sciinţifică pe care se sprijiniă medicina în vâcurile trecute și chiar în timpurile moderne. Vindecarea bdlelor se încercase cu o cantitate de mijl6ce cari nu lu. craii decât prin credinţă şi suggestiune, lăsând naturii să vindece b6lele. Chirurgia se desvoltase prin cunoscințele anatomice Ja o ade- vărată artă, însă cu tote operaţiunile briliante bolnavii muriaii. Câte şedle, atâţia profeţi, fie cu diplomă, fie şarlatani profani. Pe lângă - acestea se desvoltară şi specialităţi medicale, cari însă nu se inspiraii câtiși de puţin de alte ramuri ale medicinei. Apr6pe cu totul isolat se desvoltaseră sciinţele morfologice şi biologice şi anume măreţele - progrese ale sciințelor naturale erau lăsate la o parte şi abiă apli- : cate în terapie. Predomniă ideea la medici precum şi la profani, că tSte b6lele se pot vindecă cu medicamente potrivite din cele cunoscute, şi că medicina, mare decât să caute în mod empirie I6cul diferitelor b6le. Ast-fel medicul şi profanul se înşelaii, unii prin tradiţiune şi prin credinţe în autorităţi, cei-lalţi prin credinţa Grbă în medici. Abiă de câte-va decenii acâstă stare de lucruri s'a schimbat spre bine. Germenul unei mai bune stări de lucruri trebue căutat în măreţele 
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instituțiuni sanitare ale anticităţii, cari în aparență n'aveai nimic a 

face eu medicina; din momentul însă în care se găsise legătura acesta, 

se crease o direcţiune din cele mai fertile, menită a înlocui, prin 

medicina preventivă, medicina veche curativă. Astădi în adevăr a in- 

trat în ideile tuturor că bâlele numai cu grei se pot, vindecă, dar cu 

mult succes se pot preveni. In același timp consideraţiuni înalte de 

stat, de societate, de umanitate ait cerut în mod imperios ca garan- 

ţia sănătăţii să fie pusă pe primul plan al îngrijirii statului, ast-fel 

în cât garantarea sănătăţii şi prevenirea bâlelor va trebui să fie su- 

prema ţintă a statului modern, care în prima linie are să se îngrij6scă 

de fericirea omenirii. 

Acâstă luptă, acâstă pornire sublimă a statului îşi găsesce basa 

şi prima condiţiune de realisare în crearea instituţiunilor sciinţifice, 

pentru a da statului direcţiune şi mijlâce sigure spre a ajunge scopul 

său suprem. 

In prima şedinţă publică a congresului internaţional de la Roma, am 

desvoltat acâstă necesitate, spre aprobarea generală a congresului. 

Aceste consideraţiuni generale sper că vor convinge pe toţi despre 

buna chibzuire a statului, creând acest institut şi nu rămâne decât să 

intru în Gre-cari amănunte asupra organisării, clădirii şi instalării 

institutului nostru de patologie şi bacteriologie. 

Scopul principal de la înfiinţarea sa în 1886 a fost studiul epizoo- 

tiilor ce se iviseră în România și combaterea turbării care în fie-care 

an făceă numerâse jertfe. Pe lângă acâsta a mai contribuit şi faptul că 

nu există nici un institut de anatomie patologică, de patologie şi de 

bacteriologie. 

Apoi România, aşezată la limita dintre orient şi occident, eră cu 

deosebire expusă introducerii b6lelor infecţi6se, iar în interiorul ţării 

chiar existat b6le infecţise, ce nu erai bine cunoscute. Institutul s'a 

creat după planurile mele, fără însă ca desideratele mele să fi fost 

executate în tote. 

Din nenorocire nu s'a acordat institutului nică o atribuţiune oficială, 

aşă că resultatele practice ale cercetărilor institutului sunt puţin luate 

în consideraţiune de administraţiunea sanitară, şi numai rare oră in- 

stitutul e întrebuințat pentru cercetările oficiale. 

Inainte de tâte s'a dovedit dejă după o scurtă activitate, că insti- 

tmțul nu recere sacrificii din partea ţării, căci produsele institutului 

realisză din contră pentru stat economii însemnate. Ast-fel serul an- 

tidifteric, care aduce servicii imense, reducând mortalitatea anginei 

difterice de la 80%, la 10%, serul acesta preparat la institut aduce
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Statului o economie de aprâpe 100.000 lei anual. Asemenea tratamentul 
antirabic, prin care se vindecă în fie-care an aprâpe 800 pers6ne muş- 
cate de animale turbate, realis6ză o economie de aprâpe 50.000 lei. 

Ast-fel acest institut sciinţifie este unicul în fEră care nu costă sta- 
tului nimic, ci îi aduce încă beneficii. Institutul servesce tot-deodată 
învăţămîntului universitar şi lucrărilor practice de bacteriologie, de 
anatomie patologică şi patologie experimentală, precum şi părţii celei 
mai importante a igienei. Numai aceste catedre împreună cu lucrările 
practice costă la alte universităţi mai mult decât întregul institut de 
patologie și bacteriologie din Bucuresci. 

Ast-fel organisaţiunea actuală a institutului nostru este tot ce e mai 
economic, în cât scopul principal al institutului statul îl obţine fără 
nici o cheltuâlă. Acest scop este studiul bâlelor infecţiâse în vederea 
prevenirii lor. 

__ Trebue inainte de tâte să distingem în activitatea institutului partea 
didactică. In adevăr, cea dintâiu şi cea mai principală condiţiune 
pentru a ridică nivelul medicinei este ca statul să dea ocasiune me-: 
dicilor de a atinge cea mai înaltă trâptă în instrucţiunea lor în ine- 
dicina preventivă, ceea ce se pâte obţin numai în aşezăminte com- 
plete cu anumitul scop de a servi pentru cercetări sanitare. 

Cu alte cuvinte trebue ca un institul complet, destinat pentru cerce- 
tări, să fie tot-deodată propriii pentru învețămâînt, ast-fel în cât acei 
cari învaţă să pătrundă tot-odată în spiritul metdelor şi resulta- 
telor dobândite, pentru a căpetă o deplină convingere, o lemelie si. 
gură pentru apostolatul lor, devotându-se pentru sănătatea şi pentru 
fericirea omenirii. 

In adevăr, institutul nostru cel noii posedă vaste sale de conferinţe, 
de cursuri, de musee, destinate instrucţiunii. Aceste tâte sunt clădite 
după t6te cerinţele igienei moderne: ventilaţiunea, încălditul, lumina 
electrică pot servi de model. 

Ventilaţiunea este activată printr'un aparat electric care garantâză 
un schimb total al aerului, intrând în parte, ast-fel încât să potă fi 
filtrat. Luminatul asemenea este aplicat ast-fel, în cât sursa luminii nu 
se vede, nu vatămă ochii, şi se obţine o luminare difusă ca aceea a 
dilei. Admirabile metode de demonstraţiune moderne recer aparate 
speciale, cari să permită ca un public numeros să capete prin aceste 
demonstraţiuni convingerea realităţii faptelor. Din causa materialului 
infecțios cu care lucrăm, am instalat o adevărată scenă în sala de 
conferinţe, separată de auditor, care permite o pregătire şi o execu-
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tare mai perfectă a experienţelor. S'aii îngrijit tote condiţiunile de 
igienă în aceste sal6ne. 

Aică nu se vor ţin6 numai conferinţe publice, dar este de dorit ca 
şi d-nii medici din ră să fie convocați pentru a se familiarisă în mod 
practie şi demonstrativ cu progresele sciinţei. 

Se mai ţin aci cursuri teoretice şi practice pentru studenţii în me- 
dicină din anul III şi IV asupra anatomiei patologice, a istologiei pa- 
tologice, a bacteriologiei experimentale; anume lucrărilor practice sunt 
destinate nisce sal6ne imense, dând loc şi ocasiune celor ce lucrâză 
să se folosâscă de tâte mijlâcele moderne de investigaţiune. Pot lueră 
până la o sută de persâne. 

Partea pur sciinţifică a institutului se împarte în cinci secţiuni, cari 
lucr6ză mai mult pe basa resultatelor obţinute dejă în institutul nostru. 

În secțiunea velerinară unilă cu cea bacleriologieii s'a descoperit, 
între altele, natura epizooțiilor din România (hemoglobinuria epide. | 
mică, cârceagul oilor, tifosul calului), iar pentru alte bâle s'a găsit 
mijlocul de diagnostic şi de vindecare (morrina). Tot uici s'a studiat 
asociaţiunea dintre bacilul brâncei şi al pneumoenteritei porcului, agen.- 
tul febrei tifoide a calului şi a difteriei porumbelului şi s'a constatat 
moştenirea fenomenelor difterice la aceste pasări. 

In secțiunea de vaccinaţiune s'a redus mortalitatea turbării la om 
la un maximum de 5 la mie. 
Urmărind acest tratament, am avut ocasiunea de a face cunoscut 

încă din 1889 puterea preventivă a sângelui animalelor immunisate în-. 
îrun grad mare, punând ast-fel basa sciinţifică a seroterapiei. S'a 
produs pentru întâia Gră serul în potriva turbării, răpciugei şi tu- 
berculosei, şi se prepară în massă serul în contra difteriei şi tetano- 
sului. De asemenea am putut lămuri modul cum lucrâză otrava rabică, 
precum şi lesiunile cerebrale caracteristice pentru diagnosa bâlei. Am 
putut. asemenea să studiăm infiuenţa substanţei nervâse normale asu- 
pra:unor bâle nervâse' şi să constatăm reacţiunea particulară a le. 
proşilor faţă cu tubereulina. Aici s'a descoperit proprietatea substanţei 
nervose de a combate și de a vindecă anumite bâle nervâse. 

In secțiunea bacteriologieă am constatat. existenţa şi lăţirea leprei 
şi formele sub cari se presintă malaria în România. 

Am mai constatat natura infecţiunilor bili6se, a abcesului ficatului, 
a unor forme de infecţiuni intestinale şi a unor forme particulare de 
pemfigus. Apoi cercetările n6stre asupra influenţei ne-ai permis să 
constatăm, pe lângă bacilul descris mai întâi de noi şi apoi recu-: 
noscut de Pfeitfer ca specific al influenţei, o întrâgă serie de asocia-
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țiuni bacteriene cari j6că un rol însemnat în bronchită. Pot în acâstă 
secţiune s'aă stabilit microbii infecţiunii emoragice, aj scorbutului, ai 
nonei etc., şi s'aii găsit mijlâce eficace de desinfecţiune pentru unele 
b6le infecţi6se, mai cu s6mă pentru difterie. In fine am studiat strue- 
tura fină a bacteriilor şi asociaţiunile bacteriene atât de importante 
în mai tâte bâlele infecţi6se. 

In secțiunea chimică a institutului s'aă studiat cu deamăruntul prin- 
cipiile filtraţiunii apei şi mai cu sâmă s'a stabilit principiul sterilisării prin precipitare. S'aii mai făcut în acâstă secţiune studii întinse asupra 
produselor de socreţiune ale bacteriilor răpciugei, tuberculosei, etc. 

În secțiunea patologică s'a tăcut, cu resultate surprindătâre, studiul atât de trebuincios al cadavrelor de la spitale. Prin acest studii s'a elucidat numărul neaşteptat de mare al asociaţiunilor bacteriene, pre- cum și faptul invasiunii bacteriene în bslele neinfecţiose. Din inves- tigaţiunile făcute în acâstă secţiune, am mai putut trage încheieri 
asupra varietăţilor şi limitelor de variabilitate a bacteriilor, cari ai fost studiate mai de aprope din acest punct de vedere în septicemii, 
în pneumonii, în scarlatină, în febră tifoidă şi în infecţiunile emo- 
râgice. 

Din i6te acestea am căpătat convingerea că, cu t6tă activitatea în- 
linsă a institutului nostru, studiul bacteriilor, la cadavru cu deosebire, şi cestiunile dependente de aceste studii, sunt aşă de numerâse, în cât numai o parte din problemele ce se presintă dilnic aii putut fi 
deslegate. 

In fine, în secţiunea patologică s'au mai făcut studii amănunțite 
asupra patologiei sistemului nervos şi asupra istologiei patologice a 
terminaţiunilor nervâse în muşchi, asupra genesei tumorilor precum 
şi a altor diferite bâle. 

E bine înţeles, că nu putem enumeră tâte lucrările n6stre; dar cele 
spuse sunt de ajuns pentru a arătă în ce direcţiune trebue să tindă un institut de stat pentru a-şi face datoria faţă de serviciul sanitar şi de sciinţă. Dacă mai gândim că institutul nostru a avut de luptat cu diferite neajunsuri, că colaboratorilor le. trebuiă mai întâii făcută educaţiunea primă, se va înţelege atunci pe de o parte imperfecţiunea lucrărilor . nâstre, iar pe de altă partie însemnătatea unor asemenea instituţiuni în centrele de cultură. 

Să-mi fie permis a atrage atenţiunea asupra faptului că România e un pămînt virgin pentru asemenea instituţiuni şi pentru cercetările în acâstă ramură, pentru că există puţine prejudiţii ori privilegii, cari să le opună pedecă. In acestă țeră, unde s'a creat din noi şi s'a ex- 

*
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perimentat atât de multe instituţiuni de stat, a fost posibil ca şi in- 
stitutul nostru să se desvolte în libertate și să-şi pună în evidenţă 
însemnătatea sa. E de mirat cum, după o activitate de așă puţini ani, 

mai cu s&mă prin prelegeri populare sistematice, convingerea despre 

însemnătatea practică a institutului nostru a pătruns în tâte clasele 

poporaţiunii, cu câtă bunăvoință se supune fie-care preseripţiunilor sa- 

nitare când acestea plâcă din institutul nostru, cu câtă grabă se per- 

mite experimentarea chiar pe o scară întinsă şi când se vatămă în- 
teresele personale. 

Clasele culte aii căpătat repede încrederea în institut, iar corpurile 
legiuitre s'aii grăbit a-i acordă tâte mijlcele trebuitâre pentru men- 

ținere şi desvoltare. 
Resultatul cel mai însemnat al activităţii institutului e de sigur de or- 

din didactic. Nu numai studenţii și medicii practici funcţionari, cari din 

nenorocire numai în număr mic urmâză cursurile institutului, ai că- 

pătat o basă solidă pentru meseria lor, dar înţelegerea principiilor 

igienice referitâre la educaţiune, la: locuinţă, la hrană, la obiceiurile şi 

ocupaţiunile gilnice, la măsurile speciale pentru prevenirea blelor, 

încep a pătrunde în clasele culte ale poporaţiunii. Universitățile şi cele 

mai multe institute de patologie, bacteriologie şi anatomie patologică 

din străinătate abiă dacă aii vre-o legătură cu interesele generale ale 

poporaţiunii și cu serviciul sanitar, şi aceste institute precum şi acele 

de igienă sunt aşă de numerâse şi direcţiunea în care ele lucr&ză e 

atât de tare limitată asupra unui fel special de cercetări şi mai cu 
s&mă asupra ocupaţiunilor didactice, în cât mai nu pâte fi vorba despre 
o activitate a lor, care să cuprindă în întregime domeniul întins şi 

bogat al cercetărilor nouă. 
In timpul de faţă nu există nici o legătură neap&rată între așă de 

mulţi bolnavi ori cadavre şi între îndatorirea întrebuinţării acestora. 

Cea mai mare parte a acestui material se perde, pe când datoria 

statului ar fi ca să utiliseze, pentru binele poporaţiunii, tote fol6sele 
cari ar put6 resulţă din situațiunea de faţă. 

Tot ast-fel de despărțită e activitatea de laboratoriii în sciinţe felu- 

rite, dar cari totuşi sunt strâns legate, cum e patologia, anatomia pa- 

tologică, igiena, bacteriologia, chimia patologică, şi are deci neajunsul 

de toţi simţit al unei activităţi la o laltă în aceste sciinţe în vederea 

unor resultate cu totul speciale, fragmentate, pline de lipsuri şi de 
obicei lipsite de o întrebuințare generală. 

Dar cel mai mare neajuns al acestui fel de institute isvorăsce din 
părerea greșită a autorităţilor administrative, mai cu s6mă, dar în
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parte şi a conducătorilor lor, că nu e nevoe ca activitatea lor să iasă 
din zidurile Universităţii şi să aibă înrturire asupra vieţii popora- 
ţiunii, 

Nu a ajuns încă să fie o convingere generală că medicina şi-a sta- 
bilit o nouă doctrină, care va influenţă tâte disposiţiunile în un stat; 
ea are în vedere buna stare corporală a poporaţiunii, şi deși multe 
sunt nesigure în domeniul bacteriologiei şi igienei, totuşi temelia pe 
care stăm e destul de solidă și posedăm adevăruri nediscutabile, dar 
cari n'au părăsit încă laboratoriile nsstre, deşi ele cer o întrebuin- 
țare cât de repede pentru binele poporaţiunii. Dar chiar acele măsuri, 
cari sunt basate pe cunoscinţele nâstre positive, numai cu o mare pro- 
balitate, trebuesc totuşi întroduse în practică, pentru ca să înlocuscă 
acele măsuri învechite cari nu mai aii o temelie sciinţifică, şi pentru 
ca acâsta să se pâtă adeveri prin pâtra de încercare a practicei. 
Neapărat, le va fi greii acelora, cari sunt obicinuiţi cu o activitate 

mărginită şi închisă, ca să admită o ast-fel de concepţiune şi să facă 
faţă la obligaţiunile legate de ea. 

Că cheltuelile pentru un ast-fel de scop nu sunt prea mari şi că o 
ast-fel de activitate e neapărat folositâre pentru stat şi chiar pentru 
interesele instrucţiunii, aii arătat mai multe institute cari conlucreză în 
același sens. Nu e numai-decât necesar ca un ast-fel de institut să fie 
din capul locului pe depliri înzestrat; spiritul care domnesce în el pâte 
până la un Gre-care punct să înlocuâscă lipsa de mijl6ce şi material, 
dar totuşi în acestă direcţiune pâte să lucreze şi cel mai puţin înze- 
strat intelectual, dacă îi stă la îndemână un institut mare şi bogat, 
cu un anumit cere de activitate. 

Şi Koch, care mai întâiii a lucrat în un cerc cu totul restrâns, a 
cucerit încetul cu încetul un teren care mai întâiti cuprindeă igiena, 
bacteriologia şi chimia patologică, apoi şi acesta fu prea restrâns faţă 
cu însemnătatea nouei sciinţe, şi acest cercetător dobândi un institut 
pentru b6lele infecţi6se cu o secţiune clinică, de anatomie patologică, 
de pâtologie şi de bacteriologie, precum și ocasiune suficienţă pentru 
a pute utilisă resultatele sale îndată spre binele omenirii. 

Deşi acest institut e cel mai bine înzestrat, cercetătorii de aci nu 
se pot opri de a spune, că mijlocele de cari dispun sunt nesuficiente, 
decă nu le pot permite de a utilisă practic însemnatele lor resultate. 

Ar fi trebuit ca noul institut să aibă legături şi mai întinse cu ser- 
viciul sanitar şi cu spitalele. 

Cu tote pertfecţiunile aduse noului institut e încă departe de a fi 
complet. Inainte de tâte, cu t6tă insistența, n'am putut să conving pe
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architectul institutului de importanţa unor disposiţiuni igienice îi6rte 

importante pentru scopul special al institutului, nici suma destinată 
pentru clădire de aprâpe un milion nu permiteă o clădire peifectă şi 
raţională, mai cu sâmă în ţera n6stră, unde nu se pot execută decât 

lucrări obicinuite, neavând lucrători inteligenţi pentru a modifică saii 

pentru a execută idei nouă. Apoi lipsesce ia institutul nostru studiul 
la patul bolnavului. 

E de dorit ca un ast-fel de institut să fie zidit în legătură cu un 

spital pentru bâlele infecţiâse, iar bolnavii şi cadavrele să pâtă fi liber 

utilisate saii alese de institut. 
Institutul însuşi ar fi trebuit să fie devisat în 5—6 secţiuni strâns 

legate: 

1) Secţiune pentru tratament şi cercetări la patul bolnavului; 
2) Secţiune pentru anatomia patologică, bacteriologie şi patologie 

experimentală ; 

3) Secţiune pentru bâlele infecţise la animale; 

4) Secţiune pentru chimie ; 

5) Secţiune pentru statistică, redacţiune şi bibliotecă ; 

6) Amfiteatre, musei şi administraţiune. 

Am căutat în noua clădire să reservăm loc pentru o ast-fel de im- 

părţire. 

Ar fi trebuit ca institutul să fie clădit după sistemul pavilionar; 

numai lipsa de spaţii şi de mijloce m'aii împedecat să execut acâstă 

idee. M'am apropiat însă de dînsa, isolând în mod complet diferi- 

tele servicii. 

Pentru a obţine o isolare completă a lucrărilor cu material infec- 
țios şi pentru a păstră legătura între anume servicii, am chibzuit ur- 
mătârea împărţire. Institutul se găsesce pe un teren vast de peste 
20.000 metri pătraţi şi am insistat să fie retras de stradă cu cel puţin 

25 metri. Clădirea principală cu faţada spre nord are o înfăţişare 
simplă şi demnă. Am evitat ori-ce lux şi chiar vestibulul, scările şi 

corid6rele sunt numai atât de întinse cât cere igiena, căci ori-ce în- 

tindere mai mare ar fi fost risipă. Ast-fel înstitutul conţine mult mai 
multe încăperi utilisabile decât s'ar presupune. Clădirea principală se 
compune din patru părţi cu totul isolate, dar nici într'una din aceste 
părţi nu se lucrâză cu substanțe înfecţi6se. In centru, subsolul con- 

ține mașşinele; parterul biblioteca și administraţiunea, şi etagiul un 

museii f6rte vast şi frumos, în care se aşâză preţiosele colecţiuni 

anatomo-patologice ale institutului. 

Aripa drâptă conţine laboratoriul şi biuroul directorului şi locuinţa
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sa; aripa de est tratamentul antirabic, în subsol fiind baia, bucătăria şi locuinţa servitorilor; în parter propiit dis tratamentul antirabic şi animalele trebuincidse tratamentului, cu salânele de aşteptare, de tre- panare, de măduve, de inoculare şi de pansamente. 
O prelungire spre sud a clădirii principale conţine în parter labo- 

ratoriul de seroterapie, unde se prepară serul antidifteric, serul an- tirabic, serul antituberculos, antimorvos şi antipestos, aceste seruri 
nefiind infecţi6se. Spre est există un amfiteatru pentru cursul teoretic, 
în care încap vre-o 80 persâne. Etagiul este ocupat de sala mare de 
conferinţe pentru 400—500 pers6ne, despre care am vorbit. 

A doua clădire este aceea a laboratoriilor, asemenea cu 2 elage 
legate print'un coridor închis cu clădirea întâia. Aici există în subsol 
serviciul autopsiilor, serviciul de chimie, de medicină experimentală 
şi încăperi pentru animalele de experienţă. 

In parter este secţiunea de medicină experimentală. cu o mare sală 
de lucrări practice, secţiunea de chimie şi laboratoriul pentru studiul 
b6lelor infecţidse la animale. Şi aici am făcut mari economii de spaţii» 
admițând un singur coridor central. In etagiul I, partea de nord este 
ocupată de un imens laboratoriii pentru lucrări practice de o lungime 
de vre-o 50 metri, cu disposiţiunea ferestrelor ast-fel în cât să pâtă lu- 
cră acolo pâna la o sută de pers6ne. In părţile spre sud există sec- 
țiunea de bacteriologie şi de anatomie patologică. La o depărtare de 50 
metri în dosul acestei clădiri există un pavilion pentru servitori şi 
un alt pavilion pentru lucrări cu material infecțios. Am luat disposi- 
țiuni speciale spre a ga rantă personalul institutului şi oraşul în con: 
tra infecţiunilor. 

Aceste precauţiuni sunt de şepte diferite feluri. Intr'o parte a pavi- 
lionului există o etuvă mare pentru desinfectarea obiectelor şi a rufă- 
riei infectate. In sala de mijioc cu ferestre şi uşi de fer şi sticlă, cu 
pereţii cimentaţi şi văpsiţi cu oleti, cu pardos6lă de mosaic cu pantă, 
există un cabinet steril, o disposiţiune descoperită de mine, pentru 
ca să se pâte lucră cu substanţele cele mai teribile în absolută sigu- 
ranţă. Acest cabinet este compus din două camere mici, clădite în ci- 
ment, şi cu uși şi ferestre ermetice, de fer, cu disposiţiuni particulare; 
prin cari aceste camere se pot încălgi prin vapori până la 100 grade, 
în cât t6te obiectele găsite acolo precum şi aerul să fie desinfectate. 
In camera întâia, persâna care voesce să lucreze se desinfectâză şi se 
îmbracă cu haine desinfectate ; a doua cameră servesce ca laboratoriu. 
Sai luat precauţiuni particulare pentru a evită infecţiunea canalelor» 
apele murdare fiind de două ori desinfectate în reservâre speciale
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pe când materiile solide sunt introduse în cutii ermetice şi transpor- 

tate într'o cameră particulară a acestui pavilion, unde se găsescs o 

maşină de combustiune saii crematoriii, în care se pot distruge prin 

ardere şi animale mai mari de experienţă. 

Apoi în dosul acestor paviliâne se întind grajdurile cari t6te sunt 

clădite cu cea mai mare îngrijire, cu scopul de a se isolă animalele 

şi de a evită infecţiunea. Avem loc pentru 25 cai, 10 măgari, până 

la 15 vite cornute, pentru câni şi animale mai mici precum și pentru 

prăsirea animalelor. Acest institut, când va fi isprăvit, va corespunde 

cu totul scopului, şi este de dorit ca să se găsâscă cât de curînd fon- 

duri pentru a completă instalaţiunea sa, csl puţin în ceea ce privesce 

lucrările cele mai importante, spre a impedecă infecţiunile, căci din 

nenorocire tocmai aceste lucrări aii fost lăsate până acum afară. 

Cheltuelile pentru construcţiuni şi amenagiare se ridică la mai puţin 

de cât 1.000.000 franci. 

Directorul institutului şi ajutârele sale fac în cursul anului cur- 

suri practice şi demonstraţiuni asupra bacteriologiei, etiologiei, asupra 

prevenirii şi terapiei bâlelor infecţiâse la Gmeni şi animale, cu spe- 

cială consideraţiine a poliţiei sanitare în cel mai larg sens. Aceste 

cursuri sunt mai cu deosebire interesante pentru medicii aflaţi în ser- 

viciul public, pentru doctorandi, architecţi, ingineri, funcţionari admi- 

nistrativi şi studenţi. 

Institutul de patologie şi de bacteriologie aparţine astăgi minis- 

teriului de instrucţiune; ar fi însă de dorit ca în ori-ce cas să func- 

ţioneze ca un organ sanitar; ar trebui să fie obligat să facă statistica 

bâlelor infecţi6se, inoculări pentru deosebite b6le infecţi6se, apoi cerce- 
cetări asupra tuturor acelor cestiuni cari staii în legătură cu bâlele 

infecţi6se şi bacteriologia; ar trebui să aibă dreptul de a propune 
măsuri ori a prepară legi şi regulamente în basa cercetărilor proprik 

nu numai pentru autorităţile sanitare, dar şi pentru deosebitele au- 

torități administrative, întru cât acestea pârtă grija instrucţiunii sani- 

tare ori stării sănăţăţii supuşilor statului. 
Un ast-fel de institut va corespunde aprpe oficiului sanitar ger- 

man, cu cercul săi de activitate iniţial, dar va mai av6 relaţiuni in- 

time cu bolnavii şi cadavrele unui spital pentru bâlele infecţiose, ser- 

vind ca institut didactice pentru medicii slujbaşi în o măsură mult mai 
întinsă decât oficiul sanitar german. 

Evident, ar trebui ca institutul să ocupe un loc constant şi esen- 
ţial în serviciul sanitar, care servicii ar ave iniţiativa şi puterea exe- 
cutivă,
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Cu o aşă organisaţiune, acest institut ar deveni o şe6lă practică 
superiGră, mai cu s6mă pentru funcţionarii sanitari, şi odată pentru 
tot-deauna ar trebui admiși în posturile superidre ale administraţiunii 
sanitare numai cei cari ai absolvit acâstă şcâlă. Concursurile pentru 
dobândirea unui post, cum sunt prevăqute în România de exemplu, 
nu daă nici o garanţie de capacitatea acestor medici, căci, în afară 
de consideraţiunile personale, juriul e ast-fel constituit, că obiectele 
cele mai importante de multe ori nu sunt representate prin un spe- 
cialist, dar chiar comisiunile examinatore cele mai bine alese nu vor 
put6 înlocui lipsa şedlelor speciale. 

Pe lângă acest institut, mi se pare absolut necesar ca statul să în- 
femeeze şedle speciale numerâse şi bine înzestrate pentru instruirea 
funcţionarilor sanitari inferiori și a desinfectorilor. Aceste şcâle vor fi 
inspectate din partea institutului sanitar. 

Va fi tot aşă de necesar de a răspândi prin medicii sanitari şi prin 
persânele eşite din acest institut principiile fundamentale igienice în 
tâte şedlele în mod obligatorii, mai cu sâmă însă în şedlele rurale, 
Legea instrucţiunii publice, cu tote luptele mele, a lăsat în afară 
tocmai acest desiderat special, fără care poporaţiunea nostră română 
nu va pute să lupte în contra străinilor. 

Nici zidirile publice, nici conductele de apă şi eanalisările n'ar trebui 
să fie executate de persâne cari nu aii trecut și prin ast-fel de şedle 

Dacă ar fi cu putinţă ca noul institut; să capete acest vast cere de 
activitate, dacă se va generalisă convicţiunea că în timp de pace, 
lupta pentru sănătatea Gmenilor e datoria cea mai însemnată şi cea 
mai fructiferă a omului, şi că acesta pote fi dusă numai de specialişti. 
dacă tinerii chiar din cele mai înalte cercuri ale societăței nu vor 
despreţui acâstă ramură de activitate, periculosă dar mărâţă, atunci 
în un timp nu prea depărtat, sciința medicală, şi mai cu sâmă acea 
vamură a ei care are ca a sa datorie organisaţiunea stării sanitare 
atât de negligiată, va dispune de un personal bine instruit şi orga- 
nisat, numeros, demn, influent şi competent. Pe lângă lucrările şeiin- 
țifice, institutul, prin funcţionarii şi prin elevii săi, e menit să prevină 
şi să combată bâlele. Numai o educaţiune pregătitâre a organelor 
sanitare întrun institut sanitar va face cu putinţă ca sciinţa sani- 
tară să-şi asigure locul săi ca una din cele mai însemnate sciinţe 
ale statului. 
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