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COPIE DUPA RAPORTUL D-LUI PROE. DR. PROCA 
RELAŢIV LA LUCRAREA : Ă 

NOȚIUNI DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE POPULARĂ 
inreg. la No. 18.087, din 7 lunie 1912. 

———— 

Domnule Administrator, 

In urma invitațiunei pe care am primit-o din Partea dv. cu adresa: No. 16.448 F. din 28 Mai a. c., am cercetat manuscrisul d-nei dr. Tatuşescu. şi am. - 
constatat că manualul prezentat de d-sa Sub titlu „Noţiuni de medicină şi farmacie populară“ cu- prinde cunoştinţele cerute de programul oficial al şcoalelor secundare de fete gr. ÎI şi al II. 

Capitolele manualului bine coordonate sunt scrise - * întrun stil curgător şi cu deosebiţă claritate, cu tendința vădită de a face ca învăţăturile cărfei să fie aplicate la :nevoie, cum se vede de ex. în Cap. II. (primele ajutoare pag. 54 - 143) sau în Cap. VI (câteva suferințe mai frecvente la Copii, - pag. 295—331). 
Cu aceste calități lucrarea d-nei Doctor Tatu- şescu se înfăţişează nu numai ca un bun manual de şcoală, ci şi ca un povățuitor care va putea. „fi consultat cu folos şi mai târziu în viața de toate . zilele. | 
Odată cu aceasta înapoiez manuscrisul ce ni s'a trimis. | 
Primiţi, Domnule Administrator, asigurarea deo- 

sebitei mele considerațiuni. 

(ss) Dr. PROCA.



PREFAȚA 

Cine se mai îndoiește astăzi cât de folositor, 
cât de trebuincios e învățământul medicinei cas- 
nice în școalele secundare? Pus în programe, cu 
un fel de teamă, pare-se, acest curs ar trebui dinu 
fotrivă mai mult întins — cu deosebire în scoalele 
ce formează viitoare soții, mame, învățătoare si 

» Zustituloare. Nu mai e deci nevoie să Sfun cu ce 
Zlăcere primesc cererea doamnei Dr. Cornelia 
Tatugescu-Chernbach a-i da o Pagină de prefață. 

Urzeala cărței acesteia e nevoia de a da vii- 
doarei conducătoare a casei cunoștințele și sfatu- 
zile neapăral necesarii ca să fâzească pe ai săi 
de doale, și să le stie da Primele ajutoare, până 
Vine medicul. Acest scop e minunat îndeplinit. 
Totul e în cuvinte lăimurite fe înfelesul tuturor, 
cuprinzând toate cunoștințele trebuitoare cu legă- 
ură metodică între părți si numeroase ilustrații 
Bolrioit alese. lar peste toate acestea se revarsă 
acea claritate şi frumusețe a stilului, în care rd- 
cunoaştem pe Cornelia din Moldova. 

Proî. Dr. ALEX. OBREGIA.



MEDICINA POPULARA 
  

INTRODUCERE 

Prin medicina populară se înțelege o culegere 
de cunoștinți medicale popularizate și predate la 
profani cu scop de a le aplica în viața practică. 

Medicina populară cuprinde studiul primelor 
„ ajutoare ce se dau până la sosirea medicului și 
prepararea leacurilor în afară de laboratoriile far- 
maciei. 

Inainte de a intra în studiul practic al medicinei 
populare, vom face în scurt cunoștința diferitelor 
împrejurări în cari se produc boalele, pentru că 
tratamentul, chiar popular fiind, va fi cu atât mai 
rațional cu cât vă veţi da mai bine seama de 
felul și cauza boalei. Așa de exemplu, de și în 
pansamentul unei răni nu vă interesează cari și. 
de câte feluri sunt microbii ce o întreţin, totuși 
Știind că microbii pot exista pe o rană, veți fi 
puși în măsură să aplicaţi un pansâment antiseptic 
și astfel succesul va fi mai prompt și mai sigur. 

Ar trebui, pentru a face un curs complect de 
medicină populară, să studiem, ca şi în medicina 
științifică : botanica, chimia, fisica, farmacia medi- 
cală, etc. etc. Ar fi trebuit poate chiar, să ane- 
Xăm la acest curs şi câteva noțiuni de medicină



relative la creșterea copiilor, la femeia însărcinată 
şi lehuză și chiar câteva noțiuni de medicină 
veterinară, pe care de sigur că ați avea prilejul 
să le aplicaţi; programul însă fiindu-ne impus, nu 
vom trata împreună decât farmacie şi medicină 
fropriu zisă, ambele popularizate. 

Vom începe cu medicina, fiind logic să cu- 
noașteți întâi împrejurările în cari se naște o boală, 
semnele ei, etc., şi concomitent cu aceste cuno- 
ștințe să aflați şi tratamentele respective.



__MEDICINA PROPRIU ZISA 
  

CAP. 1. 

GENERALITĂȚI ASUPRA BOALELOR 
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CAP, 1. 

GENERALITAȚI ASUPRA BOALELOR 

Corpul omenesc, organizat aşa cum €, trebuie 
să trăiască în condițiuni particulare, cari nu se 

„pot schimba decât în orecari limite, altfel survin 
turburări cari se chiamă boală. 

Boala, este dar o turburare a sănătăţei, un șir. 
de desordine ce se întâmplă în constituția, func- 
țiunile şi evoluțiunea organismului, 

Aceste turburări stau în raport cu cauza ce le 
produce. Pentru a cunoaște dar bine boalele și 
cauzele lor, trebue să cunoaștem și mediul în care 
trăeşte omul. 

Dar omul și mediul lui, e natura însăși, uni- 
versul întreg. 

Știm că omul are nevoie de alimente, pentru 
a-și repara pierderile suferite, de aer pentru a 
respira ; de soare, care este pentru orice viețuitor 
un isvor de energie etc. Dacă, prin urmare, ali- 
mentele îi vor lipsi, forțele se vor slei; dacă sunt 
de o calitate proastă, organismul va suferi ; lipsa 
de apă este incompatibilă cu viaţa și o apă im- 
pură poate cauza dezordine grave ; lipsa de soare
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ofilește omul ca şi planta; excesul și lipsa de căl- 
dură pot produce moartea. | 
"Dacă n'am purta în noi mijloace de apărare 
pentru a rezista invaziunei unor vietăți microsco- 
pice (microbi, ciuperci, parazite) am risca în tot 
momentul să fim cotropiţi de ele şi să ne alte- 
reze şi distrugă organismul. 

1. CAUSELE BOALELOR 

Cauzele boalelor au fost divizate în: cazze oca 
zionale şi cauze predispozante, după cum produc 
direct boala sau predispun numai la boală. 

Să luăm un exemplu: trei indivizi se 'expun 
acțiunei vătămătoare a frigului; unul capătă o 
pneumonie, altul un simplu guturai şi cel al treilea 
nimic. Pentru ce? Pentru că fiecare avea orga- 
nismul pus în alte condițiuni. . Poate o predispo- 
ziție moştenită la unul ; poate slăbirea prin boale 
anterioare, sau prin vreun vițiu a unui organ 
anumit la altul. Dar de sigur că o cauză predis- 
pozantă a hotărit felul boalei și nu frigul — cauza 
ocazională, — care a fost aceaşi pentru toți. 

Cauza ocazională e scânteia care aprinde focul; 
iar cea predispozantă gradul de inflamabilitate 
variabil al combustibilului. 

Printre cauzele predispozante trebue să ţinem 
socoteală de moștenire, vârstă, sex, temperament, 
profesinne, obiceiuri, locuinţă, climat, boale ante- 
rioare. | 

Cauzele predispozante sunt îz7rizzsece, adică țin 
de organism ; cele.ocazionale sunt ex/ripsece, adică - 
vin din afară.
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A) Cauze intrinsece 

1. Predispoziţii ereditare. Ereditatea infiu- 
ențează asupra constituţiei generale a individului. 
Productul concepţiunei fiind pus sub intluența ge- 
neratorilor săi, mama și tata — tinde să le se- 
mene nu numai prin caracterele corporale, dar 
şi prin aptitudinele funcționale ; adică noul născut 
poate moşteni diformitățile și aptitudinele morbide 
ale părinților. Transmisiunea lor nu e însă tot- 
deauna fatală. Copilul nu e pus numai sub influ- 
ența ascendenților săi direcți, dar câte odată şi 
sub acea a strămoșilor lui. Astfel prin moştenirea 
strămoșească se explică o mulțime de diformități 
transmise. 

Epoca la care apar boalele ereditare variază; 
în majoritatea caznrilor însă, ele se manifestă până 
la vârsta adultă. 

Scrofula şi limfatismul cari nu sunt decât sub: 
solul tuberculozei, se manifestă mai adese-ori în 
prima copilărie ; tuberculoza dela 15-—20 de ani; 
podagra (guta) dela 20—30 etc. 

2. Constituţia. Constituţia e modul de a fial 
unui organism, starea particulară economiei cor- 
porale a fiecărui om. 

Factorii, adică împrejurările ce hotărăsc consti- 
tuția unui om, sunt: eredifatea, despre care am 
vorbit şi înp/uenfa mediului, în care a crescut 
individul. 

Deși s'au admis numai două 'constituții: forte 
şi slabă, cu toate acestea, există constituții inter- 
mediare. | 

Constituţia, forte e un epitet fiziologic ce se dă 
persoanelor cari se bucură de un schelet și un 
sistem mușcular bine desvoltat, în vinele cărora 

"circulă un sânge bogat în globule roșii. La aceste
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persoane, nutriția“ asimilarea alimentelor, toate 
aceste funcțiuni sunt active și se îndeplinesc cu 
energie. | 

Indivizii cu asemenea dispozițiuni contractează 
mai greu boalele și chiar îmbolnăvindu-se, se vor 
lupta vitejește contra inamicului microbian, lupta 
va fi violentă şi puternică, dar și șansele de a 
eși învingător vor fi mai mari. 

Constituţia slabă e opusul acelei despre care 
am vorbit. De sigur vi s'a întrupat deja înaintea 
ochilor chipul unei ființe de o constituție slabă: 
schelet subțire, muşchi slabi fără nici o vlagă, 
indiferenți, incapabili de a se contracta cu energie, 
prin pielea palidă și diafană ce-i acoperă, zăriți 
niște fire fine albastre, în care curge un sânge în 
general sărac în globule roșii. Aceste ființe se 
obosesc lesne, suflă greu după cea mai mică cursă, 
sunt nervoase, excitabile, sunt mai primitoare, mai 
gata de a căpăta boale, mai vulnerabile. 

Și în boalele lor, contrar de cea ce se întâmplă 
cu acei de constituţie forte, vor reacționa prost, 
vor lupta greu cu boala, în majoritatea cazurilor 
vor cădea învinse. lar dacă vor scăpa din pri- 
mejdie, convalescența — adică timpul dela sfâr- 
șitul boalei până la complecta însănătoșire— va fi 
lungă şi grea. 

3. Temperamentul. Organismul este constituit 
dintr'o asociațiune de aparate — nervos, circula- 
tor, respirator, etc. 

Temperamentul este constituit prin predomi- 
narea unuia din aceste aparate asupra celorlalte. 
„Așa, când va predomina aparatul circulator 

întrun organism, individul va fi Sanguin, etc. 
Temperamentul constitue, prin urmare, varietatea 
organismului uman, și astfel fiind, are și el o in-



— 13 — 

iluență asupra boalelor. Sunt mai multe feluri de - 
temperamente. 

Temperamentul sanguin. Indivizii cu tempera- 
mentul sanguin, au circulația activă, sângele bogat 
în globule roșii; caracterul lor e. viu şi de obicei 
vesel. Acest temperament predispune la congestii, 
inflamații, hemoragii. 

Temperamentul bilios. Fiinţe cu pielea măslinie, 
părul și ochii negri, sistemul pilos (părul) foarte 
desvoltat, sistemul venos asemenea, mai mult ca 
cel arterial. Predispune Ja boalele ficatului şi ale 
căilor digestive. 

Temperamentul nervos. La indivizi aparținând 
acestui temperament, predomină în viață manile- 
stațiile sistemului nervos. Predispune la boale ner- 
voase. | 

Temperamentul limfatic. Este temperamentul 
ideal al poeţilor: piele fină şi palidă, păr blond, 
ochi albaștri, cârnuri moi, funcțiuni organice le- 

__neșe şi molatece. Acest temperament predispune 
la tuberculoză. 

Veţi reține aceste varietăți de temperamente, 
ținând totdeauna seama de raporturile ce ele pre- 
zintă cu moştenirea, predispoziţiunile, etc. 

4. Receptivitatea și imunitatea morbidă.— 
Nu-i de ajuns ca un microb să pătrundă în organism 
pentru a produce boala, mai trebue ca organismul 
în care a intrat să fie un mediu, un teren favo- 
rabil pentru desvoltarea lui; și după cum orga- 
nismul realizează sau nu condiţia de a fi favorabil, 
vom avea din partea individului receptivitatea. . 
(primirea) .pentru acel microb, sau imunitatea (re- 
zistența). - 

Acelaș individ prezintă diferențe de receptivi- 
tate în diferitele perioade ale _vieței, şi după di- 
feritele condițiuni de traiu ce duce. Intr'un mod
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general am putea spune că șansele de receptivi- 
tate se pierd cu vârsta. 

Cauzele care micşorează receptivitatea,: crează 
printr'aceasta chiar, o imunitate absolută sau rela- 
tivă. Obicinuința e încă un factor care prepară 
imunitatea. Așa se explică cum în localităţile -unde 
holera este endemică, adică apare din când în când, 
dar într'un mod regulat, locuitorii resistă mai uşor 
decât la noi, unde acest flagel este epidemic. 

Sunt boale infecțioase, cari odată căpătate nu 
mai revin ca: vărsatul, indivizii cari au suferit de 
ele, se bucură de o imunitate definitivă. Totuși 
astfel de imunitate există; pentru puţine boale. 

Nenumărate teorii sau emis relativ la imuni- 
tate, unele mai ingenioase decât altele. Metschni- 
koff zice că un individ e în stare de receptivitate 
sau de imunitate, după cum globulele lui albe sunt 
destul de puternice ca să distrugă microbii, să-i 
omoare, să-i înghiță sau fagociteze, sau sunt slabe 
și se lasă învinse cu uşurinţă. 

5. Vârsta. — Diferitele vârste joacă un mare rol 
- în ceea ce privește sănătatea.. Nu se zice oare! 
«oda ă cu bătrânețea lau ajuns toate relele» prin- 
cipiul științific că bătrânețea predispune la boale 
se găsește exprimat sub această formă populară. 
lată un exemplu: cine nu ştie că fenomenele de 
dentițiune, creșterea dinţilor aparțin numai copi- 
lăriei.? 

După influenţa care o are asupra sănătăței, vom 
împărți viața în patru vârste, pe cari le vom studia 
în parte, arătând în termeni generali, la ce boale 
predispune fie care. 

Vârsta embrionară. — Toate boalele ce atacă 
această vârstă sunt moștenite dela părinți. Embri- 
onul fiind la adăpost de ori ce influență exteri- 
oară nu poate dobândi nici o boală, decât prin
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intermediul mamei sau tatălui. Copilul se naște 
idiot fiind că părinții lui au fost idioţi, ori beţivi, 
ori proprietari a cine știe ce viţii, cari le-a pus or- 
ganismul într'o stare rea. Se naşte epileptic pentru 
aceleași cauze, sau fiind că părinții lui au fost epi- 
leptici, alcoolici, nebuni sau atinși de vre-o boală 
nervoasă oare care. Se naște cu cicatrice de vărsat, 
fiindcă mama lui a suferit de această boală, când 
îl purta în sânul ei. Eimbrionul nu e dar respon- 
sabil câtuși de puțin de starea sănătăţei lui ; ar 
fi în drept dacă ar putea-o face să tragă la răs- 
pundere pe părinții lui, cari nesocotind dreptul de 
bun traiu al ori cărei vietăţi, aruncă un copil într'o 
viață plină de suferinți şi de mizerii. 

Copilăria. — Caracteristicul acestei vârste. este 
activitatea schimbului nutritiv. Copilul crește şi 
pentru aceasta e nevoit să mănânce, nu numai că 

să repare pierderile zilnice ale organismului, dar 
„în acelaşi timp să capitalizeze ceva la economie, 
care e representată prin greutatea cu cât a crescut 
copilul în 24 ore. Din această pricină copilul mă- 
nâncă mult, relativ cu volumul lui. 

Pe de altă parte, aparatul lui digestiv e foarte 
vulnerabil, mai ales în primii timpi ai copilăriei ; 
acest aparat nefiind apt să mistuie decât o anu- 
mită alimentaţie, lapte în primele luni, și mai târ- 
ziu, treptat alimente mai greu de mistuit, dacă nu 
respectă aceste principii de igienă, copiii se înbol- 
năvesc de indigestie și alte boale ale tubului. di- 
gestiv: diareele, sub toate formele, etc., aceste 
boale deci vor constitui caracteristica morbidă: a 
acestei vârste, 

Sistemul nervos al copiilor e . foarte impresio- 
nabil, așa încât un purice, un ac ce-l înțeapă, o 
indigestie ca și o boală gravă, pot să le provoace 
spasme.
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Apoi în primii doi ani ai copilăriei, copilul res- 
pirând mai-mult pe nas, guturaiurile frequente la 
ei şi atât de ușoare la adulți, devin grave şi pre- 
dispun la asfixie, mai cu seamă când copilul vrea 
să ia sânul în gură și-și astupă și această cale 
respiratoare ; acest lucru atrage după el faptul că 
copilul nu se mai poate hrăni, cea ce e destul de 
grav. 

Rezumână, vedem deci că boalele la cari pre- 
dispune copilăria sunt: turburările aparatului di- 
gestiv și ale sistemului nervos, aceste din urmă 
caracterizate prin spasme. 

Vârsta adultă. — Aceasta e vârsta în care se 
resfață cu predilecție boalele acute și fiindcă dela 
20—40 de ani e și vârsta care dă cel mai mare 
contingent de lucrători în toate meseriile, întâlnim 
la această vârstă și cel mai mare număr de acci- 
dente. Mai adăogând la aceasta și o mare parte 
din boalele moștenite, cari își fac apariția la această 
epocă, conchidem că vârsta adultă are destule 
șanse de boală. | 

Bătrâneţea. — Vârsta aceasta e vârsta de decre- 
pitudine, de uzare. Organele însărcinate cu înde- 
plinirea diferitelor funcțiuni trebuincioase vieţei 
sunt uzate, diferitele funcțiuni încredințate lor, din 
această pricină se îndeplinesc în mod lânced și 
incomplect, organismul întreg e pornit spre dezor=: 
ganizare și nu așteaptă de cât o mică influență 
exterioară pentru ca mersul regulat al unuia din 
aparate să se strice, pentru ca echilibrul dintre func- 
țiuni să dispară, pentru ca, într'un cuvânt omul să 
se inbolnăvească. Organismul ne mai fiind în stare 
să reacționeze cu forță, să lupte cu putere contra 
boalei, care l'a cotropit, se mulțumește să uzeze 
numai de puterile slabe ce-i rămân, și să se si- 
lească incetul cu încetul să gonească răul care nu'l
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lasă să trăiască în pace; de acea boalele, la bă- 
trâni iau caracter cronic, sunt de lungă durată. 
Bătrânul bolnav nu se vindecă, dar trăiește lânce- 
zind și moare cu boala lui. 

Cu cât omul merge spre bătrânețe, cu atât dife- 
ritele lui organe își schimbă caracterul și struc- 
tura. Așa scheletul omului devine mai puţin com- 
pact, mai fragil și prin urmare mai predispus la 
fracturi, care sunt rezultatul căderilor celor mai 
ușoare şi se vindecă foarte greu. . 

Afară de faptul, că fiecare vârstă face orga- 
nismul apt mai mult sau mai puțin pentru anu- 
mite boale, dar chiar una şi aceiași boală, pre- 
zintă diferite caractere, după cum se fixează pe 
indivizi de diferite vârste. 

| Ca lucrul să fie mai bine înțeles, chiar cu prețul 
rNede a intra în prea multe amănunte, iată un exemplu: 
Wa pneumonia sau aprinderea, ori. inflamaţia de plă- 
- S mâni, la un adult de 20—25 de ani, se prezintă 
zeu semne foarte evidente: căldură mare, junghiu 

"care nul lasă să răsufle ; pe când un bătrân de 
o de ani poate purta o pneumonie, fără junghiu, 

aproape fără căldură, nici măcar să'l bănuiască 
cineva. Vârsta, cum vedeți, imprimă aceleași boale 
caractere diferite. 

6. Sexul. — Sexul prin el însuși nu predispune 
mai mult la boale. Sunt unele boale însă cari 
aparțin exclusiv, sau ating cu predilecție un 
sex. Sexul femenin de exemplu din cauza pre- 
judecăților, din cauza lipsei complecte de educaţie 
corporală, din cauză, în fine că creșterea cei se 
dă -e cu totul certată cu igiena, e predispus la 
diferite boale ca: anemia, clorosa, isteria, etc., 
şi dacă am văzut cu plăcere o inovaţie introdusă 
în şcoalele noastre de fete, este gimnastica și 
toate exerciţiile corporale. IMOTECA 
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Un individ trebue să-și desvolte şi corpul pa- 

ralel cu intiligența, cu alte cuvinte să facă gim- 

nastica creerului impreună cu gimnastica corpului. 

Pentru că desvoltând unele funcțiuni în dauna 

altora, armonia care trebue să existe în funcțiu- 

nile unui organism sănătos se strică. Așa, un in- 

divid care de la 8 ani n'a făcut de cât să-şi ocupe 

mintea câte 5—10 ore pe zi, neglijind cu totul 

igiena corpului și educaţia lui ajunge la 25 de ani” 

cu un corp slăbit peste măsură ce nu mai poate 

face față cheltuelilor, pe cari i le cere creerul, 

rezultatul e: faliment din partea corpului; iar 

creerul ne mai având cine să-l susție şi să-l hră- 

nească își pierde echilibrul. Acesta e viitorul ma- 

jorităței celor ce cred de cuviință, câ e puţin 

nobil să te ocupi de corp și că distincțiunea con- 

sistă în a face numai educaţia spiritului. 
7. Cauze dinamice tot intrinsece. — Dacă inac- 

țiunea sau lipsa de exerciţii al unui organ aduce 

după sine slăbirea lui, și îl predispune la boale: 
exercițiul exagerat departe de a fi folositor, îl 

îmbolnăvește, abuzurile ca în totdeauna și aici 

sunt vătămătoare. Să vă dau exemplu: am cu- 

noscut un băiat de 10 ani, care avea o memorie 

matematică prodigioasă: i-se putea dicta cifre de 

milioane una după alta, să-i se spună să le adune, 

împarță, înmulțească, să facă diferite operațiuni 

cu ele și când i se isprăvea de dictat el își fă- 

cuse calculul din memorie, pe când acel ce con- 

trola rezultatul pe tablă, trebuia să lucreze cel 

puțin 20 minute. Credeţi că acest copil a ajuns 
un geniu matematic? nu. La 15 ani vindea în 

băcănie ! și abia putea aduna cifre mici! şi asta, 

din pricină că părinții speculase talentul copilului, 

dădeau reprezentații cu el din oraș în oraș, for- 

țându-i memoria câte 10—14 ore pe zi. In cazul
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de față exercițiul exagerat al creerului a dus la 
sleirea lui. 
_Tot astfel putem conchide pentru ori ce organ: 

așa știți că muzica vocală e un exercițiu bun 
atât pentru desvoltarea vocei cât și a plămânilor, 
cu toate astea abuzând de muzică, pierzi vocea, 
răgușești şi poți răguși pentru totdeauna ; și aceasta, 
fiindcă coardele vocale care printrun exercițiu 
muzical moderat se desvoltă, printr'un abuz vocal, 
se pot paraliza. 

Aşa se petrece lucrul cu toate organele noastre 
când abuzăm de funcțiunile lor. 

Cauzele care produc această sleire a unui or- 
gan sau altul, sunt tot intrinsece, vin dinăuntrul 
organismului şi se zic «dinamice» pentrucă s/eiesc 
forța organismului. | 

B) Cauze extrinsece. 

Aceste cauze ne vin din afară și natura lor 
fiind diferită după felul agentului ce le produce, 
le vom împărți în 4 clase: cauze fizice, cauze 
chimice, cauze mecanice și cauze animale. 

1. Cauze fizice. Influenţa călâurei. — Orga- 
nismul uman suferă mult mai greu ridicările 
de cât scoborârile de temperatură ; cu alte 
cuvinte, rezistă mai greu la căldură de cât 
la frig. Căldura corpului nostru e de 370 și 
putem trăi într'o căldură cu 50—600 interioară 
căldurei corpului nostru, adică cu 50—600 mai 
puțin insemnează —130 sau —230 grade. Știm 

“prea bine că frigul ajunge, ba și întrece acest 
grad iarna, în țara noastră. Din contra, cu greu 
putem trăi întrun mediu care întrece cu 70—120 
temperatura corpului; așa căldurile ce trec peste 
400 sunt de nesuferit.
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Omul se aclimatează greu în climele calde. In 
aceste clime, agenţii intecțioși capătă o mare vi- 
talitate și unele organe sufer chiar o slăbire, din 
cauza exagerației funcțiunei lor, precum fi catul, 
pielea, etc. 

a) Insolaţia. — Aceasta se produce prin ridicarea 
temperaturei sângelui din cauza unei călduri ex- 
cesive, sau din cauza acţiunei directe a razelor . 
solare asupra creerului. Același lucru produce 
asupra temperaturei sângelui, căldura excesivă 
dintr'o cameră închisă. 

Soldaţii sunt victimile insolaţiilor vara pe timpul 
exerciţiilor militare, manevrelor. 

La acțiunea căldurei în camere închise, sunt 
expuși lucrătorii din fabricile de sticlă, turnătorii, 
unde se întrebuințează o căldură excesivă pentru 
topirea sticlei, lucrarea fierului, etc. 

&) Arsurile. — Când ţesăturile noastre sunt su-: 
puse unci temperaturi prea ridicate, se alterează, 
și sufer modilicări superficiale sau profunde după 
intensitatea căldurei. Efectele produse de căldură 
asupra țesăturilor sunt: roșeața, bășica, gangrena. 

Arsura variază nu numai după gradul tempe- 
raturei dar și după natura agentului care a pro- 
dus-o, cum e apa fiartă, acizii, etc. 

Influenţa frigului. — Pus întrun mediu prea 
rece, organismul nostru, sutere oarecare turburări 
în funcțiunile lui normale; așa, funcțiunile pielei — 
transpirația — devine nulă, pe când funcțiunile rini- 
chiului, plămânului, aparatului digestiv, devin mai 
active.” Aceste modificări, nu sunt rele pentru să- 
nătate, dar expun la abateri dela principiile de 
igienă, cari abateri ajung să provoace boale. 

“ a) Acţiunea locală.— Lucrul pare paradoxal, adică 
contrazicător: dar cu toate astea aşa e: frigul 
exagerat produce aceleași fenomene ca și căldura
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prea mare când acțiunea lui e locală. Așa, iarna, 
pe geruri mari organele noastre supuse direct 
acțiunei frigului, cel puţin se vor înroși și cel mult 
se vor gangrena. Aţi observat de sigur că în tim- 
pul iernei, toți cei expuși frigului au nasul și ure- 
chile roșii. 

In genere părţile corpului cele mai departe de 
inimă adică în care circulația se face mai puțin 
activ, sunt mai expuse să degere, să se uangre- 
neze: nasul, urechile, degetele dela mâini și pi- 
cioare sunt mai expuse degerăturilor. Aduceţi-vă 
aminte cum bat birjarii iarna din mâini și oamenii 
când stau în frig toată ziua cum bat din picioare, 
ca să-și activeze circulația, să .puie sângele în miș- 
care la periferie. 

d) Acţiunea generală.— Indivizii expuși la frig mare 
din cale afară, pot muri instantaneu. Scăderea de 
temperatură necesară pentru a produce moartea 

variază după împrejurări și mai ales după vârstă 
și gradul de rezistență a individului. Un copil şi 
un bătrân înghiață mai de grabă. Un individ ro- 
bust poate suferi chiar în frig de — 40” pe când un 
altul slăbit de boale, lipsuri, emoții, sucombă cu 
mult mai iute. Napoleon a pierdut atâta armată 
în campania din Rusia numai din cauza frigului. 
Influența lrigului asupra noului născut e mare; e 
destul să fie lăsat gol, indată ce se naște, și în- 
trun timp scurt riscă să moară. 

Când frigul lucrează asupra întregului organism, 
moartea se produce prin scăderea temperaturei 
corpului și experiențele au dovedit că individul 
moare când temperatura corpului scade dela 370 
la 209; alte ori moartea se produce în momentul 
când individul înghețat e expus în mod brusc in- 
fluenței căldurei. De aci sfatul practic ca să nu 
se transporte nici odată un înghețat într'o cameră
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caldă ci să fie adăpostit într'o cameră rece unde 

să i se facă fricțiuni excitante pe tot corpul cu 

spirt sau zăpadă, și îndată ce poate înghiți :să i 

se dea băuturi stimulante (ceaiu, cafea cu cognac)- 

c) Răceala. — Prin răceală se înțelege impresiunea 

pe care o simte corpul nostru, când temperatura 

mediului în care se află, scade în mod brusc. 

Sub influența răcelei, organismul suferă turbu- - 

rări cari determină adesea ori, la indivizi predis- 

puşi, boale diferite. Natura acestor boale variază 

după individ și chiar la acelaşi individ variază după 

împrejurări. Același om odată capătă o angină, 

altădată un guturaiu, o pneumonie, etc. Intre cau- 

zele cari influenţează desvoltarea boalelor produse 

de răceală intră şi slăbirea organismului prin lipsă 

de hrană, oboseală, etc. 
Un fapt rămâne adevărat: accidentele cauzate 

de răceală se produc la indivizi predispuși, de 

oarece dintr'un număr de indivizi expuși aceleiaşi 

cauze, nu se îmbolnăvesc toți, și cei atinși nu ca- 

pătă aceiași boală. 
Diferite teorii au eșit cari să explice cum lu- 

crează răceala asupra organismului ca să producă 
boala; pe de o parte, sângele alungat dela peri- 
feria corpului spre centru produce congestia și 
inflamaţia organelor interne: plămâni, ficat, rinichi, 
etc.; pe de altă parte, frigul suspendând în parte 
activitatea celulelor cari constituesc organismul 
nostru şi funcțiunile pielei suspendă in parte ma- 
nifestările vieței. 

Influenţa luminei solare. — Lumina are influență 
asupra vieței vegetalelor și are acțiune şi asupra 
funcțiunei nutrițiunei la animale. Planta se ofilește 
departe de lumină și omul se anemiază. Acţiunea 
luminei asupra lui dar, nu-i mai puţin importantă; 
s'a dovedit chiar că lumina are o influenţă favorabilă 

Pi



— 93 — 

asupra nutrițiunei. Locuinţele întunecoase mai sunt 
vătămătoare și prin acea că întrețin umiditatea, 
așa sunt subsolurile, minele, pivnițile, etc. 

Excesul de lumină este vătămător; radiațiunea 
solară întinsă produce roșeața pielei, pârleala. 
Dintre organele noastre, ochii sunt cei mai in- 
fluențaţi de lumina exagerată. În țările calde, unde 
lumina solară e prea mare, boalele de ochi sunt 
foarte frequente; același lucru se întâmplă iarna 
în țările reci, din cauza marei răsfrângeri ce face 
zăpada sub lumina soarelui. Lumina artificială e 
încă și mai vătămătoare ca cea naturală, razele 
galbene sunt mai greu de suferit, cele albastre 
sunt tolerate mai bine. 

Influenţa electricităței., — Singurele efecte ce 
produce asupra organismului aerul încărcat cu 
electricitate prea multă, sunt turburări în dome- 
niul sistemului nervos. Cunoașteţi starea particu- 
lară de agitaţie, în care se află unele persoane, 
mai ales cele nervoase, în timpul furtunilor de 
vară, atunci când amenință o ploaie și atmosfera 
e apăsătoare. La indivizii isterici, de multe ori 
aceste stări provoacă accese; nebunii sunt mai 
agitați în asemenea împrejurări. Observaţiunile po- 
pulare cu privire la animalele cari prezic schim- 
bare de timp sunt de aceași natură. 

Corpul omului e bun conducător de electrici- 
tate, descărcarea electrică dintre nori și pământ, 
trăsnetul trece prin el cu ușurință, mai ales când 
e rău izolat. | 

Acţiunea trăsnetului asupra omului poate fi 
directă atunci când trăsnetul cade deadreptul 
asupra lui şi indirectă când suferă comoțiunea 
unui t ăsnet căzut în apropiere. 

Efectele trăsnetului, asupra organismului sunt 
mai ales paraliziile și arsurile. In genere, dezor-
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dinele se produc numai în locurile pe unde a in- 
trat și eșit electricitatea; viscerile sunt rar atinse. 
Moartea poate fi subită sau precedată de agonie. 

Ca să se explice mecanismul morței prin trăs- 
net s'au făcut mai multe experiențe ; sau omorât 
animale, prin descărcări electrice și s'a constatat 
la moartea lor, o mare degajare de gaze în sânge 
şi astfel s'a explicat moartea prin suspendarea. 
funcțiunei creerului și a bulbului produsă de de- 
gajarea acestor gaze în aparatul circulator. Se în- 
tâmplă ca indivizii ce scapă de moarte să rămâie 
cu o paralizie a mâinilor, picioarelor, auzului, ve- 
derei, etc. 

Electricitatea aplicată ştiinţific, cu scop de vin- 
decare a unor boale a sistemului nervos este un 
agent prețios. 

Influenţa presiunei atmosferice. — Presiunea at- 
mosferică variază în sens invers cu înălțimea și 
tiind că proporția oxigenului în sânge variază în 

sens direct cu presiunea atmosferică rezultă că; 
cu cât ne vom ridica mai sus în aer, cu atât pre- 
siunea atmosferică va fi mai mică, și cu atât șân- 
gele va conține mai puțin oxigen. 

La 2000 metri, deasupra nivelului .mărei, sân- 
gele a perdut din oxigenul său 13%, Rezultă de 
aci că oxigenarea sângelui, se face insuticient, în 
munţii prea înalți, şi indivizii expuși la aceste schim- 
bări de presiune sunt expuși la asfixii, cu atât 
mai mult cu cât oboseala musculară — necesitată 

de ascensiune — consumă la rândul ei mai mult 
oxigen decât un mers normal. 

Semnele caracteristice ale turburărilor ce le 
sufăr călătorii prin munți, sunt: sleirea musculară, 
sleirea forțelor, accelerarea respirației, neregula- 
ritatea ei, pulsul ajunge la 140 pulsaţii pe minut 
în loc de 65—70, cât e în stare normală, devine
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neregulat și abia perceptibil ; transpiraţia se pro- 
duce cu abondență, apoi survine sete, vărsături, 
figura se alterează, palpitaţiile violente apar și cu 
ele țiuiturile de urechi, fața devine roșie-vânătă. 

Alte ori din contra, fața e palidă, individul 
cade întrun fel de somnolenţă. Orice oboseală în 
aceste împrejurări, provoacă sau agravează acci- 
dentele aceste. Obicinuința joacă un rol însemnat, 
şi acei obicinuiți cu ascensiunile nu sufăr mai nimic. 

In ascensiunile cu balonul aceste fenomene se 
petrec la inălțimi mai mari fiindcă travaliul mus- 
cular lipsind, arderea oxigenului nu se produce 
cu atâta putere. 

Totuși omul poate trăi la înălțimi mari. Prin 
Hymalaia și Mexic se află sate la înălțimi con- 
siderabile : 4000 metri. Indivizii ce locnesc aceste 
înălțimi, dacă nu sunt supuși la asfixie, sufăr totuși 
de lipsa oxigenului. în aer și aceasta se manife- 
stează prin dispepsii. amețeli, leșinuri, etc. 

Sporirea presiunei atmosferice are și dânsa oare- 
care acțiune răufăcătoare asupra organismului, ca 
și diminuarea ei. 

Oxigenul e în mare cantitate în aer când pre- 
siunea atmosferică e crescută, și atunci joacă rolul 
unei adevărate otrăvi, în special asupra sistemului 
nervos. L.ucrătorii ce lucrează în aer comprimat, 
sub apă, în mine, etc., sunt supuși la aceste ac- 
cidente, 

Turburările sunt : ncregularitatea respirației, în- 
cetinirea ei şi a pulsului, dureri de urechi, din 
cauza impingerei membranei timpanului — din 
alară înăuntru; sângele venos pare arterial din 
cauza marei cantități de oxigen în. sânge. Pri- 
mejdia este când se părăsește aerul comprimat 
și se revine brusc la presiunea normală, mai ales 
când presiunea era mai mare de 5 atmosfere,
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Dacă decompresiunea se face repede, unii mor 
subit, alţii rămân orbi, surzi. Accidentele s'ar ex- 
plica prin punerea în libertate a gazelor ce se 
dizolvă în sânge, în timpul când individul stă sub 
aer comprimat. Demonstrația s'a obținut prin ex- 
perienţe. 

2 Cauze chimice.— Aci avem două ordine de 
cauze : 

1. După cum agenții chimici cari constituese 
aceste cauze sunt, în condițiuni normale, necesari 
întreținerei vieţei. ca : alimentele, aerul atmosferic ; 
şi vătămători când sunt alterați în cantitate și 
calitate. 

2. Agenţii chimici, cu totul străini organismului 
și cari produc turburări, prin modificarea func- 
țiunilor lui, ba chiar prin distrugerea țesăturilor, 
aici intră veninurile, otrăvurile, etc. 

Vom începe cu cei dintâi: 
1. Agenţii chimici, necesari organismului în 

condiţii normale, Influenţa aerului atmosferic. — 
Am vorbit deja la cauzele fizice despre aer ca agent 
fizic. Revenim asupra lui, pentru a-l studia ca agent 
chimic. Cea mai comună viţiare a aerului este 
scăderea oxigenului ori sporirea acidului carbonic, 
prezența oxidului de cărbune și a altor gaze vă- 
tămătoare. Micșorarea oxigenului în aer face ca 
sângele să se oxigeneze insuficient, respirația să 
fie grea ; iar dacă oxigenul dispare cu totul, se 
produce asfixie. Oxigenul scade cu scăderea pre- 
siunei — în aer liber; și scade și în spațiele în- 
chise, 'unde ventilația nu se face, ca în mine, sub- 
terane, etc. Alte gaze atlându-se accidental în 
aer, îl fac nerespirabil şi vătămător, aceste gaze 
pot naște chiar din respirația omului sau anima- 
lelor. 

In aceste condițiuni, aerul poate produce chiar
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moartea; se pare că se exalează în acest aer cea 
ce sa numit <otrava pulmonară» care e ceva din 
organismul fiecărui om care respiră. Locuirea în 
aer confinat, neprimenit, adică închis și viciat slă- 
bește organismul îl tace mai primitor pentru boa- 
lele infecțioase, provoacă și întreține anemia și 
cloroza. | 

Influenţa. alimentaţiei. — Să nu vi se pară curios 

că punem alimentația în rândul agenților chimici, 
când alimentele sunt de natură animală şi vege- 
tală, căci ele se asimilează de organismul nostru, 
ca substanțe chimice ca: azot, cârbune, etc. 

Alimentele trebuesc ingerate în cantitate sufi- 
cientă, dar nu exagerată și în același timp trebue 
să fie de calitate bună. Vom studia deci alimen- 
tația din punct de vedere al insuficienței, abun- 
denţei şi calităței. Lipsa complectă de alimentaţie 
constitue inaniţia. 

Însuficiența alimentară e un lucru comun în 

societatea de azi, la sugacii încredințaţi doicelor 
mercenare și în spitalele unde de multe ori cer 
azil nenorociții cari nu sufăr decât de o foame 
cronică. Foametea și răsboiul sunt : nenorocitele 
împrejurări, în cari ne întâlnim mai des cu victi- . 
mele inaniției. Afară de acestea, sunt boale locale, 
ale esotagului, de ex. cari impedică pe individ să se 
hrănească și îl duc la inaniţie. 

Inaniţia. — Animalul cu totul lipsit de alimente, 
se mănâncă pe el singur; materialul necesar com- 
bustiunei în loc să se ia din alimente, se ia din 

sângele şi țesăturile lui, şi pentru că substanțele 
grase produc mai multă combustiune, ele vor fi 
cele dintâi digerate şi animalul va slăbi repede. 
Toate organele scad în volum, dar în mod inegal; 
grăsimea pierde cel mai mult, creerul și inima cel 
mai puțin ; însă această autofagie, — mâncare de
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sine — ne putând merge la infinit, apar la un 
moment dat fenomene grave: temperatura scade, 
respirația se rărește, vine somnolența și apoi 
moartea. 

Bătrânul îndură mai bine decât adultul lipsa 
de alirnente, iar copiii cad foarte repede victima ei. 

Alimentaţia insuficientă. — Efectele insuficienței 
alimentare sunt acelea ale inaniției, însă în mai 
mic: scăderea forțelor şi activităței musculare, de- 
colorarea pielei, slăbirea activităței intelectuale. 
Toate elementele organismului rău nutrite sufer 
modificări. 

Insuficiența apei dă naștere la fenomene tot aşa 
de grave ca și inaniţia, pe lângă acestea, lipsa de 
apă, face ingestia alimentelor solide, imposibilă. 
Sarea în doză moderată este necesară organismu- 
lui cu toate că se citează triburi sălbatice cari 
nu întrebuințează sarea nici odată. 

Alimentaţia prea abondentă.— Turburările pleacă 

chiar dela locul de contact al alimentelor: din 
tubul digestiv. Alimentele iritante, ca alcoolul, de 
exemplu, întrebuințate în mod abusiv, irită mu- 
coasa stomacului, o tocesc apoi și individul ca- 
pătă un fel de insensibilitate pentru alimente: nu 
mai are poftă de mâncare, nu mai poate mistui, 
de aici dispepsia, mai pe urmă dilatația stomacului 
și chiar inflamații cronice ale mucoasei stomacale. 

Cât despre boalele generale datorite unei ali- 
mentațiuni prea abondente vă citez în treacăt ar- 
tritismul, podagra, diabetul, etc. Dar această aba- 
tere dela regulele igienice, trebue să mai fie aju- 
tată de dispoziţii ereditare. 

Trecem acuma la a doua ordine de agenți 
chimici, cari sunt cu totul străini organismului și 
produc totdeauna turburări.
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2. Agenţi chimici străini organismului. — 
Acţiunea lor în locul aplicat. Atât acidele concen- 

trate cât şi substanțele alcaline caustice şi unele 

substanțe elaborate de animale și vegetale, ca 

esența de muștar, cântaridele, etc. produc în 

locul aplicat, lesiuni care se aseamănă cu acele 

produse de un corp fierbinte. Dacă contactul a 

fost scurt, se produce roșață, iar dacă a fost 

prelungit se poate produce, mai ales de acide, 

vesicație şi chiar gangrenă. 
Când unele substanțe otrăvitoare se absorb 

timp îndelungat în cantitate mică, individul se 

deprinde cu ele şi se crează un fel de otrăvire 

cronică, astfel lucrează alcoolul producând o otră- 

vire cronică. 
Veninul unor șerpi și insecte lucrează în același 

fel ca acidele şi alte otrăvuri, producând o umflă- 

tură dureroasă 
In otrăvirile cu oxid de cărbune, și alți corpi 

avizi de oxigen, globulele roșii nu mai pot absorbi 
oxigenul necesar respirațiunei țesăturilor și indi- 

vidul moare prin asfixie. 
Acţiunea veninurilor şi otrăvurilor se poate loca- 

liza asupra unui organ, vnui grup de elemente, 

sau este generală. Așa, în otrăvirele cu fosfor, ar- 
senic, licatul mai cu seamă acumulează otrava; 
In otrăvirile cu plumb, nervii și intestinele sunt 
mai atinse şi tot tubul digestiv, începând cu gin- 
giile cari se inflamează. Această otrăvire e carac- 

terizată prin dureri intestinale numite colici sa/ar- 
ine. Toate aceste leziuni se produc, când acțiunea 
otrăvei e prelungită, 

Cu toate acestea, unele substanțe în doză mi- 

nimă, produc la moment etecte mortale ca: stric- 

nina, acidul cianhidric. 
Mortina are și efecte prelungite cauzând și mor-
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finismul cronic, după cum alcoolul cauzează alcoo- 
lismul cronic, 

Tocmai de aceste proprietăți s'a servit şi se ser- 
veşte medicina ca să facă din otrăvuri substanțe 
utile artei de a vindeca, din însuși inamic să facă 
un prieten util. Totul e chestiune de doză care 
trebue să fie destul de slabă ca să nu fie vătă- 
mătoare şi destul de tare ca să fie folositoare. 
(Seroterapia nu e de cât o înblânzire a otrăvu- 
rilor foarte virulente fabricate de microbi, şi pre- 
parate de organisme în scop de vindecare). 

Acţiunea lor asupra aparatelor de eliminare. — 
Graţie analizelor chimice, se descopăr adesea ori 
în salivă sudoare, urină, agenţi introduși în orga- 
nism. Otrăvurile exercită dar o acțiune în tot 
drumul lor, dela locul aplicat și până la organele 
prin care trec şi se elimină. 

3. Cauze mecanice. — Corpii din natură pot 
avea asupra organismului nostru o influență pur 
mecanică, fie că puşi în mişcare lovesc, sgudue, 
sfarmă organismul; sau imobili joacă rolul unei 
piedici, de care organismul nostru se isbește. 

Etectele ce rezultă în aceste împrejurări, au luat 
diferite numiri după chipul lor de producțiune, așa 
de exemplu: 

Comoţiunea — sguduirea, e o serie întreagă de 
fenomene mai mult sau mai puțin repezi, pro- 
ducându-se în urma unor sguduiri mecanice a ele- 
mentelor anatomice, țesuturi și organe; şi este 
caracterizată printr'o excitare trecătoare urmată 
apoi de o sleire a funcţiunelor organelor, cari au 
suferit sguduirea, 

Sistemul nervos este cel mai influențat în cazuri 
de comoțiune. 

Cele mai frequente comoțiuni trecătoare le dau 
loviturile la cap, în urma cărora se produce un
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fel de zăpăceală, somnolență, respiraţia se inceti- 
nează, pulsul devine mic, bolnavul pierde cunoş- 
tinţa, dar după câtva timp el își revine fâră să-şi 
mai aducă aminte cele întâmplate. Când lovitura 
e puternică, această stare se prelungește ore în- 

tregi şi une ori bolnavul poate chiar să moară. 
Alte ori, când măduva a suferit mai mult din 
cauza sguduirei, poate să apară o paralizie. 

Comoţiunea lucrează şi la distanță (reflex); așa 
o lovitură pe stomacul încărcat poate produce o 
oprire a bătăilor cordului. 
Compresiunea. — Acest fenomen constă în ac- 

țiunea unei forțe mecanice care apasă într'un mod 
continuu asupra corpului nostru, sau a unei părți 
din el, acţiunea compresiunei diferă după cum se 
exercită asupra unui om sănătos sau bolnav. Un 
individ sănătos, ori cât ar sta culcat pe spete, 
nu-și va produce nici-o rană pe corp; din contră 
„un individ bolnav de o boală care slăbeşte mult 

și în care organismul suferă pierderi mari, ca în 
febra tifoidă de exemplu, vă căpăta în scurtă vreme, 
pe părțile corpului pe care se sprijină — șolduri, 
umeri, șira spinărei — răni numite decubite cari 

pot ajunge până la gangrenă. 
In aceste cazuri, lucrează pe deo parte, cauza 

mecanică — apăsarea continuă a greutăței cor- 
pului, îimpedicând nutriția țesuturilor pielei, mus- 
chilor; pe de altă parte mai lucrează și căldura 
continuă a boalei, care produce alterația acelor 

„părți ca a întregului organism. 
Pielea este mai direct expusă compresiunei 

decât celelalte țesături din organism. Când com- 
presiunea se exercită asupra viscerelor sau asupra 
părților corpului, cari sunt mai rezistente, orga- 
nele iau oarecare deformațiuni. Așa se întâmplă
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cu piciorul la femeile chineze, cu ficatul la co- 
chetele cari poartă corsetul strâns. 

In unele țări sălbatece și azi se modelează capul 
noilor născuți. 

Frecăturile.— Părţile corpului supuse la frecăturt 
frequente și continue pot suferi schimbări super- 
ficiale și profunde. 

Ce-i mai comun pentru a explica acest lucru, 
ca bătăturile ? Căci bătăturile nu sunt altceva decât! 
îngroșarea pielei, şi în special a celulelor superfi- 

_ciale, produsă prin frecarea continuă a piciorului 
de o gheată prea strâmtă, prea tare sau rău croită. 

'Traumatismele—Loviturile. — Prin traumatisme 
se înțeleg violențele produse de un corp dur 
asupra organismului nostru. 

Rănile produse de traumatisme iau diferite de- 
numiri după gravitatea și sediul lor: ec/inzose sau 
vânătaie, (revărsări :- de sânge sub piele), z/âg? 
(răni) fracturi (ruperi de oase), /uxafii (scrân- 
teli), etc. 

De multe ori traumatismul deșteaptă o boală 
cronică sau o predispoziție, așa loviturile articu- 
lare au provocat tuberculoza articulară, altădată 
dau naștere la boale nervoase în special la pre- 
dispuşi şi alcoolici. | 

4. Cauze animate. — Această ordine de cauze 
cuprinde: paraziții și microbii. Cunoştinţa celor 
dintâi fiind mai veche, vorm începe cu studiul lor. 
Nu ne vom întinde însă asupra organizaţiei lor, 
de oarece vom mai vorbi despre ei, cu ocazia. 
boalelor transmisibile dela animal la om, și de 
microbi ne ocupăm deja pe larg în cursul de 
igienă — la capitolul «microbii». 

Aci vom cita numai cu mici descripţiuni pa- 
raziții, fiindcă ne interesează ca producători de 
boale. 
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Paraziții sunt foarte sociabili, trăiesc ori unde 
găsesc posibilitatea de a se hrăni Și desvolta: pe 
piele, în grosimea pielei, în cavitățile viscerale şi 
mai ales în tubul digestiv și chiar în țesăturile noastre, în mușchi. Desordinile cauzate de ei pot 
fi locale sau generale. Parasiţii se transmit dela 
un individ la altul în mod direct san indirect prin 
intermediarul unui animal, în organismul căruia au 
trăit sub o altă formă; așa e Panglica (toenia) 
pe care omul o introduce în organismul lui, în 
stare embrionară. 

Parasite animale. Păduchele. — Acest prieten 
nelipsit al oamenilor murdari, expulzat cu desă- 
vârșire de îngrijirile igienice, din celelalte clase, 
presintă trei specii : fâduchele de cap, se perpe- 
tuează la copiii rău îngrijiţi, e toarte productiv, 
ouăle lui se numesc popular /indize ; făduchele de corp, sau de cămașe produce mâncărime Și boala "de piele numită /firiasă ; pâduchele lat, se înfige în piele și produce niște pete albastre. 

Puricele. — Ouăle şi larvele lui se păstrează multă 
vreme în praf și: necurăţenii şi se reproduce mai 
mult pe căldură. 

Sarcoptul. — Este agentul Și prin urmare causa unei boale foarte comiune şi contagioase : râia, 
Boaia se transmite dela om la om și poate chiar 
dela câine la om. Părţile corpului unde parazitul 
se localizează de predilecție sunt: mâinile, îndoi- 
tura cotului, între degete, la cingătoare, etc. 

Boala e caracterizată printr'o mâncărime nesu- 
ferită, mai cu seamă noaptea, și prin apariția unor bubulițe. Parasitul se introduce sub piele, unde 
sapă un fel de galerii și își depune ouăle, 

Demodex foliculorum. — Vi-l citez din cauza fre- cvenţei lui și pentru a vă face Surprisa, spunându-vă 
că chiar persoanele cu pielea cea mai curată îl 
D-na Dr. Kernbach. — Medicina. 

3
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poartă, în mare număr în glandele pielei, cari secre- 

tează substanța grasă ce fâce pielea unsuroasă, 

numite glande sebacee. - Acele nenumărate “puzete 

negre de pe vârtul şi aripile nasului și de pe barbă, 

conţin adesea acest parasit. . . o - 

Limbricii. — Verme lung dela 0;25—0.40 c.m: 

cilindric, locueşte în: intestine și probabil că 

ouăle lui se introduc acolo cu apa de băut, mai 

ales la indivizi ce beau apă nefiltrată. Une ori 

individul care-i găsduește nu suferă de loc, alte 

ori din contră, provoacă turburări digestive, ame- 

țeli, salivaţie, diaree, atacuri .de isterie, mâncărime. 

de nas, etc. E unul din parasiţii cei mai comuni 

ai tubului digestiv la copii. | 

Trichina. — Modul cum aceste parazite cotro- 

pesc corpul nostru, este ceva mai complicat: 

Larva se introduce în stomac cu carnea de 

porc, de aici trece în intestine, se desvoltă, ajunge 

la o lungime de 3—5 milimetri, visibilă cu ochiul 

liber. Embrionul liber străbate pereţii intestinali, 

călătorește prin țesuturi și ajunge în fibrile mus- 

culare striate, unde se fixează și se învelește cu 

o membrană producând o îmbolnăvire gravă. 

Panglica. — Toenia. Acest parasit . trăeşște în 

corpul omului sub două forme: ca larvă şi ca 

animal adult. 
Ca animal adult are forma de panglică. Vier- 

mele adult presintă mai multe varietăți: /oezia 

solium, cel mai comun, oenia încrmis, sau me- 

diocanelata, și /oezia ec/hinococus. 

Cel dintâi ne vine prin ingestia cărnei de porc; 

cel de al doilea prin al cărnei de vacă, iar cel 

de al treilea prin consumarea apei infectată de 

excrementele câinilor. care poartă larva toeniei 

echinococus, în organismul lor.
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Din unii pești putem contracta un alt vierme parasit, care se numește botriocefalul. 
Toenia echinococus, se desvoltă sub forma unei. bășici care se localizează în ficat, plămâni, cauzând A?stele hydatice. - 

Trebue să menţionăm aici un fel de animale. cari de şi nu sunt parasite, dar lucrează ca şi ele asupra organismului nostru, prin înțepăturile şi mușcăturile lor, o , 
Unele din. ele secretând materii veninoase şi otrăvitoare s'ar fi putut menţiona la agenți chimici, alăturea .cu veninurile și otrăvurile. Așa sunt: viespea, albina, țânțarul, furnica, etc, 
In țările caide, aceste specii sunt și mai numeroase şi mai vătămătoare, ca : tarantula, scorpionul, etc. Parasite vegetale. — Parasitele vegetale sunt ciuperci. Se desvoltă în unele condițiuni pe păr- “țile ce se 'află în contact direct cu aerul atmo- sferic. Se găsesc pe piele, pe mucoase; multe din ele se desvoltă numai în cazuri de boală, când pielea şi mucoasele au suferit Oarecari alterațiuni. Oidium albicans. — Se desvoltă pe mucoasa căilor digestive, în Special pe mucoasa bucală. 
Tricophiton. — Produce o boală a părului. Microbii sau bacteriile. — Aceştia sunt agenții - cei mai însemnați ai boalelor, această «cauză ani-. mată» animează lumea modernă foarte mult. Se numesc astfel organismele microscopice cari fac limită între regnul animal și cel vegetal, cari iau forma de celule rotunde sau lunguețe, de basto- nașe mici, de filamente. Sunt răspândiți cu pro- fuziune în apă, aer, sol. Unii din ei, pentru a se desvolta, au nevoe de oxigenul din aer și se „numesc aerobi, alții din contră, își extrag oxi- „genul necesar din materialul cu care se nutresc
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şi se numesc anaderoli. În general căldura ma: 

mare de 800 îi omoară și trigul sub 15% aseme- 

nea, alții numai îngheaţă la frig și germenii unora 

din ei — sporii — rezistă la o temperatură chiar 

mai mare de 1000. 
Unii microbi sunt utili; ei reprezintă agenții 

indispensabili tuturor fermentaţiilor şi poartă nu- 

mele de /ermezfi. 

Gravitatea boalelor, pe cari le produc microbii 

patogeni, depinde nu numai de prezența lor ci și 

de otrăvurile ce le fabrică; ei transmit boalele 

dela animale la om şi dela om la om. 

Putem cita printre boalele microbiene : pojarul, 

scarlatina—a căror microbi nu se cunosc încă — 

tuberculoza, holera, ciuma, febra tifoidă, etc. 

Pentru a determina natura și chiar existența 

microbilor, în boalele infecțioase, recurgem la 

examenul facferiologic, adică la cercetarea pro- 

duselor ce provin dela bolnav, printr'o tecnică 

specială și cu ajutorul microscopului. 

Formele microbilor de şi variază sar putea 

reduce la 3: rotunzi (coci); cilindrici (bacili) şi 

în spirală (spiro-bacterii). 

Se înmulțesc ori prin sfori, ori prin segmen- 

tare. Căile prin care acești agenţi pătrund în or- 

ganism sunt trei: pielea, calea digestivă şi calea 

respiratoare. 

Prezența microbilor pe corpul nostru nu însem- 

nează numai decât boala. Noi posedăm în stare 

normală microbi, în gură, nas, partea interioară 

a intestinului, cari rămân inofensivi atâta vreme 

cât organismul nostru e rezistent și-i ţine în respect. 

Lupta contra microbilor e mare și avem multe 
mijloace de luptat contra lor,: întâi, chiar orga- 
nismul nostru, prin aparatu-i limfatic și prin sânge, 
luptă contra infecției cu o energie, care variază
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„după individ și împrejurări ; apoi, izolarea, vacci- "marea, inocularea, seroterapia, etc., sunt atâtea mijloace pe cari ni le pune știința medicală la dispoziție. 

2. NATURA BOALELOR. 
După cum boalele au răsunet asupra întregului organism sau numai a unei Părți din el, s'au iîm- Părțit în gezerale şi locale. 
Se numesc egidemice, boalele când isbesc de odată un număr de indivizi Și endemice, când domnesc obicinuit într'o localitate. 
Când se comunică persoanelor sănătoase prin contactul sau vecinătatea bolnavilor se numesc contagioase ; iar când sunt produse de microbii vi- rulenți se numesc boale infecțioase. 

3. MERSUL, DURATA, SFÂRŞITUL BOALELOR. 
Boalele evoluează în genere într'un mod destul de complicat. 
Aceasta ține de faptul că organele noastre nu sunt independente ; dacă unul din ele e turburat în funcțiunile lui, ale Organe care sunt în relație cu el își modifică și ele însăși funcționarea lor, Așa că boala poate pricinui turburări de vecină- tate, care se îndepărtează din ce în ce de punctul de plecare, de aceea de multe ori e așa de greu să determinăm care a fost punctul de plecare al boalei.: 
Fiecare boală are un mers particular, un mod de a fi propriu, o durată proprie ei; şi din acest Punct de vedere se deosebesc boalele în acute şi cronice, 
Boalele acute au un mers repede și sunt de obiceiu însoțite de febră.
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Boalele cronice, din contră, au un mers lent 

ţin destul de mult şi cele de mai multe ori nu” 

sunt însoţite de tebră. 

Unele boale nu se pot contracta decât o sin- 

gură dată, adică suferind odată de o boală oare 

care căpătăm pentru viitor imunitatea faţă de acea 

boală. 

4. CONVALESCENȚA 

Convalescenţa este starea de trecere dela boală 

la sănătate. . E 

Boala a încetat, dar organismul nu şi-a reluat 

puterile şi vigoarea lui. Această stare cere adesea- 

“ori o pază mare și dacă nu observăm această pază 

necesară, boala se poate întoarce. 

5, SEMNELE BOALELOR 

Semnele sau: simploinele cari indică boala sunt 

de două feluri: unele le descoperă medicul cu 

ajutorul simţurilor, și prin diferite mijloace de inves- 

tigaţie, ca : pulsul, febra, etc., altele sunt per- 

cepute numai de bolnav, cum .de exemplu durerea, 

ameţeala, etc. | 

Multe simptome sunt comune la mai multe boale; 

altele din contră, sunt proprii unei singure boale 

și sunt suficiente ca să se recunoască boala. 

6. DIAGNOSTICUL BOALELOR 

__ Diagnostic, se chiamă arta de a cunoaşte boa- 
lele. Trebue să cunoaștem perfect organele și func- 
țiunile lor, în stare de sănătate, pentru a putea 
pune bine diagnosticul unei boale; căci pentru a 
putea spune că un organ sau un aparat funcțio- 

nează rău, trebue să știm, cum funcţionează în- 
stare normală.
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” Cu ajutorul semnelor și simptomelor observate precum și prin relatarea de cea ce sa petrecut înainte ca medicul să vadă pe bolnav, putem stabili diagnosticul. 

7. PROGNOSTICUL, 
Acest cuvânt însemnează, «prevedere» judeca- Tea mai dinainte a mersului boalei, adică arta de a prevedea care va fi soarta bolnavului. E] nu se poate stabili decât după punerea diagnosticului, adică după ce ne-am fixat asupra naturei boalei : cu care avem aface. In formularea prognosticului, 

trebue să ţinem mare socoteală de complicaţii, un 
reumatism articular de exemplu, cele mai de multe 
ori se vindecă, dar une ori lasă după dânsul o „ boală de inimă incurabilă, 

Trebue să ne mai uităm și la împrejurări ex- terioare : un bolnav îngrijit de persoane inteligente se va vindeca mai bine decât unul îngrijit de persoane ignorante ; acel ce stă în aer curat şi e întreținut curat, are mai multe șanse de vinde- care, decât cel ținut într'un spațiu restrâns, aer 
viciat. etc. . 

8. LESIUNILE. 

Lesiune, se chiamă ori ce schimbare suprave- 
nită în stare naturală a organelor sau lichidelor organismului. 

Mai în toate boalele urmate de moarte, se poate 
găsi pe cadavru, lesiunile cari au cauzat boala și au produs moartea. Sunt puţine boale la cari nu 
se cunosc lesiunile. Aceste sunt mai cu seamă 
din domeniul sistemului nervos. 

Se chiamă au/opsie, deschiderea cadavrelor și 
examenul lor cu scopul de a cerceta starea orga-
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nelor, iar studiul lesiunilor se chiamă arafomie 

patologică. | 
Unele lesiuni pot să aparţie la mai multe boale 

diferite; altele sunt caracteristice cutărei sau cu- 

tărci boli speciale. Lesiunile nu se pot totdeauna 

constata cu ochiul liber și cer une ori ajutorul 

microscopului sau al chimiei. 

 



CAP. II. 

PRIMELE AJUTOARE PÂNĂ LA VENIREA 
MEDICULUI. 

1) Scurgeri de sânge. 2) Răni. Răni veninoase. 3) Scrânteli-sucituri. 4) Fracturi. 5) Inecare. In | 6) Spânzurare. 7) Sufocare. 8) Asfixie. 9) Ingheţare. cazuri) 10) Insolaţie. 11) Arsuri. 12) Corpi străini, 13) Leșin. de: [14) Dambla. 15) Isterie. 16) Epilepsie. 
17) Otrăviri în genere, în particular ; acute şi 

cronice : 
Acetic. 
Azotic, 
Fenic. 
Sulfuric. 
Alcool. Arsenic. Benzină, Gândăcei. Gaz de iluminat. Mercur. Sublimat corosiv. 
Fosfor, chibrituri, Plumb. Sodă cau- 

_A) Cu acide | 

B) Cu diferite 
substanţe or- 

Sânice si Mi- | stică. Sâmburi de zarzăre, migdale a- nerale. mare. Terebentină, 
Brândușă. Cucută. Laur. Leandru. Mă- 

sălariță. Mătrăgună. Omag. 
Paparoane. C) Cu diferite Opiu. 

plante: Opiacee. ? Morfină. 
Laudanum. 
T-ră antiholerică, 

Ruta. Tutunul, 
D) Cu subst. f Porumb. Secară. Stridii. Scoici. alimentare. | Ciuperci.



CAP, II. 
PRIMELE AJUTOARE CE SE DAU PÂNĂ LA 

VENIREA MEDICULUI. 
———— 

Bolnavii cari cer mai adese ori îngrijiri până la sosirea medicului sunt cu tracturi, răni, emo- ragii, înecaţi, spânzurați, otrăviţi, etc. Pe lângă acestea mai sunt și alte cazuri ca de exemplu: „leșinul, damblaua, etc, | Transportul se face de cele mai multe ori pe mâini, căci accidentele au loc de obiceiu pe dru- muri. Alte ori se face cu căruţe, tărgi — niște pânze întinse pe doi drugi laterali, așezați în lung—pe cari. la nevoie le putem improviza, din .cea mai apropiată ușă de care putem dispune. 
Transportul trebue. făcut cu mai mare băgare de seamă încă, când bolnavul și-a rupt vre-un membru; atunci trebue transportat. încet, fără sguduituri, iar membrul fracturat „Să * fie ţinut întins, targa să fie ridicată de odată din amân- două capetele iar pasul acelora care fac trans- portul să fie regulat. Când fractura este la picior, trebue să ducem la urcare bolnavul cu picioarele inainte, iar la scoborâș cu cupul înainte, pentru ca greutatea corpulvi să nu. se lase pe membrul fracturat. 

|
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1. PIERDERI DE SÂNGE (emoragii) 

Ele pot fi cauzate de răniri sau de rupturi 

accidentale ale arterelor sau venelor, ori datorite 

unor boli interne. Sunt oameni predispuși la pier- 

deri de sânge, aceștia se numesc emofli. 

Când se produce o emoragie, sângele sau 

curge atară, și atunci avem aface cu o emoragie 

externă, sau rămâne în interiorul corpului și atunci 

emoragia se chiamă înternă. 
Semnele emoragielor mari sunt: paliditatea 

feţei, ţiuituri de urechi, amețeli, leşinuri, răcirea 

extremităților, slăbirea bătăilor inimei şi moartea, 

în cazul când nu se intervine la timp. 

Când emoragia se produce în creer, ia numele 

de dambla sau apoplexie şi e caracterizată prin 

pierderea cunoștinței, paralizia membrelor și res- 

piraţia sforăitoare. 
Scurgerile de sânge pe nas se numesc epis/axiis; 

vărsăturile de sânge din plămâni se cheamă c- 
moptisii;, iar acele din stomac ematemese, Aceste 
două din urmă reclamă de urgență chemarea 
medicului, totuşi sunt unele îngrijiri ce trebuesc 
date imediat 

Ingrijirile ce se dau până la venirea medicului, 
sunt de două feluri: genera/e care se pot adresa 
la toate emoragiile și secia/e care se raportă 

la anumite cazuri de emoragii. 
Îugrijirile generale consistă în aşezarea în pat . 

a bolnavului, imobilizarea lui, aplicarea de ghiață, 
sau comprese reci pe regiunea de unde se crede 
că vine sângele. și să-i se dea să miroasă eter 
sau oțet, 

„Dacă avem. aface cu o emoragie provenită 
dintrun organ intern, dăm de preferință bolna- 
vilor, băuturi reci; dacă emoragia e externă și
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sa oprit, dar bolnavul a pierdut mult sânge, și are amețeli, îi dăm băuturi calde și Stimulante ca : ciaiu cu cognac sau rom, cafea, etc. 
Ingrijiri locala. — Când avem a face cu o rană care sângerează, apăsăm pe partea din care curge sângele, sau facem o legătură strânsă. de asupra rănei. 
In unele cazuri suntem nevoiți să apăsăm chiar în rană direct cu degetele, bine spălate și desin- fectate, sau cu o bucăţică de vată sau cârpă cu- rată (fiartă), muiată într'o substanță astringentă, într'o soluțiune antiseptică, sau chiar în apă, care a fost fiartă. 
Ingrijiri speciale. — Dacă sângele curge dintr'o cavitate, din nas de exemplu, există mai multe mijloace de oprire, așa este: compresiunea nasului între degete, aspiraţia de apă terbinte (50%), dacă aceasta nu reușește, se tamponează nasul, bă- gându-se pe nări niște dopuri de vată muiate în suc de lămâe, în apă cu oțet, în apă cu puţină piatră acră, sau numai în apă curată, aceste do- puri se leagă cu aţă, care rămâne afară, pentru ca să se poată scoate. 

Eie se lasă în loc 12-—24 ore. După aprirea emoragiei, bolnavul trebue să se oprească câtva timp de a-și sulla nasul, 
În general când emoragia are loc într'o ca- vitate, cel mai bun mijloc pentru a o opri, este tamponarea cavităței cu scamnă, vată, sau bucățele de cârpe curate, muiate într'o substanță astrin- Sentă sau antiseptică, 

2. RĂNI ŞI RĂNIȚI, 
Rănile pot fi produse de boale sau de acci- dente. 
Rănile datorite accidentelor pot fi răni produse
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prin uszrumente tâietoare, înțepăloare, prin sta d- 

gere sau strivire, prin arme de foc, prin mușcături. 

Vindecarea unei răni se tace prin cîcatrizare, 

adică se produce un țesut nou, care o astupă. 

Țesutul cicatricial, are altă culoare ca pielea și 

lasă urmă, e. retractil şi de multe ori e dispus 

să se scurteze, aşa că aduce deformații și poate 

chiar să împiedice unele mișcări, după locul unde 

se află cicatricea. 

Pericolele imediate ce prezintă o rană sunt, în 

număr de două: emoragia şi în/ecția. În aceste 

două direcţiuni trebuesc îndreptate primele noastre 

ajutoare. 
Am vorbit despre mijloacele întrebuințate pentru 

oprirea emoragiei, nu mai revenim. asupra lor ; 

trebue să adăogăm însă că sunt deplorabile mij- 

loacele întrebuințate de persoanele inculte, pentru 

oprirea sângelui, — anume de a turna pe rană 

cenuşă, cărbuni pisați, făină, pământ sau chiar 

băligar uscat. . 
Aceste măsuri sunt cu totul certate cu igiena 

şi chiar cu bunul simț. Curăţenia cenușei este 

bănuită, iar aplicarea de pământ și băligar este 

dezastroasă, pentru că expune. rănile la infecție, 

prin microbul Zeranosului, (fâlcariței) care se poate 

atla în pământ şi în excrementele uscate ale _vi- 

telor şi tetanosul (fălcarița) e o boală în genere . 

mortală. 

Rănile care dau cea mai mare emoragie sunt 

acele făcute cu instrumente înțepătoare sau tăie- 
toare; cea mai mică emoragie o dau rănile prin 

smulgere și strivire. 
După ce am oprit emoragia, cel dintâi lucru 

de care trebue să ne îngrijim, e să păzim plaga 

de infecţie, ținând-o cât se poate de curată și 
păzind-o de contactul aerului.
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Infecția se poate face : “prin instrumentul cu care s'a: făcut rana, prin hainele bolnavului sau. alta obiecte, sau chiar cu mâinile aceluia ce în- grijeşte rana. | e | " De aceea, când ne aflăm în fața unui rănit, întâi îndepărtăm hainele Și tot ce acoperă rana, căutăm să' oprim. emoragia și pe urmă desinfectăm rana, spălând.o cu: substanțe antiseptice. Dacă avem la îndemână . acid feriic 2 grame la 0/; sublimat corosiu 0,50 ct. grame — 1 gram la 9, 
": Dacă aceste substanțe ne lipsesc, atunci spălăm - rana cu a7ă fartă și răcită ; Sau cu apă de frunze de stejar, cari conțin Zzziz, ale cărui proprietăți. sunt antiseptice și astringente. Instrumentele se ard și se spală cu substanțe antiseptice sau cu spirt curat, . 

:. Unele plăgi pe lângă pericolele comune tuturor plăgilor, mai prezintă și altele, destul, de grave, cari țin de situaţia lor specială: “aşa sunt plăgile Pătrunzătoare ale pieptului și pântecelui ; cele dintâi pot să atingă plămânul, inima sau ui vas important ; cele de al doilea, ficatul, intestinele, peritoneul, rinichiul, etc., de aceea adesea ori sunt mortale. 
“Când avem aface cu o rană produsă de un. instrument înțepător, trebue să observăm dacă acel instrument nu s'a rupt și dacă vârful lui nu e în rană, pentru ca să se raporteze lucrul me- dicului, sub nici un cuvânt însă, nu trebue să umblăm şi să scociorăm rana, pentru a face "această cercetare ; asemenea când rana €e pro- dusă de glonte, nu trebue să umblăm în -rană să-l căutăm. 
Răni veninoase. — Primele ajutoare ce se pot. da, în cazuri de mușcături produse de animale veninoase sau turbate, etc., sunt foarte insufi-
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ciente. Ele consistă într'o spălare abundentă și 

antiseptică a rănei, în arderea rănei cu fierul 

roș, precum și în aplicarea unei legături strânse 

mai sus de mușcătură, pentru a înpedica veninul 

să se urce în sis prin vase. 

Cât despre sugerea acestor răni cu gu7d, aceasta 

nu se mai recomandă, pentru că acel care suge, 

putând să.aibă o sgârietură în gură poate fi el 

intectat ; sau purtând un microb în saliva lui, poate 

infecta rana. Această operaţie se poate înlocui prin 

aplicarea unei ventuze, care să cuprindă toată su- 

prafața rănei. Acel mușcat de câine turbat se expe- 

diază imediat la unul din institutele antirabice din 

Bucureşti sau lași. | 

Inţepăturile produse de insecte, produc o simplă 

mâncărime, cu roșață și umilătură în locul înţepat. 

Muştele cari vin de pe cadavrele vitelor moarte 

de cărbune, (buba neagră), sunt însă mult mai pri- 

mejdioase, înțepătura lor poate fi chiar mortală. 

"Țânțarii, și ei pot prin muşcătura lor să intro- 

ducă în sângele nostru, germenele malariei (friguri 

de baltă). 
Fenomenele rezultate din mușcăturile insectelor 

veninoase se combat prin spălarea regiunei mușcate. 

cu amoniac, amestecat cu apă sau acid fenic 5%/o9 

De asemenea se poate aplica local o monedă 

care prin apăsare oprește întinderea umflăturei. 

Dacă se produc fenomene generale, sau dacă 

înțepăturile sau făcut pe o suprafață prea mare 

şi mâncărimea e nesuferită, se dă celui mușcat 

să bea câte puţin dintr'un pahar cu apă, în care 

Sau pus S—10 picături de amoniac, i se admi- 

nistrează băuturi liniștitoare ca : pa/eriana, bromură 

etc,, și i se aplică pe piele cataplasme reci de 

scrobeală.
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3. SCRINTELI (luxaţii). SUCITURI (entorse) 
In urma unor violențe, oasele pot pierde rapor- turile lor normale și da naștere la cea ce se nu- mește scrâuteală ; durerea-i mare și partea scrân- tită mai mult sau mai puțin diformată. Semnele luxaţiei sunt: 
1. Durerea la încheetură. 
2. Diformaţia ; 
3. Mișcare limitată a încheieturei. 
Luxaţiele cele mai frecvente sunt ale umărului, cotului, pumnului, fălcei de jos, etc. 

„Se pune ușor la loc o luxaţie de curând, când e veche lucrul devine mult mai greu și chiar câte odată imposibil. 
De aceea bolnavii trebue să se adreseze medi- cului, din primele zile ale accidentului ; medicul caută să pună extremitățile oaselor la locul lor și să le mențină astfel prin ajutorul unei legături. Până la sosirea medicului, bolnavul trebue ținut în imobilitate. 
Sucitura. — Se produce mai ales când călcăm strâmb, sau facem o mişcare forțată, oasele îşi con- servă raporturile, la început se pun comprese reci, şi pe urmă se face masaj; cele mai frecvente sunt la glesnă și pumn. 

4. FRÂNTURI DE OASE (fracturi). 
Când oasele se Tup, avem o fractură, 
Fracturile pot fi simple sau complicate cu răni, Semnele sunt : 
1. Trosnitura. 
2. Durerea, 
3. Deformaţia. 
+. Mișcare neobișnuită — în locul unde e rupt osul. — 
Cele mai grave sunt acelea când căpătâiul osu- 
D-na Dr. Kernbach. — Medicina. ” 4
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lui frânt a 'străpuns pielea și a ieșit afară și când 
osul e sfărâmat în mai multe bucăți. 

Fracturile craniului, sunt mai grave, mai tot- 

deauna însoțite de comoția creerului şi adesea ori 

mortale. 
Fraclurile șirci spinărei, presintă şi ele aceeași 

gravitate, din cauza vecinătăței 

VZZ __ măduvei, Ele sunt întovărăşite 
uneori de paralizii. 

E Fracturile coastelor, pot pro- 

duce rupturi ale plămânilor și 

= da naștere la pneumonii și 
: Îi emoragii. | 

i, La copii, fracturile sunt 

ze rare, fiindcă oasele lor sunt 
  

      

    

la mai elastice şi se îndoaie cu 

E mai mare ușurință. 

A Oasele bătrânilor din contră, 

tb ] sunt foarte fragile, fracturile la 
  = ei sunt frecvente și trece multă 

7 vreme până să se vindece. 

/ :] z Pentru vindecarea fracture- 
z lor se întrebuințează diferite 

Ș> aparate, cari au toate de scop 
Fig. 1. să imobilizeze oasele rupte și 

să menție fragmentele lor în 

raporturile naturale, tot timpul necesar consoli- 

dărei (ferberei la loc). 
Până la venirea medicului, în caz de fracturi, 

luăm următoarele măsuri: punem bolnavul în imo- 

bilitate, astfel ca partea fracturată să nu mai poată 

fi mișcată de loc, pentru că oasele rupte prezin- 

tând câte odată vârfuri ascuţite, prin mișcare ele 

ar putea străpunge cărnurile sau răni vreo arteră 

principală și ar da naştere la emoragii mari.
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Imobilizarea membrului fracturat, se face prin ajutorul unor scândurele lungi aproape cât lun- gimea membrului şi late de două, trei degete și mai 
mult. Trei scândurele de acestea numite afe/e sunt necesare pentru imobilizarea unui membru. (Fig. 1). 

Ele mai întâi se învelesc în flanelă sau. vată, pentru ca să fie moi. Pentru fracturele gambei, coapsei și brațului așezăm o atelă pe partea pos- terioară a membrului fracturat și două pe părțile laterale şi le legăm cu bande de pânză de trei 
degete la mijloc, sus Și jos. | 
“La antebraţ, care e lat, întrebuințăm numai două scândurele: una pe partea anterioară şi cealaltă pe partea posterioară a antebraţului. 
Braţul fracturat îl punem într'o eșarpă, atârnată de gât. O regulă generală pentru bolnavii cu frac- turi cari trebuesc desbrăcaţi e, să li se taie haina care acoperă membrul fracturat, pentru a nu face mişcări periculoase în timpul desbrăcărei. 
Dacă fracturile sunt complicate de răni, înainte de a face aparatul de imobilizare, se va spăla și pânsa rana, opri emoragia, dacă există, după povețele cari au fost deja date. 

5.. INECARE. 

Cel dintâi ajutor e să scoatem înecatul din apă; 
nu trebue să ne gândim la transportarea lui de 
cât după ce l-am readus la viață, pentru că o în- 

„târziere de câteva minute a ajutorului ce-i putem da, poate să-i pericliteze viața. li dăm ajutorul deci, chiar pe malul apei din care a fost scos. 
“Două mari indicaţiuni avem de: realisat: 
1. Să facem pe înecat să respire, 
2. Să-i încălzim corpul, punându-i sângele în 

mișcare.



"seamă că pe gura bolnavului iesă mucozități ș 

Inainte de al face să respire; trebue să ne asi- 

gurăm că gura nu-i plină de nisip şi că gâtlejul 

nu conţine mucozități și spumă. Pentru acest scop 

căutăm să-i curățim gura cu degetul invâlit în vată 

sau într'o cârpă curată; iar laringele, cu ajutorul 

unui Zamgon, făcut dintr'un bețişor, la vâriul că- 

ruia facem un pămătuf de vată sau de cârpă; o 

pană mare ne-ar face încă acest serviciu. Odată 

asiguraţi că nu mai e nimic în gură care să îm- 

pedice respirația, procedăm la respirația artificială. 

Prin respiraţie artificială se înțelege, să impri- 

măm pieptului mișcări, prin ajutorul cărora într'un 

mod regulat și ritmic se mărește și micşorează 

cavitatea toracică şi astfel în mod mecanic se in- 

troduce şi se scoate aer în plămâni. 

Respirația artificială se face în două moduri : 

1. Se culcă bolnavul pe spate, i se pune sub 

umere o pernă, sau altceva, pentru a ridica puţin 

pieptul. Cel care are “să practice respirația, se 

aşează în genunchi la capul lui, apucă cu amân- 

două mâinile pe bolnav, de coate şi i le ridică 

in sus, lipindu-le de urechile bolnavului ; apoi 

le scoboară în jos și le lipeşte de laturile trupului; 

iar le ridică, iar le scoboară, şi cu modul acesta 

la ridicarea braţelor cavitatea toracică se mărește 

şi intră aer în plămâni, iar la scoborârea lor ca- 

vitatea se micșorează şi iesă aer din plămâni; aşa că 

din două mişcări s'a realizat un act respirator. 

Dacă în timpul acestor manopere băgăm de . 

S 

spume, procedăm din nou la curățirea gurei și 

gâtlejului, așa cum am făcut lu început. 

2 Bolnavul e culcat pe spate, n individ se 

așează la dreapta lui și cu mâna aplicată pe piept 

apasă scurt, iar altul se așează la stânga bolna-
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vului, cu 0 mână aplicată pe laturea stângă cu 
cealaltă pe latura dreaptă a bolnavului, ceva 
mai jos de subțioară, apăsând de odată cu amân- 
două mâinile, în timpul. când celalt a ridicat 
mâna de pe piept. Aşa în cât în momentul când 
unul apasă, celalt a ridicat mâna. In timpul 
când se practică unul din aceste procedee, e bine 
ca cineva să apuce limba bolnavului, cu o ba- 
tistă și să-i imprime tracţiuni regulate și ritmice 
în timpul inspirațiunei. 

In același timp e bine ca cineva să facă bol- 
navului fricțiuni pe tot corpul, cu ajutorul unei 
flanele sau perii ca să-i puie sângele în mișcare. 

Respirația artificială trebue continuată cu aceași 
perseverență o oră și chiar două. Numai după 
ce înecatul a dat semne de viață, ne putem gândi 
să-l transportăm într'o casă mai apropiată, unde 
să-i dăm ceaiu, calea, vin cald şi alte băuturi sti- . 

“mulante. | 
O ultimă încercare ar fi insuflația de aer în 

plămâni direct, aplicând gura pe gura înecatului; 
acest ajutor însă, puțini s'ar grăbi să-l dea. Se 
suflă tare în gura înecatului, plămânul se umple 
de aer, când se încetează de a mai sufla, plă- 
mânul se golește. Această operaţie se repetă de 
mai multe ori negreșit, dar nu trebue încercată 
de cât atunci când cele anterioare nu au reușit, căci 
riscăm să întundăm 'mai tare în trachea bolnavului, 
mucozitățile cari îl împedică de a respira. 

Sau văzut înecaţi revenind la viață, chiar după 
câteva ore. 

6. SPÂNZURARE şi SUGRUMARE. 

Există o deosebire între spânzurare şi sugru- 
mare sau strangulare. 

In sfduzurare, individul își leagă un laț de
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gât și caută să-și atârne corpul de un copac, 

grindă, de un cuiu, pentru ca laţul să se strângă 

cât mai tare, tras fiind de greutatea corpului. 

In sagrumare, moartea se produce 'cu ajutorul 

unui laț pus în jurul gâtului și strâns, fie de in- 

divid singur sau de altul, prin tracțiune asupra 

ambelor capete; sau sugrumarea se mai poate 

produce printr'o presiune violentă făcută asupra 

gâtului. N , 

Mecanismul morței e același în ambele cazuri : 

oprirea respirației şi moartea prin asfzie. 

Ajutoarele. de dat asemenea sunt aproape 

aceleași în ambele cazuri: să tăiem ștreangul este 

întâiul ajutor, pe urmă desfacem hainele și culcăm 

strangulatul orizontal. Dacă încercarea de spân- 

zurare sau strangulare nu a avut prea mare succes, 

nici ajutorul de dat nu e complicat: se fricțio- 

nează tot corpul pentru a pune sângele în mișcare; 

dacă strangvlatul e în nesimţire se stropește 

pe față cu apă rece şi-i se face respirația artifi- . 

cială, cum se face la înecați. Dacă fața-i e con- 

gestionată, ochii injectaţi i se aplică ghiață la cap 

şi muștare la picioare. 

7. SUFOCARE. 

Sutocarea se produce. când cineva printrun 

accident sau într'adins este înăbnşit, fie de ceva 

ce a căzut peste el, fie de lucruri cu care in- 

fenționat a fost acoperit. 
Ajutoarele sunt aceleași cari se dau ia înecaţi 

şi sugrumați; trebue însă ca individul să fie cer- 

cetat de aproape și cu deamănuntul, pentru a se 

descoperi leziunile corporale, râni sau fracturi, 

în cari cazuri trebue să procedăm după cum 

știm deja.
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S. ASFIXIE. 

Omul e amenințat de asfixie ori de câte ori 
respirația e iîmpedicată, ori de câte ori oxigenul 
trebuincios respirației lui nu poate pătrunde 
în plămâni; fie dintro cauză oare care, ca la 
strangulare, spânzurare, înecare, sufocare, fie că 
aerul ce-l inspiră în mod liber, nu-i de calitate 
bună, n'are oxigen destul, sau e încărcat cu gaze 
otrăvitoare. 

Cele dintâi sunt cauze mecanice ale asfixiei 
Și le-am studiat deja mai pe toate; iar cele de 
al doilea sunt cauze chimice și de ele ne vom 
ocupa acum. 

Când gazur,le sunt otrăvitoare, în același timp 
cu asfixia se pot produce și otrăviri. 

Una dintre cauzele cele mai obişnuite de asfixie 
prin alterarea aerului, este degajarea de oxid de 
cărbune, atunci când astupăm sobele înainte ca "jăratecul să se fi consumat, când ne servim de 
sobe ambulante defectuoase cari exalează CO. 
prin pereții lor, sau încă, dacă ardem intenționaț 
cărbunii într'o cameră închisă. 

Simptomele cari ne vor face să bănuim o otră- 
vire prin oxid de cărbune, sunt : greața, vărsăturile, 
durerea de cap și somnolența. 

„Atunci, fâră întârziere, vom deschide ferestrele 
și ușile pentru a stabili un curent, sau vom trans- 
porta bolnavul în aer liber, îi vom destace hai- 
nele şi toate legăturile ce Par putea strânge la 
abdomen sau la gât și ar împedica respirația să 
se facă în mod liber; îl vom stropi cu apă rece, 
il vom plesni peste obraz cu un șervet muiat în 
apă rece, îi vom fricționa corpul cu o flanelă 
muiată în spirt și în ultima instanță vom practica 
respirația artificială, și când va da semne de 
viață i se vor da băuturi stimulante : ceaiu, cafea.



Putem chiar să-i administrăm cafea în clisme. 
In general vom proceda astfel în toate cazurile 

de 'asfixii, fie ele produse de gazul de iluminat, 
oxidul de cărbune sau de alte cauze chiar. 

9. INGHEŢȚARE şi DEGERATURI. 

Cu cât țările se civilizează cu atât prilejul de 
a. da ajutor înghețaţilor devine mai rar pentru 
că transportul cu căruța sau pe jos, pe distanțe 
mari, în timpul de iarnă, este înlocuit cu trans- 
portul cu trenul; iar pe de altă parte, cantoa- 
nele instalate din distanță în distanţă de a lungul 
căilor de comunicație, sunt atâtea case de ajutor 
și de adăpost, _ 

Primul simptom la îngheţați este somnolența 
care, ca și în asfixia cu CO, il pune în imposi- 
bilitate de a lupta ca să-și scape viața. Cel dintâiu 
ajutor ce-i putem da înghețatului e să-l transpor- 
tăm în locuința cea mai apropiată, unde zzz-/ 
vom înslala e odată într'o cameră caldă, ci 
întruna rece, pe care o vom încălzi treptat. 

li vom practica pe corp o fricțiune cu zăpadă 
sau cu o flanelă muiată în apă rece, a cărei tem- 
peratură o ridicăm gradat, putem să-l fricționăm 
apoi şi cu spirt. Cu precauţiune îi dăm să respire 
oțet tare şi chiar amoniac şi decă poate înghiți, 
îi dăm să bea ceaiu sau cafea cu rom, cognac și 
chiar rachiu. 

Când înghețarea e localizată, se chiamă dege- 
râtură şi se produce mai ales în părțile mai de- 
părtate de inimă, în cari circulația se face mai 
greu, ca: degetele dela mâini şi picioare, nas, 

„urechi. În aceste cazuri e mai bine să luăm mă- 
suri preventive : iarna când trebue să facem un



drum lung, să ne expunem mult frigului, să un- 
gem picioarele și chiar urechile și nasul cu un 
Corp gras, cu vase/ină de exemplu; să interpunem 
hârtie între picior şi ciorap și să avem ghetele 
largi. lar când degerăturile s'au produs le iricționăm 
cu zăpadă şi dacă sunt cronice, le tratăm cu băi 
astringente de picioare (foi de stejar, tanin) cu 
tinctură de iod, ungându-le de 2—3 ori pe săp- 
tămână și masaj. 

10. INSOLAŢIE, 

Expunerea corpului la soare pe timpul căldu- 
rilor prea mari poate da naștere la diferite acci- 
dente. 

Când efectele produse nu sunt tocmai mari, 
se zice că: pi-a bătut soarele la cap, şi în acest 
caz se produce roşeața pielei, care arde așa de 
tare, că une ori e chiar dureroasă, 

Alte ori apar și fenomene generale: dureri de 
cap violente, febră, amețeli, greață, leșin. După 
câteva zile, durerea dispare și nu mai rămâne de 
cât o culoare mai mult sau mai puţin închisă a 
pielei, care întârzie să-și ia aspectul ei normal, 
după ce pielea se jupoaie puțin. 
Lumina electrică, poate şi ea să dea accidente 

analoage. 
Ca să ne preservăm contra insolaţiei, trebue să 

avem capul ușor acoperit în timpul căldurilor 
mai. Ca ajutor, tot ce putem da bolnavului se 
rezumă în comprese de apă rece pe cap, după 
ce i-am descheiat hainele și'i am dat să respire 
puțin eter, oțet tare. Copiii și soldaţii, în timpul 
marșurilor, sunt expuși acestor accidente. 

Jusolația propriu zisă. Dă loc la accidente mult 
mai grave.
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“Ea se produce prin încălzirea generală a între- 

gului corp, bolnavul pierde cunoștința și stă leșinat, 

adesea ori moare, dacă revine la viață poate ră- 

mâne bolnav vreme îndelungată. 

In aceste cazuri grave, se va transporta bol- 

navul la umbră și se vor face fricțiuni pe tot 

corpul cu o flanelă înbibată cu alcool camforat, 

sau spirt ordinar, se vor pune pe cap comprese 

cu apă rece, i se va da să respire oțet tare, 

amoniac, cu precauțiune și îndată ce va putea în- 

ghiți i se va da poțiuni stimulante : ceaiu, cafea, etc. 

11. ARSURI 

Sunt mai multe grade de arsuri, după cum 

dezorganizarea e mai mult sau mai puțin profundă, 

Arsurile de gradul întâiu, constau într'o simplă 

roşeață a pielei, cele de gradul al doilea ating 

pielea mai profund și se formează bășici, iar cele 

de gradul al treilea, distrug ţesăturile profunde. 
Dacă partea arsă, e acoperită de haine, trebue. 

să le tăiem cu foarfecele şi să le ridicăm încet 

şi uşor ca să nu rupem și să jupuim pielea. 

Când arsura e puțin adâncă e de ajuns să o 

ungem cu 0 gumă arabică în soluție, de mai multe 

ori pe zi, se prinde un fel de pieliță și durerea 

se ușurează mult ; se mai poate aplica o pătură de 

untdelemn sau de Zimimenț oleo-calcar care se 

eliberează la farmacie și fără prescripția medicului; 

iar pe deasupra se pune un strat de vată, men- - 

ținută cu o fașă, pentru a împedica contactul ae- 
rului; şi acest pansament se ridică numai după 
câte va zile, când cicatrizarea sa făcut. In cazu- 
rile grave trebue să pansăm arsurile ca rănile obi: 
cinuite punem orice corp gras avem la îndemână, 
până vine medicul: unt, untdelemn, smântână, etc. 

Când arsurile sunt toarte întinse, durerile sunt
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oribile şi se însoțesc de febră, delir, convulsiuni; 
setea e mare, urina se suprimă și bolnavul poate 
chiar să moară, prin suprimarea mai mult sau mai 
puţin întinsă a funcțiunei pielei. In aceste cazuri 
trebue să recurgem la ajutorul medical. 

Pentru adulți, arsurile mai comune sunt acelea 
cu gaz sau cu diferite acide, iar pentru copii, ar- 
surile cu apâ fiartă, chiar de multe ori se întâmplă 
să se opărească cu apă clocotită, destinată pentru 
scăldarea lor. 

12. CORPI STKEINI 

Prin corpi streini înțelegem aceia care pătrund 
accidental, fie în cărnurile noastre, fie în dife= 
itele cavități naturale, ca : nas, urechi, laringe, 
rect, etc, 

In cărnurile noastre poate intra un vârf de ac, 
o așchie de lemn, etc., pe acestia ne vom încerca 
să-i scoatem și pe urmă vom spăla curat regiunea 
unde au fost întroduși. lar pe aceia din cavitățile 
naturale vom căuta să-i scoatem, intrebuințând 
mijloace speciale pentru fiecare regiune. 

Corpii streini din ochi.— În ochi pot intra dife- 
rite pulberi, cenușă, cărbuni: var, bucățele de metal, 
piatră, gene, musculițe, insecte diferite. Nu trebue 
să frecăm ochiul,- pentru că se sgârie cu asperită- 
țile pulberei. Cea dintâi măsură este, să-l spălăm, 
și aceasta o facem aplicând ochiul deasupra unui 
pahar f/in ochiu cu apă, clipind mereu așa că 
apa să intre în ochiu și corpul strein să iasă. Dacă 
a căzut var în ochi, spălăm ochiul cu puțină apă. 
zaharată, care neutralizează etectul caustic al va: 
rului. 

Sub nici un cuvânt nu vom introduce în ochi, 
ace de cap sau alte instrumente, pentru a căuta
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corpul străin, vom lăsa aceste: manopere delicate 
pe seama medicului. 

“Dacă corpul strein e sub pleoapa superioară și 
dacă suntem meșteri să întoarcem pleoapa, atunci 
aducem un serviciu bolnavului, căci astfel putem 
da de corpulstrein şi cu colțul unei batiste curate 
îl putem lua. 

Corpi streini în nas. — De obicei copiii jucân- 
du-se, își introduc în nări: sâmburi, boabe de ma- 
zăre, mărgele, și mai pot pătrunde de la sine, in- 
secte sau fragmente alimentare prin fosele nasale 
posterioare. Tot ce putem încerca, e să-i facem 
să tragă pe nas apă caldă; altfel recurgem la 
ajutorul medicului. 

Corpi streini în ureche. — Tot sâmburi, mărgele, 
mazăre uscată sunt corpii ce intră accidental în 

ureche; pe lângă astea, insecte, ca urechelnițe, și 
vata ce se paine în urechi poate să se înfunde. 
Imediat acești corpi străini produc vâjieli, dureri 
și chiar inflamații. Insectele din -ureche iesă de 
obiceiu cu injecție de untdelemn, la care se poate 
adăoga câteva picături de terebentină; corpi ro- 
tunzi ca mazărea sau mărgelele se scot uşor cu 
pensa și cu injecții de apă caldă. Nu trebue săii 
infundăm prin manopere rele. 

Corpi streini în tubul digestiv: — Corpii străini 
înghițiți, se poi opri în laringe, esofag, stomac, 
intestine. 

Când s'au oprit în laringe produc tusă şi dacă 
persistă acolo, pot produce asfixie, mai ales frag- 
mentele de alimente. | 

Cel mai bun lucru e, să introducem degetul 
cât se poate de adânc, pe gâtul bolnavului și 
să-l facem să verse. 

Dacă corpul strein este în esofag și nu iesă 
astfel, atunci medicul prin ajutorul unei sozde, îl
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poate înpinge în jos ori atrage în sus, și în cazul 
cel mai grav se face operaţie pentru a-l scoate. 

La copii, adesea ori se introduc în căile respi- 
ratorii monede, fasole, nasturi, etc. În acest caz 
trebue să ținem copilul cu capul în jos și cu pi- 
cioarele în sus, câteva minute; dacă nu reușim 
astfel să scoatem corpul strein, le provocăm văr- 
sături; iar în caz de nereușită recurgem la medic. 

Vapori iritanți, vapori de apă fierbinte, pătrun- 
zând în căile respiratoare, pot provoca accidente 
mortale. 

In stomac şi intestine. — Aci corpii streini pot 
fi scoși cn materiile fecale: îi dăm bolnavului să 
mănânce  piurele, mămăligă, untdelemn; corpul 
strein fiind cuprins în aceste mase omogene, e 
împedicat de a răni pereții stomacului şi e ex- 
pulzat mai cu înlesnire. 

Eliminarea corpului strein din tubul digestiv, 
întârziind câte odată mai multe zile, trebue să 
urmărim zilnic scaunele bolnavului, pentru a ne 
convinge de expulzarea lui. 

13. LEŞINUL (SINCOPA). 
Leșinul sau sizcoza însamnă pierderea cunoş- 

tinței în mod grabnic. Adesea ori:e precedat de 
amețeală, de slăbiciune; în timpul sincopei, miș- 
cările cordului și respirația par că s'au oprit, pa- 
loarea feței e mare, extremităţile reci şi bolnavul 
cade în nemişcare. Sincopa e une ori mortală; 
dar poate să ţie destul de mult, fără să producă 
moartea. Cauzele mai frecventate ale sincopei 
sunt: boalele de inimă, stomac, ficat, boalele ner- 

" voase, anemia, frica, durerea, starea întrun aer 
viciat, în mulțime mare, etc. 

Primul ajutor ce-i putem da unui leșinat, e să 
ne ferim de a-i ridica capul în sus, din potrivă,
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îl așezăm ca capu: mai jos de cât restul corpului, 
il: lovim pe obraz cu un prosop muiat în apă 
rece, îi desfacem hainele, ca să nu-i impedice res- 
pirația; deschidem ușile, ferestrele ca să-i dăm 
aer. 1 se face fricțiuni energice pe tâmple, mem- 
bre, în regiunea inimei, cu apă cu oțet sau numai 

cu apă rece; i se dă să miroase oțet, eter şi 
dacă vedem că leșinul se prelungește, îi atingem 
stomacul cu o cârpă muiată în apă fierbinte și o 
ridicăm imediat, repetând această operație de 
2—3 ori. 

Dacă nici aceste mijloace nu reușesc, îi prac- 
ticăm respirația artificială. 

14. DAMBLA (APOPLEXIE). 

Această boală este adesea ori precedată de 
câte va semne premergătoare: amețeli, zăpăceli, 
țiuituri tari în urechi, greutate în vorbă, pierderea 
memoriei, mersul nesigur, slăbiciune în jumătate de 
corp, etc. Apoi se produce în mod brusc: pierderea 
cunoștinței, respirația devine sgomotoasă și sfo- 
răitoare, inima bate cu putere, “bolnavul cade în 
nesimţire. 

Dacă bolnavul îşi revine,. observăm că a rămas 
une ori paralizat de 1/2 a corpului; une ori vorba 
lui e greoaie, simțurile şi facultățile intelectuale 
sunt mai mult sau mai puțin tocite. 

Cauzele damblalei, în cele mai multe cazuri, 
sunt emoragiile în creer. Ele se observă mai cu 
seamă la bătrâni și la alcoolici. Un bolnav care 
a avut un atac de apoplexie, de care s'a vindecat, 
rămâne expus la cea dintâi ocazie să aibă un 
altul. Pentru a le preveni, el trebue să urmeze 

„regimul următor; să nu mănânce mult, să nu bea 
alcoolice nici să nu'și obosească creerul cu munca
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intelectuală exagerată, să facă exerciții moderate, 
să ducă o viață regulată. 

In timpul atacului, îi putem da ajutorul următor: 
îl culcăm c4 capu pufin ridicat, îi deschidem 
hainele și-i procurăm aer; îi punem comprese de 
apă rece sau de ghiaţă pe cap, muștare mari pe 
pulpe; îi iacem o clismă cu 40 grame sare amară. 

Dacă ajutorul medicului întârzie mai mult de 
12 ore, îi putem aplica 6 ventuze cu sânge la 
ceafă, sau tot atâtea lipitori. 

Fricțiunile uscate sau cu substanțe alcoolice 
sunt recomandabile pe regiunile paralizate, pentru 
a întreţine căldura locală și a uşura circulația sân- 
gelui în acele regiuni. 

15. ACCESUL DE ISTERIE 

In fața accesului de isterie suntem aproape de- 
zarmaţi.—De altfel aceasta n'are un mare incon- 
venient pentrucă el nu prezintă nici-o gravitate. 

Cel mai bun lucru este să izolăm bolnavul, să 
facem liniște în jurul lui și mai cu seamă să nu 
ne arătăm îngrijați față de dânsul, pentrucă deși 
e în atac, aude și se impresionează. 

Să evităm de a-i da să bea orice băutură 
excitantă. 

Somnambulismul. Catalepsia, stare de somn pre- 
lungit, se întâlnesc la persoane isterice, prin urmare 
le aplicăm aceeași abstinență până la sosirea me- 
dicului ca şi atacurilor de isterie. 

16. EPILEPSIA (Boala copiilor) 

Bolnavul care are să aibă un atac de epilepsie 
scoate un țipăt şi apoi cade ca un buștean, în 
nesimţire ; fața se învinețește, membrele încep să 
se contracte, face spume la gură și de multe ori
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își mușcă limba până la sânge. Aceste două din 
urmă semne, precum și îndoirea degetului mare 
în palmă, sunt semne ce o disting de leşin şi 
alte stări asemănătoare. 

Durata accesului ține câteva minute, după cari, 
bolnavul își revine în simțiri, fără să știe nimic 
de cele întâmplate cu el. 

Mai este o formă de epilepsie, numită amezeald 
epileptică sau epilepsie larvată: bolnavul are ab- 
sențe dar nu cade în atac; se oprește un minut, 

în mijlocul unei fraze, a unei ocupații, apoi îşi 
reia cunoștința, ne-dându-și seama de ce a făcut, 
ca și cum acel moment de absenţă, nu lar fi 
trăit, 

Cauzele ei obicinuite sunt: moștenirea nervoasă 
sau mai cu seamă moștenirea alcoolică. - 

Toate tratamentele prescrise până astăzi, ame- 
liorează boala, dar nici unul nu o vindecă. 

Ajutorul ce-l putem da unui epileptic, în timpul 
accesului, e să-l ferim să nu se lovească, să luăm 

precauțiuni să nu cadă peste foc, şi să-l împe- 
dicăm pe cât posibil, să nu'și muşte .limba; nici 
odată însă, să 74 încercați să-i dați să bea apă, 

sau altceva, pentru că se poate îneca. 

17. OTRĂVIRI ÎN GENERE ŞI PARTICULAR 
(acute şi cronice) 

Prin otrăviri se înțelege introducerea în orga- 
nismul nostru a unei substanţe, care prin acțiunea 
ei este dăunătoare sănătăţei și ne pune viața în 
pericol. 

Otrăvirile pot fi acute și atunci prezintă feno- 
mene violente, sau pot fi cronice şi atunci se 
produc încetul cu încetul. Unele otrăviri sunt a7- 
zătoare şi aceste pot fi de trei feluri: 1) acide,
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cu acid acetic, fenic, azotic, sulfuric, etc., 2) al- 
caline, cu potasă, sodă și 3) minerale, cu arsenic, 
tosfor. 

Alte otrăviri sunt amorfifoare sau stupefiante, 
ca: morfina, laurul. mătrăguna ; iar altele exci- 
Zaute, cum de ex., stricnina. 

Ajutoarele ce suntem chemaţi a da în cazurile 
de otrăviri, pot fi generale, cari se dau în toate 
cazurile, și speciale cari se raportă la fie care 
caz în particular, CI 

Măsurile urgente și generale cari se iau în fie 
care caz de otrăvire, ori care ar fi substanța 'in- 
gerată, sunt: facem .să verse bolnavul introdu- 
cându-i degetul pe gât, gâdilându-l. în gât, cu o 

„pană sau dându-i să bea puţină apă caldă ; 'me- 
dicul îi poate administra un vomitif. a 
„1 se va da bolnavului să înghiță o mare can- 
titate de apă, pentru a dilua otrava. 

Tot ce am spus, se referă la otrăvirile acute, 
Dar sunt și otrăviri cronice, adică, cari se fac 
cu încetul, și sunt vechi, cauzate, fie de -sub- 
stanțe minerale ca: plumbul, arsenicul, tosforul 
şi cari sunt cele mai adesea 'ori de origină pro- 
fesională; fie prin substanțe organice, ca în cazu- 
rile de alcoolism, pelagră, ergotism Şi cari sunt 
de origină alimentară.. 

Cele dintâi se tratează prin suprimarea cauzei, 
şi băi sulfuroase, Cele de al doilea, iar suprimând 
cauza, care este: consumația porumbului, a se- 
carei stricate și a alcoolului. 

Cât despre simptomele acestor otrăviri, am 
vorbit de ele în. cursul de igienă, la capitolul 
boalelor de origină: alimentară vegetală, 

Trebue să mai adăogăm că unele otrăviri cro- 
nice sunt datorite întrebuințărei rău înțelese sau 
abusive a unor medicamente : așa sunt otrăvirile 
D-na Dr. Kernbach. — Medicina. 5
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cronice cu mercur, arsenic, iod, morfină, cocaină, 
etc. Otrăvirea cu tutun, încă poate fi numărată 
printre otrăvirile cronice cauzate de abuz. 

Toate aceste otrăviri nu se pot vindeca de cât 
prin suprimarea absolută și complectă a cauzei 
care le-a produs. 

A. Otrăviri cu acide. 

Măsuri generale: administrăm .. un alcalin, apă 
„de var; 15—20 gr. de magnesie calcinată în apă 
(lapte de magnesie), cretă pisată în apă, apă cu 
săpun, lapte, albuş de ou în apă. 

Acid acetic. — Esenţă de oțet diluat în apă; 
face oţetul obişnuit, foarte tare, care se vindea 
în toate băcăniile până mai deunăzi, dar a cărui 
vânzare este interzisă astăzi, E o otravă violentă. 
Pur, 10 grame omoară un om. 
„Simptome : poate distruge mucoasa esofagului 

și a stomacului și să producă chiar perforația lor. 
Miros de oțet în gură, dureri teribile în abdomen, 
vărsături,. une ori convulsii, leșin, și chiar moartea. 

Tratament : se va evacua stomacul, prin pro- 

vocarea  vărsăturilor, mzagrezie ori cât de multă; 
apă cu săpun (20 gr. la 1 litru.apă), lapte, unt- 
delemn câte o lingură la oră. 

„ Acid azotie — apă tare, 
Simptome: apar imediat, durere grozavă, ca 

un fer roș în gât, faringe, până în stomac. Var- 
sături violente de alimente amestecate cu sânge 
negru și cu bucăți de membrane colorate în gal- 
ben, cu un miros caracteristic. Mucoasa gurei e 
albicioasă, galbenă sau chiar neagră. Greutate în 
vorbă, imposibilitate ca bolnavul să înghiță. Du- 

„tere teribilă în abdomen, respirație grea, puls 
mic, frecvent, neregulat, suprafața corpului rece.
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Tratament: imediat mare cantitate de apă cu 
săpun, bicarbonat de sodă și chiar leșie ordinară, 
oii cât de multă, diluată bine în apă; magnezie, 
apă de.var, lapte, untdelemn, albuș de ou bătut 
in apă, apă cu gumi, ciaiu de semințe de in. . 

Acid fenie — carbolic 15—30 grame, mortal. 
Simptome : aceleaşi simptome ca la otrăvirile 

cu celelalte acide. | 
Urina neagră sau suprimată; insensibilitatea, 

aboliția mișcărilor reflexe, respiraţia accelerată şi 
slabă, moarte 

Iratameut : spălături ale stomacului, cu apă 
de var, facem bolnavul să verse şi apoi i se dă 
o nouă cantitate, iar îl facem să verse Și așa mai 
departe. 

Sulfat de magnezie, sare amară 30 grame în 
3/4 de litru de apă caldă. 

Pomilive : muştar alb o lingură. Spălături ale 
stomacului cu sulfat de magnezie, până nu se mai 
simte mirosul acidului și lăsarea soluţiei în stomac 
pentru a fi absorbită. Albuș de ou bătut în apă, 
în mare cantitate: 30 grame de unt de ricină sau 
1/7, pahar de unt-delemn. | 

Stimulanite: rachiu cald cu apă ; aplicaţiuni calde 
la picioare și mâini, fricțiuni. 

B. Otrăviri cu diferite substanţe. 
(organice şi minerale) 

Aleool-—beţia.— Siw/fome : confusie în idei ame- 
țeală, greutate de a se ține pe picioare, sau a 
merge, mers clătinat, nesigur, expresia figurei vagă, 
fața roșie, une ori palidă, conjunctivele injectate, 
buzele livide, mirosul respirației alcoolic, pielea 
acoperită de sudoare, pupilele dilatate și fixe, une 
ori contractate ; spasme, moartea. Simptomele se
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pot amenda și moartea poate veni mai târziu, re- 

pede în câteva ore, sau în aceeași zi chiar. 
Tratament : vomitive, semințe de muștar alb o 

lingură în apă. Dacă bolnavul e insensibil, trebue 

stimulat în tot chipul, lovit cu un şervet ud. I se 

dă cafea tare și caldă 1/, litru, pe cale bucală ; 

dușuri reci și calde alternativ, ise dă să miroasă 

amoniac. Spălarea stomacului. 

Alcoolismul cronic sau bezia este şi ea o otrăvire 

a întregului organism, mai gravă ca celelalte, având 

un resunet asupra urmașilor alcoolicului, predispu- 

nându-i la tuberculosă, epilepsie, nebunie, idioţie, 

etc., preparând criminalii şi degeneraţii, devenind 

astiel şi un rău social. Nu insistăm asupra des- 

cripțiunei boalei și a măsurilor profilactice, fiind pe 

larg tratată la capitolul <alimente». . - 

Arsenie, — Otrăvirile cu arsenic sunt acelea cari 

se produc cu arsenicul și cu compușii lui. Cea mai 

comună € otrăvirea cu acid arsenios sau soricioaică, 

care se întrebuințează pentru stârpirea şoarecilor. 

Otrăvirea poate fi acută, atunci când s'a luat o 

doză mai mare de arsenic de odată; și cronică, 

când otrăvirea s'a făcut încetul cu încetul prin 

acumularea în organism, luat fiind zilnic în doze 

mici, | 

Simptomele în otrăvirile acute : apar în interval 

de 1/4 sau 1 oră. Slăbiciune, arsuri la stomac, 

greață, vărsături de materii brune, amestecate cu 

mucozități și sânge. Materiile vărsate pot fi verzi 

ca bila, negre ca funinginea, sau albastre ca in- 
digo (scrobeală albastră). 

Vărsături penibile, crampe în picioare, senzație 

de uscăciune în gât, sete mare. Pielea rece vâs- 

coasă. Leșin, moarte. Se mai pot ivi, salivaţie, 

retenție de urină și o erupțiune pe piele. 
Tratament : vomitiv, spălarea stomacului, cum
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am mai spus, semințe de muștar alb o lingură, 
după aceea o mare cantitate de apă caldă sau 
sărată pentru ca să se spele stomacul. E impor- 
tant ca otrava să fie toată scoasă. 

Magnezie din belșug, oleiu de nucă, şi apă de 
var în doze mari și repetate adesea ori. Stimu- 
lante : ciaiu, cafea, alcool, dacă există toropeală. 
Băuturi mucilaginoase ; albușuri de cu (6 bătute 
la 1 litru apă), ciaiu de orz şi de semințe de in. 

Căldură la picioare şi pe corp, cuverturi și gă- 
răfi calde, fricțiuni, 15—20 grame de magnezie. 
Dacă simptomele acute scad: cataplasme de făină 
de in pe abdomen. Lapte, cafea neagră, apă de 
var 100 grame în 24 de ore. 

Simptomele în otrăvirile cronice * pleoape um- 
flate, durerea și roşața ochilor, sete şi uscăciunea 
gurei. Pierderea poftei de mâncare, senzație de 
greutate în stomac. Pielea uscată, aspectul mat, 

adesea ori acoperită de pielițe, jupuituri. Dureri 
vii în membre și articulații, dispariţia: somnului, 
visuri rele, vocea aspră, greață, vărsături, diaree; 
materiile vărsate, vâscoase și cu sânge. Tusă înso- 
țită de vărsături de sânge, slăbire și slăbiciune 
generală. 

Această otrăvire cronică, survine ori în urma 
unui tratament cu arsenic, care n'a fost supra- 
veghiat; ori când cineva a locuit într'o cameră 
cu tapete văpsite în culori cu arsenic, ori a purtat 
haine vopsite cu arsenic. 

Tratament : suprimarea cauzei, schimbarea aeru- 
lui şi a locuinţei, tonice. 

Benzina. — Simptome: Vaporii lucrează ca un 
narcotic — somnifer—și produce unele simptome 
nervoase. 

Țiuituri, vâjiituri în cap, tremurături spasmo-
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tice, contracțiuni mușculare, convulsii, greutate în 
respirație. 

Luată pe dinăuntru, benzina produce dilatarea 
pupilei, contractarea mușchilor masticatori, nere- 
gularitatea respirației, răceala extremităților, pa- 
ralizii, distensiunea abdomenului, moartea. 

Tratament : spălarea stomacului, vomitive, muş- 
tar. Când sau absorbit vapori, aceste măsuri nu 
folosesc. 

Sfimulanle : alcool, amoniac, 40 picături în apă, 
eter clorhidric, aceiaș doză, repetate mai des; 
dacă nu poate înghiţi îi punem amoniac pe batistă 
şi-i dăm să miroasă și inspire. Respirație arti- 
ficială. 

Cocleală, este un acetat de cupru ce se for-- 
mează pe pereții vaselor de aramă în care ținem 
substanțe acre ce conțin acid acetic: castraveți, 
varză, pește marinat. | 

Pentru a preveni acest accident, vasele trebuesc 
spoite pe dinăuntru. | 

Simptome : gust de cocleală în gură, un gust 
metalic, constricția faringelui, colici abdominale, 
greață, vărsături, diaree, suprimarea parțială a uri- 
nei, respirație precipitată şi grea, slăbiciune mare, 
sete, sudori reci, răceala extremităților, amețeli, 
leşin și poate chiar moartea, după gravitatea otră- 
virei. 

Tratament : lapte, albuș de ou mult, spălături 
stomacale, vomitive, o linguriţă de muștar boabe, 
apă caldă multă, ciaiu de orz, cataplasme de făină 
de in pe pântece. 

Gândăceii verzi (Cantaride). — Aceste otrăviri 
sunt mai adeseori cronice şi intenționate. 

Întocsicaţie acută — Simptome: senzaţie de căl- 
“dură în gât și stomac, greutate la înghițit. Vărsă- * 
turi de mucozități amestecate cu sânge și conţi-
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nând părticele de pulbere de cantaride. Diaree cu 
materii sanguinolente, salivaţie și inflamația glan- 
delor salivare. Necesitate de a urina des, urina e 
roşie pentru că conţine puțin sânge. 

Tratament: spălături stomacale dând bolnavului 
să bea apă caldă și provocându-i mereu vărsături, 
dacă -prindem imediat de veste și dacă gâtul bol- 
navului suferă să o facem.— Dacă nu, vomitive.: 
boabe de muştar. Băuturi emoliente: ciăiu de orz, 
apă gumoasă, albuș de ou în apă, ciaiu de se- 
mințe de in, dar zici de fel untdelemn sub nici o 
formă. 

Băi calde, cataplasme de făină de in pe pân- 
tece, când simptomele acute s'au mai liniștit, 

Gaz de iluminat. — Gazul de iluminat, produs 
de distilarea diferiților cărbuni de pământ, are 
ca elemente principale: hidrogenul, oxidul de 
cărbune și acidul carbonic. — Otrăvirile cu el se 
produc când gazul răsuflă undeva, sau când s'a 
lăsat vreun bec deschis, ori se infiltrează în pă- 
mânt, ca în subsoluri, pimniţe; 5%, e suficient să 
omoare un om. 

Simptome : dureri de cap, amețeli, pierderea 
forţei musculare, inconștiență, pupile insensibile la 
lumină, dilatate, respirație penibilă, spasme, leșin, 
asfixie şi moarte. Miros de gaz în casă unde e 
bolnavul și în aerul ce iesă din gura lui, 

Tratament : aer curat, se deschid ușile şi fe- 
restrele. Respirația artificială.— I se dă să miroase 
amoniac.— Fricțiuni pe corp, călduri la extremi- 
tăți.— Foi de muștar sau cataplasme de făină de 
muștar la picioare și pulpe. Stimulante: în canti- 
tate moderată pe gură sau prin rect.— Clisme cu 
14 litru de cafea tare. 

Mercur, — Otrăvirile cu mercur mai frecvente 
sunt acele în urma unui tratament îndelungat fără
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supraveghere medicală și prin administrarea neso- 
cotită de către babe. Dintre preparatele ce dau 
naștere mai des la otrăviri sunt: alifia .vâzâză 
(unguent-cinereu) care e pe mâna tuturor, fiindcă 
se stârpește cu ea și păduchii de cap și de lemn; 
calomelul (clorura mercuroasă) și sub/imatul coro- 
siv (bi-clorur de mercur). Cum sublimatul corosiv 
„se întrebuințează azi mult ca desinfectant și chiar 
prescris de medici, se află la îndemâna oricui, otră- 
virile intenționate cu mercur, se fac mai frecvent 
cu această sare a lui. | 

Simptomele, sunt aceleaşi ale tuturor prepara- 
telor mercuriale, mai ușoare în otrăvirile cronice 
și mai grave în cele acute, produse mai adesea cu 
sublimat. Otrăvirile cronice sunt mai mult profesio- 
nale; oxid roş de mercur — lucrătorii de oglinzi. 

Simptomele : buzele şi gura albicioase şi umflate, 
gust metalic în gură, senzaţie de constricție din 
gât până în stomac, durere vie în regiunea sto- 
macului, greață cu vărsături de materii ameste- 
cate cu sânge, diaree abondentă, scaune mucoase 
cu sânge. aţa intlamată, la început roşie, pe urmă 
palidă. Supresiunea urinei, spasme. și moartea. 

Tratament : în otrăvirile cronice: suprimarea 
medicamentului. In otrăvirile acute: spălarea sto- 
macului, vomitive, apă albuminoasă în cantitate 
mare, ciaiu de orz, făină cu apă. Stimulante: ciaiu 
cafea tare — dacă bolnavul e abătut —. 

Fosior, chibrituri. — Otrăvirile cu tosfor sunt 
acute și cronice. Cele acute sunt de obiceiu inten- 
ționate, iar cele cronice privesc mai mult pe lucră- 
torii din fabricile de chibrituri, care se otrăvesc 
zilnic şi încet, încet. 

Simptome : în otrăvirile cronice se produce ne- 
croza maxilarului inferior, cu deosebire. 

În otrăvirile acute simptomele suut : durere de
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stomac, vărsături cari nu ţin mult—materiile văr- 
sate sunt lucitoare în intuneric. — Miros de fosfor 
în gură, dureri în regiunea ficatului. Turburări ge- 
nerale cu slăbirea acțiunei cordului. 

Tendinţe la emoragii: scurgeri: de sânge pe 
nas, vărsături de sânge, chiar emoragii sub piele, 
ruperea capilarelor. La femei menstruația poate 
apare mai de vreme. Pierderea inteligenței și a 
cunoștinței, în unele cazuri delir violent. Spasmele 
nu sunt rare. Urina scăzută, conține albumină. 
Moartea: survine repede şi pe neașteptate. Dacă 
bolnavul se vindecă, convalescența e lungă. 

Tratament: Vomitive Piatră vânătă 0.20 ct. 
grame disolvat în apă, la fie care 5 minute o ase- 
menea doză până se provoacă vărsăturile. 

Esenţă de terebentină în doze de 2 grame (un 
gram are 20 de picături) la fie care 1/2 de oră. 
Purgative: sulfat de magnezie (sare amară) 15—20 
grame la 100 apă. 

Plumb. — Acest metal și mai ales compușii lui 
ne dau foarte frecvente intoxicații acute și cronice. 

„Otrăvirile se produc cu ză de glumă (acetat de 
plumb). 

O otrăvire cronică se poate produce cu cerzsa 
prin întrebuințarea prelungită. Un articol de toiletă 
care a ajuns în cochetăria femeei așa de necesar 
ca pâinea: zudra, în a cărui compoziție cerusa 
intră câte odată, poate produce intoxicații. 

Apa de băut, conservele, bomboanele etc. încă ne 
pot otrăvi, când conductele în care se aduce apa 
sunt de plumb şi nu se observă măsurile ce tre- 
buesc luate; când conservele se ţin în cutii su- 
date cu plumb; când bomboanele se invălesc cu 
hârtii plumbuite, sau când ne servim de tacâmuri 
făcute din plumb. 

Tot în mod cronic se otrăvesc lucrătorii ce stau
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în contact continuu cu pulberea fină de plumb ca: 
tipografi, zugravi, lucrători din unele făbrici. 

Simptomele otrăvirei acute: uscăciunea gurei și 
a gâtului, gust metalic, sete intensă, colici locali- 
zate la capul : pieptului și ușurate prin presiune, 
muschii abdominali contractați. Constipaţie con- 
stantă. Crampe în membre, sudori reci, spasme; 
sughiț, vărsături, respirația grea, când bolnavul 
scapă, ca și la otrăvirile cu fosfor, convale- 
scența e lungă. 

Tratament : spălarea stomacului ; vomitive: boabe 
de muștar. Lapte, albuș de ou bătut în apă, 
ciaiu de orz, Cataplasme pe pântece. 

Simplomele olrăvirei cronice: durere în re- 
giunea buricului, colici, gura uscată, respirația cu: 
un miros şi gust displăcut, sete, gust astrigent 
în gură; gingiile par tivite cu un strat fin: albăs- 
triu, dinții negri și murdari; lipsă de poftă de 
mâncare, constipaţie, paralizia unor sau mai multor 
muschi. Insomnie, durere mare în umere şi braţe; 
anemie mare, sfârșală, slăbiciune, turburări în di- 
gestie. Dureri în încheeturi, ca la reumatisme, 
turburări ale vederei, albuminurie.. 

Tratament : îndepărtarea cauzei, băuturi saline 
dimineaţa ; hrană bună, masaj, electricitate, băi 
de pucioasă. 

Măsuri profilaclice, preventive pentru lucrători 
ce lucrează plumbul: atelierele bine aerate, mâi- 
nile spălate cu îngrijire; să aibă un fel de bluze 
cari să le acoperă hainele și cari trebuesc scoase 
când părăsesc atelierul. Mâncarea nu trebue să 
se ia în ateliere, Băi calde frecvente, robinete 
multiple în ateliere pentru spălarea podelelor cari 

“trebuesc făcute din ciment pentru a se spăla ușor. 
Sodă caustică. Măsurile generale în otrăviri cu 

alcaline sunt următoarele: se va da să bea apă
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acidulată cu oţet sau zeamă de lămâe, lapte, apă 
cu albuș de ou. 

Simptome : gust acru și caustic, Distrucție par- 
țiala a mucoasei bucale. Căldură şi durere în 
gât, întinzându-se până în stomac; câte odată 
vărsături— materiile vărsate sunt amestecate cu 
sânge negru și cu bucăți de mucoasă. Pielea rece 
și vâscoasă. Diaree cu dureri mari de pântece. 
Ca accident secundar poate surveni strâmtorarea 
esofagului. | 
Tratament : oţet, suc de lămâe, de portocală, 

diluate în apă, ori cât de multă. Băuturi emo- 
liente: albuș de ou în apă, lapte, ciaiu de orz, 
untdelemn. 

Sâmburi de zarzăre şi migdale amare, — Qtră- 
vurile din sâmburi de zarzăre și migdale amare 
conţin principii care dau naștere acidu/ui cyan- 
hidric sau prusic otravă violentă, 

Simptome: apar grabnic, insensibilitate ime- 
diată, ochii fixi și strălucitori, pupilele dilatate și 
insensibile la lumină, membrele fără putere, moi; 
pielea rece, acoperită de o sudoare vâscoasă, 
puls imperceptibil. Respirația întreruptă, spasme 
une ori. 

Contracturi a maxilarului inferior și a corpului 
întreg. Moarte repede. a 

Tratament : Vitriol verde (calaican-sulfat de fer) 
în apă în doze de 30 grame. Spălături stomacale 
și vomitive : muştar, etc, Stimulante: rachiu, amo- 
niac (2 gr. în apă); eter clorhydric (2 gr. în 
apă) repetate mai des. Dacă bolnavul nu poate 
înghiți i se administrează în clisme, [i dăm să 
respire amoniac pe o batistă, 

Terebentina. 
Simptomele : miros de terebentină în respirația 

bolnavului; pupilele contractate, respirația sgomo-
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toasă, iritaţia bășicei udului; urina prezintă un 
miros de violete. 

Tratament: Spălarea stomacului, vomitive, sulfat 
de magnezie 30 grame în apă. Băuturi emoliente: 
lapte, apă cu albuș de ou, ciaiu de orez. 

C. OTRĂVIRI CU DIFERTIE PLANTE. 

Brânduşa. (Colchicum automnale). 
Este o plantă din familia  Co/c/icaceeflor, 

trăește mai ales: prin locurile 
muntoase : rădăcina ei e un bulb, 
și are un miros urât, iar la gust 
e iute, se întrebuințează în me- 

"dicină. Substanţa otrăvitoare nu- 
mită co/chicină se găseşte în se- 
mințele și foile plantei. 

Floarea ei se întrebuințează 
în popor, fiartă în apă, contra 
urdinărei (ieșirea afară prea mult) 

Ă și dă naștere la otrăviri. Foile 
1 sunt foarte otrăvitoare. 

     
     
[4 Simptomele : Durere, arsuri în 
a) stomac, vărsături continue cu 
RA sânge, sete mare, sudori reci 

Alu pupilele dilatate, delir. 
Tratament : Evacuarea stoma- 

cului, apă în care a fiert coajă de stejar: -ciaiu, 
apă albuminoasă, ciaiu de orz, etc. 

Cucuta (Cicuta virosa). 
Plantă din familia Omwbeliferelor. 
Specia cucuta de apă crește pe malul apelor, 

prin şanţuri, rădăcina ei e mare, e cea mai veni- 
noasă dintre cucute. Cucuta pătată creşte prin 
grădini, ajunge la 2 metri înălțime, înflorește : din 
lunie-August, are tulpina verde cu pete purpurii, . 

4 

Fig. 2. Brândușă.



 
 

Bucinis, Cucută, Dudae.
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miroase rău de tot. Poporul o întrebuințează în 
cataplasme pe umflături și mai ales la animale 
când ugerul e umflat. Principiul activ e cicuziza. 

  

Fig. 3. Cucuta (conium maculutum) 

Simptome : Slăbiciune în picioare, mers încur- 
cat, aboliția forței musculare în braţe şi a orice” 
putere voluntară, pupilele dilatate şi fixe, pier- 
derea vederei, imposibilitatea de a înghiţi, para- 
lizia muschilor respiratori, asfixie, moarte. 

Tratameni 3 Evacuarea stomacului, vomitive 
Boabe de muştar o lingură. Ciaiu de coajă de 
stejar, sau ciaiu tare, cât de mult; apoi din nou 
evacuarea stomacului.— Stimulante : rachiu, amo- 
niac, eter clorhydric. Căldură la picioare; fric- 
țiuni, Respirație artificială timp îndelungat. - 

Laur.- Ciumafaie (datura stramonium) din familia
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solaneelor : Ajunge un metru înălțime. Fructul e 
o capsulă plină cu semințe și cu suprafață ghim- 
poasă. Foile au proprietăți medicamentoase, chiar 
conservate. Poporul o întrebuințează contra ne- 
vralgiilor, spasmelor și în fumigaţii contra astmei 
(nădufului); se fac chiar ţigări din toile ei şi se 
fumează de astmatici, 

Se mai fac cataplasme și se aplică pe umflături 
dureroase. In popor 
chiar semințele se 
înghit așa cum sunt. 
Principiul otrăvitor e 
daturina. In fruct se 
găsește un principiu 
somnifer întrebuințat 
odinioară de vrăji- 
toare ca să producă 
viziuni fantastice; și 
de hoți ca să a- 
doarmă pe 'cei ce 
vreau să-i fure. 

Simptome :  Căl- 
dura și uscăciunea 
pielei şi a  gurei, 
suprimarea  salivei 

„Fig, 4. Laur, Alaur, Bolandariţă, greutate în degluti- Ciumafae, Varbare, Cura fetei, Mărul ție, sete mare. Ve- 

” derea turbure și du- 
blă, pupile dilatate și insensibile la lumină. Ex- 
citație, delir, mers greu, erupțiune :care seamănă 
cu a scarlatinei. Leșin, moarte. Simptomele sea- 
mănă cu ale otrăvirei prin mătrăgună (beladonă). 
4. Tratamentul : Evacuarea. stomacului, vomitive: 
muștar. Stimulante: alcool, săruri volatile (amo- 

-niac) eter clorhydric. Catea tare și caldă. Muștar 

  



  
Laur, Alaur, Bolandariță, Ciumafae, Turbare, 

Ciuma fetei, Mărul porcului.
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la picioare, călduri, stimulaţie cu un şervet ud. 
Respirație artificială. 

Leandru. — O/eandru (nerium oleander) din fa- 
milia apocineelor, foarte asfixiant. Conţine i în trun- 
chiu, foi, flori, în toate părțile, un principiu veninos 
așa de fin că poate cauza accidentele cele mai 
grave şi chiar moartea prin emanațiile sale; coaja 
și foile au un miros displăcut și un gust amar şi 
acru. Florile sunt roşii sau albe și au un miros 
plăcut. 

Simptomele : Dilataţia pupilei, ochii fixi şi stră- 
lucitori, pulsul slab, respirația neregulată, sudori 
reci, leșinuri, une ori convulsiuni și moarte, 

Tratament : Evacuarea +i spălarea stomacului, 
vomitive, Stimulante : rachiu, amoniac 2 grame 
(40 picături în apă); ; dacă nu poate înghiți, se dau 

" medicamentele în clisme. Inhalaţii de amoniac pe 
o batistă. Respirație artiticială o oră și mai bine. 

Măsălariţa, (hyosciamus niger) familia solaneelor. 
Crește printre ruine și prin locuri locuite, e 

otrăvitoare pentru om. Rădăcina seamănă cu a 
cicoarei. Are foi lungi și adânc despicate; florile 
au forma de clopoțel, fructul conține sămințe negre, 
planta miroase greu și urât, Conţine un alcaloid: 
hiosciamina care are proprietăți liniștitoare și som- 
nifere. 

Poporul întrebuințează ciaiul de măselariță 2 -4. 
grame de foi uscate, pentru dureri de măsele, de 
unde și numele ei, dar nu se bea ciaiul, ci numai 
se aburește gura cu el; se întrebuințează și în 
cataplsame. Tratament periculos fiind foarte otră- 
vitoare. 

Simptomele : Simptomele de otrăvire cu măse- 
lariță seamănă cu acelea ale otrăvirei'cu mătră- 
gună. Excitaţie mare, fața roșie, amețeli, paralizii, 
pupilele dilatate, vederea dublă, greață, văsături; .
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în doze mari, impotența de a vorbi, delir, con- 
fusie în idei, nesimţire. 

Tratament : Evacuarea stomacului, „vomitive, 
Stomacul se poate spăla cu ciaiu de coaje de 
stejar, sau chiar cu ciaiu rusesc. Stimulante : ra- 

  

Fig. 5. Măselariţă 

chiu, inhalații de amoniac;. eter clorhydric (2 
grame într'un pahar cu apă). Cafea tare. Muştar 
la picioare, călduri, stimulație cu un şervet ud. 
Respirație artificială. 

Mătrăgună, — (Atropa belladona) din familia 

Solaneelor. Creşte la umbră. Fructul ei seamănă 
cu niște cireșe mici. Toate părțile plantei conțin 
rincipiile otrăvitoare : a/rogiza și belladona. Planta 

Bu e bună să se recolteze toată odată: foile se



  
Măselarița, Măselar, Nebunariţa,



  
Cireașa lupului, Doamna mare, larba codrului, 

Impărăteasa Mătrăgună, larba bună, 

Nadrăgulă.
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recoltează mai bine în Iunie, boabele în August, 
şi rădăcina în Mai, 

Alropina, se găsește mai ales în frunze. Copiii 
se otrăvesc adesea ori mâncând fructele cari sunt 
dulci și samănă cu cireșile. Poporul întrebuințează 

  

  

Fig. 6; Cireaşa lupului, Doamna mare, .. 
Impărăteasa Mătrăgună, Iarba bună, Na- 

drăgună, 

foile de mătrăgună proaspete sau rădăcină 'pisată, 
în cataplasme aplicate -pe părțile dureroase, în 
nevralgii. Ă | = 

In medicină se întrebuințează pentru dilatarea 
pupilei, şi liniştitor în nevralgii, tuse, etc, Foile de 
mătrăgună ca şi cele de ciumalaie se întrebuin- 
țează- în țigări pentru astmatici,. 
„Ori care parte a acestei plante poate da naş- 
tere la otrăviri grave; dar principiile toxice nu 

D-na Dr. Kernbach. — Medicina. : 6
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se găsesc egal împărţite în toate părțile ei, în mai 
mare cantitate în rădăcină și: frunze, variază în 
cantitate chiar în aceeaşi parte a plantei, după 
timpul recoltei, natura pământului, climei, şi con- 
dițiile meteorologice. 

Simptomele : Uscăciunea gurei şi faringelui, sete, 
greutate de a înghiţi, lipsa de salivație. Pupilele 
se dilată tare, devin insensibile, bolnavul are ve- 
derea turbure şi dublă ; ochii par ieşiţi, strălucesc, 
fața se roșește. Delir, nesimţire une ori, slăbirea 
puterei musculare, bolnavul abia poate merge. 

Pielea se usucă sau se aco- 
peră de bubulițe ca în scar- 
latină. | 

Tratamentul: Evacuarea sto- 
macului, vomitive: muștar O 
lingură. Se stimulează bolna- 
vul cu fricțiuni, cu muștar la 
picioare şi căldură. I se dă 
cafea tare și caldă, rachiu. Sub 
nas i sepuneo batistă pe care 
se toarnă puţin amoniac, eter, 

Dacă urina se oprește, tre- 
bue scoasă cu. sonda și dacă 
bolnavul pare în nesimţire se 

SA face respirația artificială, un 
ANNA ceas, două. 

( Vă Omeag. (Aconitus napelus) 
VB din fainilia ranuncu/aceelor. — 

Fig. 7, Omeag. Este o plantă de munte; creşte 
însă şi în locuri umede și gră- 

dini pe care le infrumusețează purtând nişte lori 
și frunze frumoase; e însă o plantă foarte veni- 

„_noasă și otrava ei-se găsește mai ales în frunze 
și în rădăcină; aceasta se recoltează mai ales 
toamna,  
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Principiul ei activ se chiamă acozitiză. Poporul 
o întrebuințează să omoare câini, se intrebuin- 
țează şi în medicină. | - 

Din cauză că rădăcina ei seamănă cu țelina, se 
întâmplă accidente de otrăvire datorite întrebuin- 
țărei ei. 

Simptomele : Un fel de arsuri la capul pieptului, 
înțăpături în gură, pe buze, pe limbă, constricția 
faringelui, furnicături, amorțeală în degete, greață 
și vărsături Vederea confuză, surditate, une-ori 
delir, convulsiuni sau toropeală și nesimţire ; su- 
dori reci, respirație slabă, pupilele dilatate, moartea. 
" Tratament : Evacuarea stomacului prin spălă- 
turi sau vomitive: muştar alb. Căutăm să stimulăm 
bolnavul cu alcool, pe cale bucală sau în clisme 
foarte diluate 10%; fricțiuni pe corp, călduri la 
picioare. i 

Respirația. artificială — prelungită. Ea 
Opiacee. — Constituesc preparate ce se obţin 

din plante ce fac parte din familia /apaveraceelor, 
Măsuri generale: ne vom da toată silința să nu 

lăsăm pe otrăvit să adoarmă, vom combate du- 
rerea de cap și umeţelile cu comprese reci pe cap, 
îi vom biciui fața şi corpul cu prosopul ud, și îi 
vom administra pe gură sau pe cale rectală cafea 
neagră concentrată în doze mari. Respirație arti- 
ficială cu tracţiunea limbei. | 

Paparoanele. (papaver rheas). — Macul obișnuit 
este o plantă frumoasă ce se cultivă prin grădini, 
dar care crește mai ales pe câmp. Toate părţile 
plantei au proprietăți liniştitoare și puţin narcotice 
(somnifere). Florile se întrebuințează în ciaiuri 

„contra tusei; fructul macului e o capsulă. Căpă- 
ținele de mac, prin fierbere dau extract destul 
de tare. Căpăţinele acestea sunt mari cât o nucă, 
care conține semințele mai mici ca păsatul.
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Ciaiul făcut cu căpăţini de mac poate produce 
somn, 

Papaver somniferum (macul), 'e o specie foarte 
însemnată și ca plantă medicinală. "Din el se ex- 
trage Opiu/. “Prin incisiele ce se fac în căpâţinele 
macului de această specie, se scoate un suc care 
concretat sub formă de lacrime serveşte la fa- 

cerea turtelor de opiu. 
Aceste incisii se fac în- 

"nainte ca fructul să ajungă 
la maturitate. Opiul cet 
mai bun e cel de Smyrna. 
Culoarea e brună, mi- 

roase tare și greu; are 
"un gust amar și greţos. 

Se întrebuințează mult în- 
medicină din cauza pro- 
prietăților sale liniștitoare 
și narcotice, dar e otrăvi- 

- tor în doză nu prea mare. - 
Cu toate acestea prin o- 
biceiu se tolerează în .can- 
tități chiar mai mari; Chi- 
nezii, Indienii îl fumează; 

Fig. 8. Mao do câmp, Mae ȘI PENLTu acest scop, pre- 
roşu, Paparoane, parat în mod special, nu 

mai produce de cât som- 
nolență. ÎIntrcbuințarea lui nemoderată însă duce 
la slăbirea facultăților intelectuale, la abrutizare. 

Opiul datorește aceste proprietăți otrăvitoare 
la mai mulți principii, dintre care cel mai vechiu 
cunoscut şi uzitat e:' /for/îna. Această substanță 
se întrebuințează in doze mici ca narcotic liniș- 
titor. Când 'cineva se deprinde cu ea, devine 
o adevărată beție și constitue mor/nomania, care 
e o otrăvire cronică și duce la abrutizare și moarte. 

 



  
Mac de câmp, Mac roșu, Paparoane.
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-Laudanum și picăturile D-rului Davila sunt 
preparate farmaceutice ce conţin opiu în ele, și 
care se află în mâna tuturor, Trebuesc însă ma- 
niate cu prudenţă, căci. pot da naștere la atrăviri, 
Aşa /audanum nu se poate lua de cât în doze 
de 20—30 picături pe zi şi nu toate de odată, 

„ ci la intervale; iar picăturile D-rului Davila se 
pot lua până la 40—50 pe zi, în doze de câte 
10—15 picături odată. 

Astfel aceste preparate ca și ciaiul de mac Şi 
toate opiaceele expun la otrăviri a căror simptome 
sunt in mai mic: simptomele otrăvirei cu opiu și 
morfină. Nici odată aceste preparate nu trebuesc 
date copiilor fâră prescripția medicului. 

Simptomele otrăvirei cu opiu. — La început in- 
trarea opiului în organism produce o senzaţie 
plăcută; îndată însă după aceasta, apar palpitaţii, 
dureri de cap, oboseală, somnolenţă, pupilele se 
contractă. La început când bolnavul este în pe- 
rioadă de excitație—căci opiul în cantitate mică 
excită şi în cantitate mai mare adaorme—mai 
putem lupta cu bolnavul, dar mai târziu: pupilele 
rămân insensibile, nici un muşchiu nu mai răspunde 
excitaților ce se fac asupra lui, pielea se răcește, 
fața devine palidă, buzele vinete, respiraţia se 
încetinează și moartea survine. 

Tratamentul: Constă în evacuarea stomacului 
prin vomitive, spălarea lui și stimularea bolna- 
vului, ținându-l în picioare pentru a lupta contra 
congestiei creerului, lovindu-l peste față cu șervet 
ud. Cafea tare și caldă pe cale rectală. 

Simptomele otrăvirei acute cu morfină.—Ca și 
în otrăvirile cu opiu, mai întâi se produce o ex- 
citaţie a creerului, care produce o stare plăcută. 
Apoi vine sete, uscăciunea gurei, dureri de cap, 
oboseală, somnolență; și din somnolență bolnavul
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cade într'un somn adânc, închide ochii, pupilele 
se contractă ; pielea se acoperă de sudori reci și 
vâscoase, numai inima și plămânul mai veghiază 
la această agonie a vieţei; mai la urmă încetează 
şi ele de a mai funcționa și bolnavul moare. 

Tratamentul : Diferă după calea pe care morfina 
a fost introdusă în organism. De sigur că dacă 
e calea stomacală, atunci se dau aceleași ajutoare 
ca și la otrăviri, în genere pe această cale, adică: 
întâi, evacuarea stomacului, vomitive, spălarea 
stomacului; dacă însă morfina a fost introdusă în 
organism pe cale subcutanată (injecții pe sub 
piele) tot acest tratament n'are nici un înțeles. 
In acest caz ţinem bolnavul ridicat, îl stimulăm 
cu dușuri reci, un şervet ud, cu cafea tare; eter 
sulfuric, amoniac pus pe o batistă şi ținută sub 
nas. Respirație artificială și masaj când simp- 
tomele acute au dispărut. 

Simptomele otrâvirei cronice, sunt: slăbiciune, 
tremurături, agitație când bolnavul nu e sub in- 
fluența morfinei, abrutizare și chiar idioție. 

Tratamentul : nu poate. fi făcut de protani el 
trebue condus de medic. 

Tutunul. (Nicotiana tabacum) din familia So/a- 
zeelor, este o plantă care conține un principiu 
toxic: zicotina. Nu vom insista asupra acțiunei tu- 
tunului când se fumează sau se prisează ; fiind că 
am vorbit deja pe larg despre el în capitolul 
condimente din igienă. Ne vom ocupa întâi de 
efectele tutunului întrebuințat ca plantă medicinală. 

Poporul întrebuințează foile de tutun in infusii 
pentru stârpirea insectelor și pentru tratarea boa- 
lelor de piele, și mai cu seamă a râiei şi a 
Phiyriasei (a păduchilor) cea ce a dat naștere la 
otrăviri. 

Se pune 100 grame de foi la 3000 grame



— 87 — 

apă şi se întrebuințează în spălături la animalele 
râioase. Se mai dă tutunul în clistire, 30—50 
grame la un litru de apă, în cazuri de asfixie, 
apoplexie. | 

Abuzul fumatului dă naștere la fenomene otră- 
vitoare și duce la o 
mulţime de boale de 
plămâni, inimă, sto- 
mac și sistem nervos. 

Simptomele otrăvi- 
rei acute :. Greaţă, 
vărsături, slăbiciune, 
amețeli şi leșin. Ha- 
lucinaţii, idei con- 
fuze,  turburări ale 

vederei, sudori reci, 
pupilele dilatate. . . 

Tratament ; Mai 
întâi ţinem bolnavul 
culcat, — Evacuarea 
stomacului, vomitive, 
ciaiu tare. Stimulăm 
bolnavul cu alcoolice 
și îi dăm să miroasă amoniac și eter; fricțiuni pe 
tot corpul, călduri. 

In cazurile de fenomene cronice de intoxicare, 
cel mai bun lucru e că bolnavul să lase tutunul 
şi pentru asta nu-i trebue de cât voință. 

  

Fig. 9. Tutunul. 

D) OTRĂVIRI CU SUBSTANȚE ALIMENTARE. 

Porumb. — Porumbul alterat, adică cules necopt, 
și conservat în pătule proaste, unde se mucezește 
și se strică contribuie la o otrăvire cronică, nu- 
mită ze/agră. Sa crezut că boala este cauzată 
de un alcaloid ce se desvoltă în porumbul stricat,



datorit unor microorganisme, dar în afară de asta, 
agentul colaborator este mizeria în general și reaua 
nutrire în special. 
i? Simptomele: Roşeața pe piele pe părţile des- 
coperite : mâini, față, picioare, piept; ârizală apoi 
jupueala ; acestei erupții urmează dureri de stomac, 
lipsă de poftă de mâncare, sensaţii ne-plăcute în 
pântece, diarea, etc. 

In sfârşit sistemul nervos e atins şi bolnavul 
are mania pelagroasă şi se sinucide de cele mai 
multe ori prin înecare sau spânzurare. 

Tratamentul. Este profilactic: să se samene în 
regiunile muntoase unde vara e întârziată un porumb 
precoce, să nu se strângă necopt, să se con- 
struiască cuptoare speciale pentru a-l usca ; să: 
împedicăm oamenii să mănânce porumbul stricat 
şi în sfârșit îmbunătățirea stărei sociale a ţăranului: 
să-l impedicăm de a mânca exclusiv porumb, să 
se înființeze cuptoare de pâine și ospătării popu- 
lare unde țăranul să găsească o alimentaţie ieftină 
şi hrănitoare, să ne considerăm obligaţi fiecare din 
noi de a face propagandă și a lucra în acest scop, 
ca să scăpăm țara de una din relele cele mai 
mari, care lucrează la distrugerea ei. 

Secară. — Cât despre acest cereal, când este co- 
tropit de ciuperca c/aviceps purpurea dă naştere 
la boala numită ergozisze. | 

Simptomele : Sau boala se manifestează prin 
gangrena extremităților, moartea țesuturilor, şi 
constitue forma: ergofism gangrenos ; sau simpto- 
mele se raportă mai mult la sistemul nervos: 
furnicături prin corp, amorțeli, amețeli, convulsii și 
constitue forma ronvulsivă, 

Tratament. Măsurile de apărare contra ergo- 
tismului sunt mai mult profilactice: să se caute a 
se da întindere culturei altor cereale, a grâului
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de exemplu, deși grâul nu e scutit de ergotism, 
dar mai rar e atins decât secara, să se convingă 
populaţia de răul ce-i poate produce secara stricată 
iar pe când se macină grâul 
să se aleagă sămințele bune 
de cele ergotizate, căci bo- 
bul bun de grâu e mai e- 
lastic, și până să fie el 
strâns în pietrele de moară, 
cele ergotizate s'au pulve- 
mizat deja și se pot izola 
prin ciur sau sită 

Crustacee, siridii, scoici. — 
Când nu sunt proaspete pot 
da naștere la otrăviri prin 
desvoltarea unor alcaloide 
toxice, numite promaine.— 

Scoicile mai otrăvesce când: 

ele însăși sunt bolnave și 
se desvoltă în ficatul lor o 
otravă: i/kylotoxiua. Ele 
pot transmite febra tifoidă 
când sunt ținute în basinuri 
murdare, contaminate de 
urina sau excrementele tifi- 
cilor. 
Simptomele otrâvirilor ali- 

mentare. Cea mai ușoară 
otrăvire tace să apară pe 
corp 0 roșeață ce: seamănă . 

cu urzicarea, de aceea se și 
chiamă z7ficarie ; bolnavul 

| 
IN    

Fig 10. Secara. 

are şi mâncărime pe corp. Jar dacă otrăvirea e 
mai grea apar şi alte semne: durere de stomac, 
febră, vărsături, diaree, dilatarea pupilei, chiar simp-
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tome coleritorme. Semnele apar indată după masă 
uneori după 1—2 zile. 

Toate aceste simptome se pot agrava; sistemul 

nervos poate fi serios atins, bolnavul poate cădea 
întrun leșin prelungit și moare. 

. Toate otrăvirile alimentare, ori de ce natură 
ar fi ele, cari produc otrăviri acute se pot: pre- 
sinta în trei feluri: 

a] O formă intestinală, cea mai comună, care 
prezintă semnele unei simple indigestii, cu vărsă- 
turi și diaree, bolnavul rămâne cu o sensibilitate 
gastrică mai multă vreme și cu un  desgust pentru 
alimente. 

d) O altă formă, care seamănă foarte bine cu 
febra tifoidă şi care se numește paratifus. _ 

c) O altă formă și mai gravă, a cărui simptom 
seamănă cu a holerei: cu scaune riziforme ; 
numai lipsa bacilului holerei ne poate dovedi că 
nu-i holeră. 

Cât despre pronosticul acestor otrăviri, depinde 
foarte mult de felul substanțelor alimentare și de 
calitatea lor. 

Tratament: Până la venirea medicului—purga- 
tive, evacuarea stomacului, provocând spălături 
cu ingestie de apă caldă, sau gâdilarea tundului 
gâtului cu 'o pană, regim lactat, apă de Vichy, 

" bicarbonat de sodă. 
Ciuperci. — Ele procură alimentaţiei un mare 

număr de specii foarte plăcute și nutritive, dar 
sunt şi unele foarte periculoase, cu care se produc 
otrăviri :violente. 

Ciupercile conţinând mult azot, constituesc un 
aliment reparator ce se apropie, de carne. Şi dacă 

„ sunt printre ele unele specii cari pentru gustul lor 
fin şi delicat sunt căutate ca condimente, sunt 
altele mai puțin plăcute poate ca gust, dar cari
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sunt prețioase pentru oamenii săraci și cari se în- 
trebuințează mult ca alimente în Rusia, Unga- 
ria, etc. 

Totuși se prăpădesc anual o mare cantitate de 
ciuperci și puţine servesc la alimentaţie. Cauzele 
sunt multiple: pe lângă ciupercile comestibile se 
găsesc o mulțime otrăvitoare, lucru ce a discre- 
ditat ciupercile în ochii multora; mâncate în mare 
cantitate de persoane ce n'au stomacul sănătos, 
îngreuiază digestia; apoi ciupercile chiar comesti- 
bile, când sunt vechi, intrate deja în descompu- 
nere, pot da naştere la fenomene de otrăvire. Pe 
lângă asta, multe ciuperci, comestibile în unele re- 
giuni, devin toxice în altele. 

Nu s'a găsit până acum un semn comun după 
care să se poată spune cu siguranță, dacă o ciu- 
percă este sau nu otrăvitoare, lucrul acesta nu 
sa putut încă stabili. 

Singurul mijloc de a ne folosi de ciupercile co- 
mestibile și de a ne feri de otrăvirile cauzate de 
cele otrăvitoare, e de a cunoaște fie care specie 
de ciuperci comestibile și a o deosebi de cele 
otrăvitoare, lucru nu tocmai ușor, care cere un 
timp îndelungat şi o experiență largă, și nu se 
poate face într'un curs de igienă. 

Ciupercile trăesc la umbră, pretutindeni unde 
este umezeală şi căldură, cresc din belșug, dar 
dispar îndată ce una din aceste condițiuni lipseşte. 
Unele specii trăesc sub pământ, altele, pe arbori, 
în mușchi, în iarbă, etc. 

Ele n'au nici rădăcini, nici frunze; dar în locul 
lor au țesătură fină ce seamănă cu o pânză de 
paiajen, întru câtva, care stă în pământ sau în 
diferite substanțe în putrefacție, pe care cresc, și 
servă să extragă prin ea hrana din mediul în care 
se află. Această țesătură se chiamă ziceliu.
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Ciupercile se deosibesc foarte mult între ele ca 
formă și mod de desvoltare și această deosebire 
formează chiar baza clasificărei lor; clasificare care 
înlesneşte studiul. 

Formele sunt foarte variate: cea mai răs- 
pândită represintă o pălărie în formă de umbrelă 
care stă pe un picior înfipt în pământ; dacă par- 
tea de desubt a pălăriei e poroasă, adică dacă 
pare ciuruită de mici găuri constitue specia: 76. 
nâtârcelor; dacă, e formată din foi sau lamele e 
un Agaric ; unele ciuperci ca /ru/e/e, de exemplu, 
sunt rotunde fără picior; altele sunt ca o pâlnie 
cum e sbârciogul; altele iau forma ramificată de 
mărgean cum sunt c/avariaceele; unele sunt simple 
întinderi membroase; altele seamănă cu bureţii.- 
Aceste sunt principalele forme, dintre care se re- 
crutează, ciupercile comestibile. 
„Există _oare cari caractere prin ajutorul cărora 

s'ar putea distinge la prima vedere ciupercile ve- 
ninoase? Sunt oare regule după care să putem 
alege în mod sigur, ciupercile comestibile ? Bota- 
niștii respund negativ la această întrebare; dar se 
găsesc oameni cari resolvă sau mai bine pretind 
să resolve- în mod empiric, această problemă. Așa 
unii zic că dacă ciupercile sunt bune, laptele tur- 
nat peste ele nu se încheagă; alții spun că o 
linguriţă de argint, fiartă la un loc cu ciupercile 
se înegreşte, dacă ciupercile sunt otrăvitoare iar 
ceapa albă amestecată cu ele trebue să rămâe albă 
dacă nu-s otrăvitoare. 

Toate aceste date empirice n'au suportat veri- 
ficarea științifică | 

Lumea a căutat să mai scoată caractere gene- 
rale din culoarea, mirosul și gustul ciupercilor, dar 
care nu prezintă nici o garanție. După unii, gal- 
benul curat sau auriu, cafeniul mat, violetul, roșul
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ca vinul şi culoarea albicioasă ar fi culori de ciu-. 

perci veninoase. Dar aceste semne nu sunt sigure.. 
Poate că mirosul și gustul ar da caractere mai 
bune, dar tot nu trebue să le dăm o valoare ab- 
solută. Totuși ciupercile cu un gust acid, amar, 
acru sunt suspecte, căci ciupercile comestibile au 
un gust lin și o savoare plăcută; dar se găsesc: 
și printre cele comestibile, unii sbârciogi de ex. 
cam acri. | 

S'a observat că speciile bune, au de cele mai 
multe ori o casură netă și o țesătură compactă, 
că de cele mai multe ori carnea lore albă, și că 
aceste specii cresc mai ales. prin locurile uscate. 
şi descoperite. Trebue să ne ferim de acelea care-și 
schimbă culoarea când le tăiem, cari au o carne . 
apoasă .și trăesc pe materii animale în putretacție; 

cu toate acestea sunt specii comestibile cu carnea 

4 

apoasă și chiar ciuperca comună care se cultivă. 
în bordee și cariere părăsite și ia o culoare ca lă- 
mâia sau roșiatică, când o strângem între degete; 
Şi ciuperci ce trăesc pe gunoaie sunt, inofensive. 
Se găsesc chiar multe specii alimentare trăind ală- 
turi de cele veninoase, 

Intre cele veninoase se găsesc mai dese ori ciu- 
perci pătate, sbârcite, dar nici acest caracter n'are 
o valoare absolută, 

Sucul lăptos și acru secretat de unelenueun 
caracter al acelor veninoase, fiind că se.găseşte 
și la cele comestibile ; dar în orice caz o ciupercă 
care e culeasă de mai mult de 24 ore și a început 
să se strice, trebue aruncată, căci atunci începe a . 

deveni otrăvitoare. La ce rezultat ajungem ? Putem . 
arunca ciuperci bune și din contră a consuma pe. 
cele rule după aceste considerente cari nu spun 
nimic și sunt nesigure. 

Trebue să cunoaștem fiecare specie după ca-
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racterele botanice și astfel să le deosebim mai ales 
când în același gen avem și specii comestibile şi 
veninoase. Trebue deci să recunoaștem specia. 

In genere ne-am putea călăuzi de următoarele 
regule: 

1. Să nu le mâncăm în exces, nici chiar ciu- 
percile comestibile, fiind indigeste și reclamând un 
stomac sănătos pentru digestiunea lor. | 

2. Nu trebue să mâncăm ciuperci vechi, intrate 
deja în descompunere, căci și acestea pot otrăvi. 

3. Trebue să evităm ciupercile ce au un miros 
neplăcut, un gust arzător sau acru și dau senzație 
de arsură în faringe, ba trebue să evităm chiar și 
pe acelea ce au o aromă prea pronunțată, Ase- 

menea trebue să evităm pe acelea ce au crescut în 
urma ploilor de lungă durată, fiindcă au carnea 
apoasă și putrezesc repede. Sunt totuși localități 
în care se mănâncă chiar ciuperci cu gust arzător, 
dar se opăresc înainte de a se găti. 
Forma ciupercilor, culoarea, felul, talia lor, gustul, 

vor complecta toate indicațiunile ce le-am înşirat. 
Și pe lângă datele culese de'știință şi experiență, 
ne-am putea adresa și la practica unor persoane 
cari de și mai mult sau mai puţin inculte cu- 
nosc speciile comestibile. 

Pot deveni comestibile unele ciuperci veninoase, 
dacă le tăiem bucățele și le lăsăm să stea vr'o 
12 de o oră şi mai bine în apă sărată sau oțeţită 
(două linguri de sare de bucătărie sau 3 de oțet 
la 1 litru de apă, pentru 500 grame de ciuperci). 
Nu se știe însă dacă procedeul convine. pentru tot 
felul de ciuperci. In orice caz pierd din gust și 
aromă prin acest procedeu. S'a recomandat căl- 

„dura ca să distrugă gustul acru al unora, dar mij- 
loacele acestea nu se întrebuințează prea mult, ne 
fiind probabil sigure. Așa se zice că o specie de
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sbârciogi sunt foarte otrăvitori proaspeți şi că spă- 
laţi și fierți sau numai uscați devin inofensivi. 

Simptomele otrăvurilor cu ciuperci. Ciupercile 
otrăvitoare, chiar în cantitate mică produc 
desordine grave, iar în cantitate mai mare 
pot produce chiar moartea. Otrăvirea se datorește 
unui alcaloid ce se află aproape în toate ciuper- 
cile veninoase și se chiamă : zzuscarină. 

Aceste otrăviri încetinează respiraţia şi opresc 
bătăile inimei. 

Pe lângă aceste alcaloide, mai sunt în ciuper- 
cile veninoase substanțe ce produc o violentă pur- 
gațiune, cari fac ca aceste ciuperci să fie vătă- 
mătoare, dar contribue la aceasta mai puțin decât 
alcaloidele. 

Doza toxică a diferitelor ciuperci nu este sta- 
bilită mai ales pentru oameni. Nu toate părţile 
plantei sunt tot atât de otrăvitoare: lamele-și 
sporii conțin mai multă otravă după unii, după 
alții sporii ar fi fără acțiune. 

Când otrăvirea e mai ușoară, simptomele apar 
aproape îndată după mâncare și constau în dureri . 
violente de stomac, vărsături, diaree, bolnavul e 
abătut, totuși această stare se vindecă după câteva 
zile, lăsând după ea o inflamație gastro-intesti- 
nală. Dacă otrăvirea e mai gravă, pe lângă aceste 
simptome se adaugă turburări ale sistemului ner- 
vos : bolnavul la început e agitat, are dureri de 
cap, convulsii, pupile contractate și pe urmă cade 
într'o iază de prostraţie, abatere, se răceşte, pielea 
devine vâscoasă, respirația se încetinează și inima 
se oprește - încetul cu încetul, bolnavul leșină şi 
moare. 

”- Fenomenele de otrăvire la copii sunt mult mai 
violente și mai repezi. | 

Fenomenele otrăvirei cu ciuperci seamănă unele
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cu otrăvirea cu substanțe iritante, iar altele cu sub- 
stanțele stupefiante sau narcotice. Cele dintâiu pro- 
duc turburări mai mult gastro-intestinale ; cele 
de al doilea turburări nervoase. 

Adeseori diagnosticul otrăvirilor cu ciuperci e 
foarte greu. mai ales când sunt numai turburări 
gastro-intestinale cari se pot produce şi cu ciu- 
perci comestibile și pot să fie simptomele numai 
ale unei indigestii. 

In aceste cazuri e bine să cercetăm specia ciu- 
percei care a fost ingerată și să căutăm chiar. a 
examina bucăți dacă mai există. Iar.în caz de în- 
doială trebue să procedăm la tratament ca pentru 
otrăvire, _ | 

Dacă apar fenomene nervoase grave și alte- 
rația pupilelor, nu mai: rămâne. îndoială: asupra 
otrăvirei cu ciuperci veninoase, ia 

Tratamentul : Primele ajutoare ce putem da 
bolnavului sunt: golirea :stomacului nu prin: vo- 
mitive, dar prin mijloace mecanice :mai bine, pu- 
nându-i degetul 'pe gât sau gâdilându-i faringele 
cu o pană. Dacă nu varsă, i se dă să bea apă 
caldă sau câteva linguri untdelemn cald, se fric- 
ționează pe regiunea stomacului. 

Se combat arsurile din stomac cu lapte cald, - 
băuturi mucilaginoase, suf zzici aa cuvânt însă au - 
î se va da oțet sau apă sărală la început, cum e 
obiceiul. 

Durerile se combat cu cataplasme calde pe.: 
pântece, iar starea de toropeală a bolnavului cu 
excitante:. cafea, eter, amoniac, fricțiuni, etc. 

Dacă bolnavul tot n'a vărsat după câteva ore : 
și n'a evacuat otrava, i se administrează purga- 
tive: unt de rițină 30 grame, siminichie (5—6 

“foi întrun pahar cu apă, fierte), sare amară 30 
grame, cari se dau în clizme când bolnavul nu



  
1. Hriba, mânătărci (Boletus edulis). 
2. Ciuperca, Buretele-de-Câmp (Agaricus campestris). 
3. Rișcovul, urechiușa (Cantharellus cibarius). 
4, Sbărciogul, Ciuciuletele (Moschella esculenta),.
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le poate înghiţi. Aceasta în caz când nu s'a ivit 
încă diarea. 

Antidotul zpzscarinei este afropina, dar fiind 
ea singură o otravă violentă, numai medicul o poate 
administra, efectele ei sunt cu totul opuse mus- 
carinei : deșteaptă bătăile cordului și le regulari- 
zează. 

Culegerea şi pregătirea, ciupercilor. — Trebue să 
„ culegem ciuperci tinere și nu pe timpuri umede, 

căci atunci sunt apoas€, intră lesne în descompu- 
nere și sunt mai puțin bune la gust. 

La ciupercile cari fac parte din grupul Agari- 
cineelor (ciuperca de băligar) și: Polyporeelor (mâ- 
nătărca) se obișnuește a se arunca coada şi apa- 
ratul sporifer, precum și pielița. 

Ciupercile se pot pregăti în felurite chipuri. 
Mai înainte se curăță, se spală, se taie bucăți, 

uneori se şi opăresc. Unele ciuperci foarte gus- 
toase și fragede, se pot mânca și crude sau ca 
salată. 

Ciupercile se fierb, se prăjesc, se frig, sau se coc. 
Se păstrează sau uscate sau în oțet. 
In regulă generală, ciupercile trebuesc mân- 

cate cât de curând după ce au fost culese, şi 
calde, imediat după ce au fost pregătite, dar nici 
odată păstrate și încălzite. 

Sbârciogii sunt foare toxici, când incep să pu- 
trezească. 

lată patru specii dintre ciupercile comestibile 
cele mai întrebuințate: 

-1
 D-na Dr. Kernbach. — Medicina.



CAP. III. 

CÂTEVA BOALE CONTAGIOASE MAI FRECVENTE 
TRANSMISIBILE DELA OM LA OM 

  

1. Definiţie — contagiu — profilaxie, 
2. Febre eruptive: 

1) Pojar, 
3 Scarlatină, 
3) Variolă, 
4) Varicelă, 

3. Câteva boale mai frecvente : 

1) Difterie, 
2) Oreilloane, 
3) Conjuctivită granuloasă, 
4) ă purulentă, 
5) Tusă convulsivă, 
6) Tuberculoză, 
7) Influență, 
8) Febră tifoidă, 
9) Dizenterie, 
10) Paludism 

4. Câteva boale mai rare la om: 

1) Holera asiatică, 
2) Ciuma, 
3) Lepra, 
4) Tifus.



CAP. III 

CÂTEVA BOALE CONTAGIOASE 'TRANSMISIBILE 
DE LA OM LA OM 

1. Definiţie. — Contagiu. — Profilaxie 

Se numesc boale coz/agioase sau molipsitoare 
acele boale care se transmit dela animale la om 
sau dela om la om. Toate boalele contagioase 
sunt microbiene sau parasitare. 

Contagiul se poate face deadreptul: dela omul 
bolnav la acel sănătos şi atunci se zice că cozz- 
tagiul e direct ; sau contagiunea se face indirect 
printr'un mediu oare care: apă, sol, aer, obiecte 
provenind dela bolnav etc., sau prin intermediul 
insectelor, 

Cât despre împrejurările în care se face con- 
tagiunea, despre căile de pătrundere a microbilor 
în organism precum şi de mijloacele de apărare 
în contra lor, ne vom ocupa în fiecare boală la 
capitolul respectiv. 

Să adăogăm numai în scurt că mijloacele noa- 
stre de apărare în boalele molipsitoare sunt de 
două feluri: frevenfive sau profilactice cari se iau 
înainte de apariția boalei și măsuri îngrijitoare 
cari se iau după ce boala a apărut,
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Intre cele dintâi avem în primul loc: șanse 
înăscute în noi ca: ipzmitatea (despre care am 
vorbit la cauze intrinsece) și cari se poate şi că- 
păta de exemplu, pentru variolă, prin vaccinare. 
Așa dar imunitatea şi vaccinarea sunt două mi- 
jloace preventive. Mai avem apoi: și măsuri ce 
se iau înainte şi după apariția boalei ca: geszz- 
fectarea, seroterapia, izolarea, carantinele. 

Aceste din urmă, în special desinfectarea și 
izolarea, sunt şi măsuri preventive pentru că se 
iau pentru .cei sănătoși pentru a-i păzi de conta- 
giune și sunt îngrijiri ce se iau și după boală, 
față cu acei bolnavi, isolându-i, desinfectând ca- 
merele și obiectele lor, etc. 

2. Febre eruptive = 

Generalități. 
Toate febrele eruptive se aseamănă între ele- 

prin mai multe puncte comune: toate sunt infec- 
țioase, molipsitoare, epidemice și prezintă o erup- 
ţiune (bube pe corp). Incă un caracter comun e 
febra (ridicarea temperaturei) și din cauza acestor 
două simptome : febră şi erupție, se numesc febre 
eruplive. 

Pojarul, scarlatina, variola, varicela intră în nu- 
mărul acestor boale. 

Ori ce febră eruptivă ia naştere de la un caz 
precedent prin contagiu direct sau indirect. 

Copiii sunt cu deosebire predispuşi la febrele 
eruptive, pojar şi scarlatină; cu toate acestea până 
la vârsta de un an rar sunt atinși. Adulții cad 
rar bolnavi de aceste boale, fie din cauză că le 
au avut ca copii sau că sau deprins, cu mediu- 
zile infecțioase. 

Imunitatea ce se capătă prin faptul că am avut
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odată boala, este de 6 durată mai mult sau mai 

puţin lungă, lucru ce se constată prin recăpătarea 

boalei de mai multe ori. 
Patru perioade se observă în febrele eruptive : 

1. Perioada de incubație care ţine din mo- 

mentul ce contagiul s'a produs și până la apariția 

primelor simptome. Această perioadă însă nu se. 

poate limita totdeauna, mai ales la unele boale, 

ca la pojar, de exemplu, în care primele simptome 

sunt de multe ori nehotărâte; apoi aceeaşi boală 

se manifestează deosebit, după vârstă, sex, etc. 

Această perioadă variază mult în durată după di- 

feritele boale : de 1—5 zile la scarlatină, de S—12 

la pojar, etc. Cel mai bun lucru e să-i socotim 
limita când începe perioada de invazie. 

2. Perioada de invazie, urmează perioadei de 

incubație, în acest timp se arată primele simptome 

ale boalei. 
De multe ori o perioadă de invazie lungă co- 

respunde cu o boală ușoară sau cu un individ 

mai refractar; sau din contră o perioadă de 

invazie violentă, se poate termina cu o boală 

scurtă. 

Sunt forme benigne (uşoare) şi maligne (grave). 

3. Perioada de erupție, se manifestează printr'o 

erupție caracteristică fie cărei boli şi asupra căreia 

vom reveni, la fie care în particular. 

4. Perioada de descuamație, de jupuială. Pielea 

se jupoae în deosebite chipuri la diferitele febre 

eruptive şi durata acestei perioade variază și ea 

după boală. | 
Pronosticul febrelor eruptive nu se poate pre- 

ciza, totuși sunt oare care condițiuni cari domi- 

nează pronosticul general. 
Așa : atârnă de felul şi gravitatea epidemiei, de 

rasă pentru scarlatină de ex. (rasa anglo-saxonă e
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mai expusă) de vârstă, pentru pojar (mai grav pentru 
copiii mici, în prima copilărie). 

Băile şi pomezile se întrebuințează mai ales în 
perioada de jupuială pentru a împiedica peliculele 
să se usuce și să se răspândească în aer la distanță 
transportând și boala. 

Acelaş lucru, adică o antisepsie riguroasă trebue 
păzită pentru căile digestive: irigații, spălături cu 
apă caldă boricată sau aseptisată cu alte substanțe 
prescrise de medic,—trebuesc făcute în gură și 
faringe. | 

In toate boalele eruptive, antisepsia trebue pă- 
zită cu rigoare de cei din jurul bolnavului atât 
pentru el cât și pentru ei. 

Profilaxia : în boalele eruptive constă în îz0- 
dare şi antisepsie aplicate bolnavului și la tot ce 
provine dela el. 

Nu vom vorbi cum se face izolarea în spitale, 
nefiind dat cadrului cursului nostru elementar. - 

Izolarea copiilor de şcoala pe care o frecven- 
tează e în raport cu felul boalei eruptive și cu 
durata perioadelor de invasiune și descuamație mai 
ales, tot așa și pentru izolarea în familii. 

Cât despre antisepsie, se face dând bolnavului 
băi antiseptice (sublimat 5 grame la o baie de 
copil) cu săpun de potasă; ungându-l cu o po- 
madă ușor antiseptică pe corp. 

lar îngrijitorii și medicii trebue să-și schimbe 
hainele când părăsesc un bolnav de febră erup- 
tivă sau să aibă bluze cu cari să se acopere per- 
fect când intră în camera lui, părăsindu-le în ca- 
mera bolnavului la eșire; să-și spele mâinile şi 
obrazul cu sublimat 1/2000; să pue rufăria bol- 
navului și dejecțiunile într'o soluțiune de piatră vâ- 
nătă 50/1000 sau sublimat 1/1000, așternutul tre- 
bue trecut la etuvă. Camerile se desinfectează prin
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spălarea pereţilor și podelelor cu sublimat sau cu 
vapori de formol sub presiune. 

Bolnavul va fi pus în contact cu cei sănătoși 
după un timp ce variază cu felul febrei eruptive 
și numai după dispariția complectă a tutulor simp- 
tomelor, după ce i sa dat mai multe băi şi i sa 
spălat bine capul şi toate cavitățile naturale. 

Pojarul 

Pojarul — (coriu rugeolă) — este o boală eruptivă, 
molipsitoare, epidemică. 

Simptome. 1. Incubaţia: nu e determinată, ține 
8—12 zile şi diferă dela individ la individ, vârstă 
și alte condițiuni. 

2. Invaziunea se manifestează prin următoarele 
simptome: strănut, guturaiu, roșeața ochilor, lăcri- 
mare, tuse și febră. | 

3. Erupţiunea, apare sub formă de bubulițe sau 
pete mici roșii formând insule separate prin piele 
sănătoasă apărând mai întâiu pe frunte și față și 
pe urmă pe piept, membre şi fundul gurei, ea 
merge crescând trei zile și dispare după 4—5 
mult '7 zile. 

4. Descuamaţia e ultima perioadă și constă în 
jupuiala erupțiunei; scuamele, adică cojile sunt mici 
parcă ar fi tărâțe și asta le deosebeşte de cele 
de scarlatină, care sunt mari. Aceasta periodă 
începe a 6—7 zi dela erupție. 

Cauzele : Agentul provocator al pojarului e de- 
sigur un microorganism încă necunoscut dar care 
desigur se găsește în secreţiunile bolnavului de 
pojar : salivă, mucozități, etc., din care cauză aceste 
produse sunt periculoase pentru transmisiunea 
boalei. 

Pojarul e contagios şi epidemic. Contagiul se
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poate face direct și indirect prin obiecte provenind 
dela bolnav; prin aer mai puțin, numai la o mică 
distanță de 3—4 metri, se propagă. Germenii 
pojarului mor repede și contagiul e mare la 
început în perioda de invasie și chiar în acea de 
incubație, de aceea devine și așa de epidemic, 
fiindcă se izolează bolnavii totdeauna prea târziu. 

Copiii cu deosebire îl contractă, adulții mult mai 
rar, Se poate complica cu broncho-pneumomie și 
tuberculosă. 

Profilaxia : Măsurile - preventive ce trebuesc 
luate pentru a impedica lățirea epidemiei, sunt: eva- 
cuarea internatelor contaminate, închiderea școa- 
lelor și sfătuirea părinţilor de a împedica copii lor 
ca să se adune mulți la un loc, şi să nu-i ducă 
în localuri unde există aglomeraţie, ca teatru, 
circ, etc. Inainte de a se lua aceste măsuri dacă 
copilul bolnav urmează la școală, colegii lui de 
bancă trebuesc izolaţi timp de 15 zile, iar' frații 
„celui bolnav nu vor avea voe să frecventeze 
şcoala până la însănătoșarea bolnavului. 

Localurile școalelor contaminate trebuesc desin- - 
fectate. | 

Camera în care este izolat copilul bolnav trebue 
să fie cât mai simplu mobilată. Copilul va face mai 
multe băi antiseptice după terminarea boalei şi va fi 
impedicat de a veni la scoală 15—20 zile după gra- 
vitatea boalei, și totdeauna cu un certificat al 
medicului curant că nu mai e contagios, 

Scarlatina 

Scarlatina. — Pojarul mare, — este asemenea o 
boală infecțioasă, molipsitoare și epidemică, care 
atacă mai cu seamă copii, rar adulții și e mai 
gravă decât pojarul.
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Simptome : 1. Incubaţia la scarlatină e mult mai 
scurtă decât la pojar; unii zic că poate să fie 

numai de 7 ore sau 12—20 zile, dar aceasta ţine 

mai de grabă de taptul că bolnavul a purtat în 

acest timp asupra lui un obiect luat dela un bolnav 

de scarlatină și contagiul a fost ulterior, Cifrele 
obicinuite sunt de 24 ore—5 zile. Intre durata 
incubaţiei și gravitatea boalei nu există nici o 
legătură. 

2. Invasia: are cu totul alte simptome decât la 

pojar ; și simptomele sunt aşa de violente, încât 

dacă surprinde copilul în somn, îl deşteaptă. 

Dureri mari de cap, greață, unz ori vărsături, 

fiori de frig, pe urmă căldură mare 40” chiar 

"405, durere de gât, iar pe faringe și pe amigdale 
se vede o roşeață pronunțată care nu e altceva 

decât ernpția sca'latinei localizată în fundul gâtului; 
copilul se plânge de dureri când înghite, ganglionii 
sub maxilari se umflă, bolnavul are delir, une ori 
somnolență și atunci forma de scarlatină e mai 
gravă. Ceace trebue să refineți este că scarlalina 
în general se prezintă cu erupțiuni și dureri în 

gâl, pe când pojarul cu erupțiune, tuse, guturai 
și strănut. Câte odată scarlatina e așa de uşoară 
că trece nebăgată în seamă, descuamaţia există, 
și consecințele pot fi tot atât de grave. 

3. Erupția: Erupția în scarlatină apare întâiu pe 
gât, trunchiu, vintre, apoi pe pântece, membre 
și tocmai pe urmă pe față, formând niște pete 
roşii vinete, cari dau tot corpului o roșeață uzi- 

- formă de postav. 
Această perioadă ţine 5—6 zile, une ori și mai 

puțin, așa că a 5-a— ra zi nici nu mai există. 
Când erupția e mai ușoară, puțin colorată, ține 
numai câteva ore şi poate trece nevăzută; altfel 

„când e mai întinsă e vizibilă 4—5 zile.
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In această perioadă şi limba și gura, faringele 
sunt acoperite de erupțiune. 

4. Descuamaţai : Jupuiala nu începe în totdeauna 
imediat după isprăvirea erupției, alte ori începe 
înainte ca erupția să se fi isprăvit; dar există 
foldeauna chiar când erupția a fost ușoară şi a 
trecut nevăzută. 

La se deosebește de descuamarea fojarului, prin 
aceea că se jupoaie piei mari mai cu seamă în 
falme, pe la degete și la talpă, numai da fată 
fipuiala este ca tărâfele și sar putea confunda 
cu jupuiala de pojar. Ori de câte: ori părinții 
observă că copilul lor începe a se jupui în felul 
acesta, fără să fi avut alte simptome, să-și aducă 
aminte de formele uşoare de scarlatină, a căror 
consecințe însă pot fi rele, și să avizeze me- 
dicul. - 

Acest mers e al scarlatinei normale, dar sunt 
forme toarte variate și foarte grave cari sufăr 
diferite complicații ; unele toxice mortale în 24 ore. 

Complicaţiile obișnuite sunt boalele de rinichi, 
de inimă; reumatismul scarlatinos și la urmă, spre 
sfârşitul boalei o angină foarte gravă, de multe 
ori mortală. 

Cauzele : Scarlatina este de sigur microbienă, 
agentul special care o produce nu s'a izolat. S'a 
pretins că e un s/repfococ, (coci așezați în lanţ). 

Cât despre contagiu este direct, o sărutare a 
bolnavului ni-l poate da şi indirect, prin ori ce 
obiecte ce provin dela bolnav și prin ori ce mediu: 
aer, lapte, etc. 

Agentul de contagiune e mult mai rezistent de 
cât acela al pojarului; se poate lua și după 2—3 
luni dintr'o cameră în care a stat un scarlatinos, 
dacă n'a fost suficient desinfectată, 

Bolnavul de scarlatină e contagios în toate pe-
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rioadele și mai ales în acea de descuamație când 
scuamele se transportă și contagiul difuzează. 

O scrisoare chiar scrisă de un scarlatinos, în 
perioada aceasta e capabilă să transporte in- 
fecţiunea la distanţe mari. 

Câtă vreme descuamaţia persistă, bolnavul e 
contagios şi aceasta ține 6 săptămâni, sau chiar 
mai mult; s'au văzut contagii după două luni și 
mai bine, probabil că microbii au rămas în gură; 
după cum o cameră în care a zăcut un scarla- 

tinos poate fi contagioasă și mai multe luni dacă 
n'a fost bine desinfectată. Această boală conferă , 
de obiceiu imunitatea, dar s'au văzut recidive. 

Profitazia : Măsurile profilactice pentru scar- 
latină sunt aceleași ca şi pentru pojar; îzo/area 
și antlisepsia dar pe o scară mai întinsă și cu mai 
multă scrupulozitate, fiind o boală cu consecințe 
mai grave: totuși e mai puţin contagioasă ca po- 
jarul, se întinde mai greu, dar fiind contagioasă 
mai multă vreme, în loate perioadele ei și pe 
urmă, măsurile preventive trebuesc prelungite și 

energice, | 
Se poate scurta perioada de contagiu şi sim- 

plifica profilaxia, izolând bolnavul dela început, 
ungându-i corpul cu substanțe grase antiseptice 
(vasilină boricată, tenicată, etc.) în periodă de des- 
cuamaţie. 
„Se va face zilnic şi conștiincios desinfectarea 
cavităților naturale ale bolnavului pe timpul boalei 

și după, ca alimentaţie se va administra dela în- 
ceput numai lapte. 

Cât despre izolarea bolnavului, 40 zile sunt su- 
ficiente. 

Copiii suspecți prin relaţinnile lor cu scarlati- 
noşi atât în spitale, infirmerii, cât şi în familii



— 110 — 

trebuesc izolați cel mult 6 zile, cât ţine perioda 
de incubație. 

Toţi cei ce îngrijesc pe bolnav trebue să res- 
pecte regulele de antisepsie despre care am vor- 
bit deja. . | 

Camera şi obiectele bolnavului bine desin- 
fectate, | | - 

Cum se crede că micro-organismul scarlatinei se 
cultivă în lapte, trebue ca într'o casă unde. este un 
scarlatinos, să se ţie toate lucrurile de mâncare 
şi băutură acoperite, aceasta e bine să se facă 
în orice boală. Să se interzică vânzătorilor 
de produse alimentare cari au un bolnav de scar- 
latină în casă de a-și practica meseria timp de 
40 zile. 

Variola 

Variola — vărsatul — cea mai veche boală din 
câte cunoaște omenirea, este contagioasă, infec- 
țioasă și epidemică. Ca și celelalte febre eruptive 
are patru periode. e 

Simptomele: 1. Incubaţia e lungă la variolă, e 
10 sau chiar 12 zile. - = 

2. Invazia: Fiori, febră foarte ridicată, 400 şi 
mai mult, chiar 410; mari dureri de șale, durere 
de cap, violentă mai mult frontală, vărsături, 

Durata acestei periode e de 2—4 zile. De obiceiu 
o invazie ușoară anunță o erupție asemenea 
ușoară. 

3. Erupția: După 3—4 zile dela începutul boalei, 
bolnavul pare că se simte mai bine, fenomenele 
din perioda de invazie se amendează și apare erup- 
țiunea care ajunge la apogeu în 24—36 de ore; 

“ea apare intâiu pe față, gât, piept, şi la urmă pe 
membre. Această erupțiune se prezintă mai întâiu
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ca nişte pete roşii, după aceea aceste pete se 

transformă într'un fel de bube, cari apoi se umplu 

cu puroiu, mai târziu fac coajă, aceasta corespunde 

descuamaţiei — care cade lăsând în locul ei acele 

cicatrice ce seamănă cu ciupiturile și care au fă- 

cut ca poporul să le denumească ciugifuri de 

vărsat. 

Bubele pot apare și pe lumina ochiului, lăsând 

cicatricea ce se chemă albeafă, sau producând 

chiar scurgerea ochiului. 
„Cauzele: Variola e boală epidemică, infecțioasă 

şi contagioasă, datorită unui microorganism care 

nu e încă cunoscut, | 
Un caz de vărsat nu poate lua naştere decât 

prin contagiu. Contagiunea poate fi directă sau in- 

directă. Cea dintâiu e mai rară; cea de a doua se 

face pe diferite căi: rufărie, haine, pe care se gă- 

sesc coji provenind dela bubele varioloșilor sau 

puroiu uscat care păstrează virulența microbilor 

multă vreme. | | 

Asemenea apartamentele, trăsurile cu cari s'au 

transportat bolnavii, aerul, praful atmosferic muștele 

pot transporta virusul acestei boale, care poate 

pătrunde în organism prin căile respiratoare, di- 
gestive, sau prin pielea sgâriată. 

Imunitatea naturală e rară, acea căpătată prin 

vaccinare este temporară iar când individul a avut 

odată boala, imunitatea e aproape absolută. 

Profilaxia : Mai întâiu bolnavul trebue complect 

isolat și toate măsurile de antisepsie ce se iau în 

orice caz de boală contagioasă faţă de bolnav și 

de cei ce-l îngrijesc se vor lua şi acum. a 

Asemenea în ceeace priveşte desinfectarea obiec- 

telor ce provin dela bolnav, se va face după cum 

am spus pentru toate febrele eruptive. ... 

Cât despre desinfectarea ' camerei, vom căuta
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să asigurăm o ventilaţie largă în camera bolna- 
vului, păzindu-l totuși de răceală. 

Tratamentul priveşte exclusiv pe medic. 
Rufăria bolnavului se va schimba adesea ori. 

Alimentaţia lui, va fi mai mult liquidă cât timp 
va avea febră. | se va da băuturi abondente calde 
și chiar reci de simte nevoie. 

Cum variola e contagioasă în toate periodele ei 
şi ajunge la maximum în timpul supuraţiei, măsu- 
rile trebuesc luate chiar dela început, din perioda 
de invasiune, până la sfârșitul boalei. 

In perioda de descuamație, virusul fiind mai di- 
fusibil câtă vreme un varioles mai are o coajă pe 
corpul lui, e contagios; de aceea e bine să aju- 
tăm această descuamare, cum am spus prin băi 
și aplicaţii de zzgrente. După 40 zile contagiunea 
numai e de temut. 

Cea mai bună măsură preventivă în variolă însă, 
e vaccinarea din primele luni ale copilăriei şi 7e- 
vaccinarea, după 5—6 ani şi pe timp de epide- 
mie, mai ales în aglomeraţii ca: școli, căzărmi, etc. 
Vaccinarea, — altoirea— constă în introducerea, 

în organismul uman a vaccinzu/ui— provenind din: 
bubele vițelelor atinse de o variolă specială a 
lor, —care se cheamă cozv-zoz şi bubele ei se arată 
mai cu seamă pe uger și pe ţâțe. 

Există la Bucureşti și la Iași institute speciale, 
numite vaccinogene unde se cultivă şi se culege 
această limfă, care nu e decât lichidul luat dela 
bubele de vărsat ale vițelelor, acest liquid se con- 
servă închis ermetic în tuburi sau fiole mici de 
sticlă, 

Vaccinarea se face astfel: se ia o lanțetă sau 
o peniță specială, bine aseptisată la flacărea unei 
lămpi de spirt, se sgârie puţin pielea, prealabil spă- 
lată cu săpun și spirt, de pe brațul sau pulpa celui



— 113 — 

ce voim să-l vaccinăm, şi se pune pe sgârietură o 
mică cantitate de vaccin şi lăsăm să se usuce bine. 

După 3—4 zile apare roșața locală, după 6—8 
apare umflătura, se formează o bubă analogă cu 
bubele de vărsat, apar și câteva fenomene gene- 
rale: febră, agitație sau nimic din toate astea dacă 
vaccinul nu s'a prins. Se face o coajă neagră care 
cade după 3—4 săptămâni şi rămâne în loc o 
cicatrice mai întâiii brună, apoi roză și pe urmă albă. 

Puţini sunt refractari 'vaccinei, Imunitatea natu- 
rală nu e nici 20/;; iar imunitatea căpătată prin 
vaccinare e și ea trecătoare; de acea revaccinarea 
trebue să fie şi este în multe state obligatoare 
mai ales pe timp de epidemii în școli şi cazărmi. 

Vaccinarea se poate face la orice vârstă şi 
Chiar în primele luni dela naștere, la 3 luni; dacă 
n'a prins odată, de două ori, trebue revaccinat 
copilul după 2—3 luni. 

Mai bine pe timp mai răcoros decât pe căldură. 

Varicela 

Varicela. — Vârsatul de vânt — este o febră 
eruptivă, boală contagioasă, care n'are nimic a faze 
cu variola. 

Este mult mai puțin contagioasă decât celelalte 
febre eruptive, contagiul se difusează mult mai 
greu așa că nu e așa de epidemic ca pojarul, de 
exemplu. Nu se știe cât ține durata de contagiu, 
nici în care perioadă e mai contagioasă. 

Simptome : 1. Incubaţia ţine vre-o 10 zile, dar 
cum individul atins de varicelă are aerul cu totul 
sănătos în această perioadă, nu se poate bine 
preciza durata incubaţiei. 

De acea unii zic că ţine 10 zile, alți 12 și alți 
chiar 14. 

2. Iavasia:: ţine vre-o 3—4. zile, î în această periodă 
D-na Dr. Kernbach. — Medicina, 3
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temperatura se ridică puţin, copilul n'are poftă 
de mâncare, ziua e abătut și noaptea agitat, apoi 
apare în gură și faringe un el de roșață cu o 
ușoară inilamaţie. Alieori, nu mai există periodă 
de invasie și erupția vine de odată. Rare ori 
debutul e cu simptome violente: vărsături, spasme, 
căldură mare. Une ori această perioadă ţine 24 ore. 

3. Erupția: Nu are predilecţia să apară întâiu pe 
o anume regiune ca pojarul pentru fața de exemplu 
ea poate apare 'întâiu cri unde, pe aţă, corp, 
membre, etc, Se pare totuși că erupția este mai 
pronunțată pe trunchiu. Apare întâi cu nişte pete 
roșii, cari trec de multe ori neobservate, fiindcă 
țin câteva ore, Aceste pete dispar când le âpăsăm 
cu degetul. Pata aceasta se transformă într'o 
bășicuță ca un coș, rotundă, mică cât un bob de 
meiu, alte ori mai mare; limitele ei se pot bine 
determina, şi conţine un lichid limpede ca apa la 
inceput, ușor purulent mai târziu. 

In momentul când punem diagnosticul de varicelă: 
aceasta e de obiceiu în stare de erupție. 

4. Descamaţia: Erupția ține însă vre-o 2zile, băşi- 
cuța devine turbure, opaiină, suprafața ei se sbâr- 
cește și apoi sau se usucă și dispare, sau se turbură 
tot mai tare și se transformă într'o mică coajă, 
neagră în vâriul ei. După 7—8 zile coaja începe 
să cadă. 
__ Bubele de varicelă nu lasă cicatrice decât dacă 
bolnavul le-a rupt scărpinându-se. | 

Cauzele: Nu există până acum. un microb. 
special al varicelei, ci o asociație de mai mulți. 

Copiii mai cu seamă sunt atinși de această boală 
dar arare ori înainte de 1/, de an.. Și adulţii pot 
să fie atinși: de varicelă, mai ales dacă n'au avut 
varicela în copilărie.
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Această boală conferă imunitatea, totuşi s'au 
observat recidive. 

Profilaxia: E aceeași ca pentru celelalte boale 
eruptive, însă în mai mic, nepresentând atâtea 
contagiositate. e 

Trebue împedicat copilul să se scarpine ; băile 
şi pomezile antiseptice joacă și aci rolul lor. . 

3. CÂTEVA BOALE MAI FRECVENTE 

Ditteria, (angina difterică). — Profanii zic angină 
numai la angina ditterică. In medicină însă prin 
angină, se înțelege orice intlamație a fundului 
gâtului. Pe când prin angină difterică se înțelege 
difteria, intlamaţia fundului gâtului datorită unui 
microb special: bacilul lui Lă//ler. 

E o boală contagioasă, infecțioasă şi epidemică. 
Copiii plătesc tributul acestei boale, adulții mai 
rar. Dacă difteria cotropeşte laringele se chiamă 
crup difteric. 

Simptomele, cu care începe această boală sunt 
insidioase. 

De aci necesitatea ca mamele, să-și facă obiceiul 
de a examina gâtul copiilor în fiecare dimineață; 
fără să aștepte ca ei să se plângă de durere. 

Copilul își pierde dispoziţia cu o zi două înainte 
de isbucnirea simptomelor vădite, se plânge de 
ușoară durere în gât, căreia de multe ori părinții 
nu-i dau atenție. Deocamdată se observă o roșață 
în gât și pe amigdale, apoi apar puncte albe 
cari devin pete, se întind și cotropesc amigdalele, 
omuşorul, etc. 

Aceste plăci albe se numesc în genere /a/se 
membrane, ele pot exista și în alte boale de gât, 
dar atunci nu se găsește în el bacilul difteriei; 
apoi se mai deosebesc prin. aceea că falșele
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membrane difterice din albe se fac cenușii murdare, 
se țin foarte tare lipite, numai cu greutate se pot 
deslipi, locul rămas după ele sângerează; iar 
membranele se reproduc ușor. Copilul mai are 
în acest timp și căldură, care nu totdeauna e 
mare, poate fi numai de 38%,5; ganglionii gâtului 
se umflă. Bacilul difteriei secretează o toxină, 
otravă care dacă trece în sânge dă naștere la 
alte simptome grave. Se 

In cazul când tratamentul întârzie, aceste falşe 
membrane se întind mai în jos pe gâtlej, produc 
difteria laringelui numită crup; drumul aerului 
e interceptat, copilul respiră foarte greu, are 
vocea răgușită, devine a2/oa, (fără voce) are accese 
de sufocație și în aceste cazuri, se impune zrac/e- 
otomia— deschiderea tracheei și introducerea aeru- 
lui printr'o canulă sau 7udaju/, amândouă nu se 
pot practica decât de medic.— 

Crupul nu vine totdeauna în urma anginei dif- 
terice, rare ori dilteria poate debuta cu laringele. 
Trebue însă să fim cu multă grijă pe lângă un 
copil cu argină difterică, când vedem că respi- 
rația începe a deveni dificilă, sgomotoasă, sămă- 
nând cu sgomotul cel face ferestrăul când taie 
lemne. - 

Cauzele : Dilteria e produsă de bacilul difteric, 
numit bacilul lui Loffer. | 

Pentru a se putea diagnostica cu siguranță dacă 
e angină difterică sau nu, numai examenul mi- 
croscopic. e suveran. 

Bacilul difteriei e foarte rezistent, trăește în praf 
și în aer uscat, lumina solară îi e dăunătoare. 
Antisepticile asemenea îl distrug, dintre toate însă, 
acidul fenic în. soluție de 50%/, îl distruge mai re- 
pede.. În gura bolnavilor cari au avut difterie. se 
găsește une ori și 2—3 luni după terminarea
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boalei.  Primejdia acestui bacil devine mai gravă 
prin toxina ce produce. 

Contagiul se face sau direct dela bolnav, prin 
sărntare sau prin contactul apropiat, lucrul ce i 
se poate întâmpla medicului în timpul când se uită în 
gâtul copilului și atinge falșele membrane cu scop 
de a le distruge. E de ajuns ca copilul să tu- 
şească și o bucată de falșă membrană să cadă în 
gura medicului sau în ochi ca să-i dea difteria, 
aceste cazuri de contagiu sunt și mai grave. O rană 

se poate difteriza dacă bacilul difteric a venit în 
contact cu ea. 

Contactul indirect se poate face prin ori ce 
obiect pe care se află o porțiune de falșă mem- 
brană difterică, salivă conținând bacilul și prin ori 
ce persoane care vin în contact cu bolnavul și nu 
iau măsurile antiseptice necesare. Contagiul se face 
și cu trăsurile ce au transportat copiii bolnavi de 
difterie. 

Recidivele există în difterie. Ea nu conferă imu- 
nitatea. 

Profilaxia : Când'cazul s'a declarat, copilul tre- 
bue imediat isolat şi cel mai bun lucru e să se 
facă injecții cu serum . antidifteric, lucru ce se 
poate face numai de medic și asupra căruia vom 
reveni. Să vedem mai întâiu ce măsuri se pot lua 
de cei ce înconjoară pe bolnav: 

1. Izolarea copilului bolnav de difterie; să se 
chieme de urgență medicul. Să se atingă îa gât 
copilul, pe locul ocupat de falșe membrane, cu 
zeamă de lămâe din 2 în 2 ore fără a face să 
sângereze gâtul; să facă gargară, dacă nu poate 
face gargară să se spele în gât prin ajutorul unei 
pompe sau irigator, cu apă cu oțet, cu apă cu 

spirt sau cu piatră acră.
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„ 2. Camera în care şade bolnavul se. va ven- 
tila larg. 

- 3, Obiectele” ce provin dela bolnav ca: usten- 
sile se vor fierbe ; iar rufăria murdară se va pune 
în soluție de acid fenic 3%. 

4. Bolnavul va scuipa într'o scuipătoare, în care 
se află o substanță antiseptică și tot ce.va fi 
atins de scuipatul lui se va desinfecta cu acid. 
fenic 50/. | a 

5. Persoanele ce îngrijesc bolnavul, vor avea 
niște bluze care să le acopere cu totul hainele 
pe care le vor lua în anticamera bolnavilor și le 
vor lăsa tot acolo când vor ieși dela bolnav. Se 
vor spăla.pe mâini şi față cu o soluție de sublimat 
corosiv 1 la 2000 înainte de a veni în contact 
cu cei sănătoși, 
6. Când boala s'a isprăvit se va desinfecta ca- 
mera bolnavului: pereţii se vor vărui, pulveriza 
cu substanțe antiseptice, se vor freca cu miez de 
pâine, după cum sunt :văruiți, cu ulei, sau cu hârtie; 
dulapurile se vor spăla cu leșie şi acid fenic, iar: 
lucrurile din cameră se vor trece ' la etuvă acele 
ce sufer ridicarea de temperatură ; mobilele vor 
fi spălate cu. sublimat 1 la 0j3; lucrurile de 
metal cu acid fenic 5%/,, cele netrebnice arse. 

+ 7. Desinfectăm bolnavul, dându-i o baie anti- 
septică generală, făcându-l să facă gargară cu apă: 
oxigenată 100/; şi numai după ce examenul mi- 
croscopic a arâtal că în secrețiunile din gura bol- 
navului, nu'se află bacilul di/teric, numai atunci 
trebue redat lumei ce-l înconjoară. 

8: Dacă cazul s'a declarat într'o școală sau chiar 
într'o familie, unde sunt mai mulți copii, toți co- 
piii ce au fost în contact cu bolnavul trebuesc 
bine supraveghiați, căutați în gât în toată ziua și 
la cel mai mic guze/ a/h ce apare, sau la cel mai
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mic semn de răgușală, trebuesc injectaţi cu serul 
autiaifteric. 
Serul antidi/teric, este serul din sângele calului 

căruia i s'a introdus în organism ovine di/terice, 
după o anumită tecnică. 

. Acest ser injectat sub piele în doză de 20 cc. 
sau și mai mult la copii atinși de difterie îi vin- 
decă la sigur, dacă injecția sa făcut în pri- 
mele zile. 

Pentru că injecțiunile repetate de ser pot pro- 
voca accidente grave, este bine să se prevină 
medicul dacă bolnavul a mai fost injectat cu ser. 

Intr'o doză mai mică și mai slabă serul anti- 
difteric poate servi ca preventiv. 

Acest ser a fost descoperit de Behring și vul- 
garizat de Roux în 1692. 

Pentru a face examenul microscopic al falşelor | 
membrane, se procede asttel: cu un bețișor montat 
cu vată ca un tampon se şterge fundul gâtului, 
amigdalele copilului bolnav, cari sunt acoperite 
de plăci albe, se învelesc ușor aceste beţișoare în 
gutapercă sau într'un alt strat ușor și fin de vată 
şi se trimite, cu numele bolnavului, la laborator 
unde sunt supuse culturei şi apoi examenului mi- 
croscopic. 

Oreillone 

Parotidită epidemică, șopărlăită, febră urlienă, 
este o boală infecțioasă, contagioasă, care totuşi 
se poate evita mai ușor de cât ori ce boală con- 
tagioasă. Se caracterisează prin umflătura glandei 
parotide şi altor glande salivare; mai adesea ori 
parotida singură e umflată, rare ori odată cu 
ea și glanda submaxilară. Alte ori boala se com- 
plică.:
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Boala e frecventă la copii, oamenii tineri, în 
şcoli, casărmi, mai ales primăvara și toamna. 

Simptome: Câte odată boala e precedată de fiori, - 
febră, dureri de cap, amețeli, scurgeri de sânge 
pe nas, vărsături, diaree. Aceste simptome pot 
ține vre-o 12—36 ore. Incubaţia nu e bine deter- 
minată poate ţine vre-o 8 zile, alte ori cel mult 23. 

După toate aceste fenomene, încep fenomenele 
locale: durerea e cel dintâi simptom și se locali- 
zează în regiunea parotidienă, chiar la intrarea 
conductului auditiv, st iradiază în ureche și merge 
crescând 2, 3 zile. Gura se deschide cu greu şi 
masticația e dureroasă. Cu cât umilătura crește cu 
atât durerea scade. 

Pielea la nivelul umflăturei are coloraţia normală 
une ori se înroșește puţin, strălucește şi pare 
întinsă. 

- Cauzele: Deşi microbul acestei boale nu e cu- 
noscut bine nici. determinat, de oarece s'au găsit 
diferiți microbi în sângele bolnavilor atinşi de 
această boală totuşi numai există nici o îndoială 
asupra contagiosităței și transmisiunei boalei. Se 
observă une ori epidemii mari într'o familie, o 
școală, în armată, ca în timpul resbelului de cesiune 
în Africa, unde în anul L-iu au fost 11.216 bolnavi 
şi în al II-lea 13.429. Prin evoluţia și caracterul 
ei epidemic se aseamănă mult cu febrele eruptive; 
erupția lipsește în adevăr, dar există în schimb 
o congestie, o'roșeaţă a mucoasei bucale în dreptul 
orificilui canalului lui Stenon, canalul excretor al 
glandei parotide. 

Microbul pătrunde probabil prin gură în glan: 
dele salivare, se găseşte în salivă şi se răspândește 
cu ea și cu obiectele ce servesc pentru gură. 

Se observă rare ori la copii mai mici de 2 ani, 
mai frecvent se arată între 5—15 ani și mai pe
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urmă la vârsta adultă. Bătrânii pot fi asemenea 

atinși. Cât despre sex, anotimp, climate n'au nici 

o influență. Dă imunitatea, aproape nu s'au ob- 

servat recidive. 

Se transmite numai prin contactul cu bălnavul, 

şi în special cu ustensilele cari îi servesc pentru 

mâncare şi băutură. | 
Profilaxia : Isolăm bolnavul. Oprim pe cei ce-l 

îngrijesc să bea dintrun pahar cu el. Camera lui 
cere o ușoară desinfectare. Cât despre bolnav 
trebue să stea în cameră la o temperatură egală 

8—15—20 de zile cât ţine umilătura, se aplică 

calmante pe locul dureros. Boala aproape n'are 
tratament dacă are curs normal. 

Conjuctivita granuloasă 

Este o boală a conjuctivei, membrana, ce a- 

coperă bulbul ochiului şi căptuşeşte pleoapele, 

ea se caracterizează prin desvoltarea de mici gra- 

nulațiuni în grosimea conjuctivei. Boala e conta- 

gioasă, cronică și une ori ia caracterul epidemic, 

mai ales acolo unde se află aglomeraţie, necură- 

țenie, una din două, ori amândouă la un loc, ca 

în școli. cazarme, etc. | 

Conjuctivita granuloasă se poate complica cu 

lesiuni ale corneei și lasă după ea cicatrice. 
Cauzele : S'a descoperit un microb în granulaţiile 

conjonctivei, dar nu s'a dovedit că granulaţiile se 

datoresc lui nici că contagiul se face prin el. Deşi 

boala e contagioasă şi epidemică, totuși și alte 

intluențe pot contribui la propagarea ei. 
In Europa se crede că s'a transportat din Egipt. 

Ovreii sufâr mai mult de această boală ; bărbații 

mai mult decât femeile, copiii mai mult dela 10
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ani în sus. Mizeria, aglomeraţia, murdăria înlesnește 
apariția ei și o întreține. E 
” Cauza principală însă a acestei boale este con- 
tagiul,. care se face prin transportul produselor de 
secreţiune, pe o conjuctivă deja bolnavă. Nu se 
știe până la ce punct aerul joacă un rol în acest 
transport. | 

Simptomele : Conjuctivita granuloasă apare. în 
mod insidios;: bo/ravul se plânge întâi de înțepă- 
fură în ochi, de greutatea Pleoapei de sus, care 
se și umylă și închide puțin ochiul. La început 
fenomenele inflamatorii lipsesc şi bolnavul pare 
somnoros și-și dă capul puțin pe-spate câ să poată 
vedea, pleoapa de jos nu stă lipită de ochiu. 

Pe partea internă a pleoapei superioare se 
găsește granulațiile, cări apar vederei ca niște 
broboane mici roșii și ridicate. 
” Uneori sunt mai palide deși transparente, încât 
seamănă cu icrele sau cu firele de tapioca. 

” Mai târziu se congestionează ochiul întreg, se 
produce o secrețiune purulentă, bolnavul acuză 
dureri mari locale și se ferește de lumină. 
Profilaxia : Indivizii atinşi vor trebui isolați mai 

ales când cazul se declară în locuri unde sunt 
aglomeraţii,. ca în şcoli, casărmi, etc. 

Se vor distribui prosoape individuale ; iar pentru 
spălatul şi ștersul ochilor bolnavii se vor servi 
numai de vată curată pe care o vor. arunca în 
foc îndată ce s'au servit. 

Cele mai mari îngrijiri de curățenie trebue să 
le avem în vedere. Trebue să ne ferim de batis- 
tele, șervetele și prosoapele bolnavilor; să le reco- 
mandăm să nu-și puie mâinile pe la ochi, fiindcă 
contagiul se află tocmai în lăcrămi și secrețiunea 
ochilor şi astfel boala se. poate transmite dacă
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mâna. contaminată s'ar pune apoi pe clanța ușei 

de exemplu, sau pe orice alt obiect. 
Sa se ventileze bine camerile bolnavilor, mai 

ales seara înainte de culcare. In orice caz acolo: 
unde sunt aglomeraţii, măsurile trebuesc ținute cu: 
strictețe, pentru că contagiul e foarte * uşor, | 

Cât despre tratament el rămâne cu totul în 
seama medicului. 

Conjuctivita purulentă 

“Este o boală foarte gravă din cauza - compli- 
cațiilor la care predispune. 

„ Simptomele : Principalul simptom e o secrețiune 
purulentă. Boala se împarte în 3 perioade: l-a pe- 
rioadă: roșaţă, care începe cu conjuctiva pleoapelor, 
senzație neplăcută de nisip în ochi, și mâncărime 
în jurul corneei, toate vasele sunt injectate, căldură, 
bolnavul simte parcă îi arde pleoapele, durere vio- 
lentă la început, lăcrimare amestecată cu puțin 
sânge, apoi se amestecă cu: filamente mucoase. 

Această perioadă nu ţine mai mult de 2 zile; 
2-a periodă: secrețiunea devine franc purulentă, şi 
pleoapele se umflă enorm, mai ales acele superioare 
care cad puțin peste cele de jos, nici nu se pot 
ridica decât foarte greu. E foarte periculos pentru 
cel ce examinează ochiul bolnav, căci dacă țâş- 
nește puroiu și intră in ochi il bolnăvește de aceeași 
boală. Când o putem vedea conjuctiva, o găsim 
roşie, umilată, sângerândă şi scăldată în puroiu. 
Puroiul în cantitate enormă, se strânge mai ales 
în unghiul extern al ochiului; e foarte contagios, 
transportat chiar pe o conjuctivă sănătoasă repro- 
duce boala mai totdeauna. Boala se poate opri 
aici și rămâne cronică, sau poate trece de a dreptul 

spre vindecare fără să. mai existe a 3-a periodă,
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„dar atunci vindecarea e complectă și se face în 
2 săptămâni. 

In a 3-a perioadă reapar durerile şi ce e mai 
grav: complicaţii din partea corneei. Durerile vin 
în accese și mai ales seara. 

Cauzele : Conjuctivita purulentă e contagioasă, 
lucrul e sigur și de și nu se poate în totdeauna 
dovedi, trebue considerată astfel, pentru ca să se 
poată lua măsurile preventive. 

Conjuctivita purulentă a noilor născuţi se datorește 
unei secrețiuni purulente ce întâlneşte copilul în 
drumul lui, în momentul nașterei, 

Se poate chiar, contagiunea să se facă. după 
naştere cu rufăria, bureți contaminaţi. Se observă 
chiar epidemii în Maternităţi (spitale de facere) 
unde nu se iau destule precauțiuni. 

Oltalmia purulentă există în unele țări calde, 
în Egipt de exemplu în stare de endemie, 

Profilaxia : Pentru spălatul ochilor, ca Și în . 
conjuctivita granuloasă, se va întrebuința vată 
care se va arunca după întrebuințare, şi nici de 
cum prosoape sau bureți. | 

In caz când numai un ochiu va fi atins, celalt 
sănătos se va izola printr'un bandagiu sau cu o 
sticlă de ceasornic încadrată întrun plasture care 
să-l ție aplicat de ochi, şi în fiecare dimineață va 
fi spălat cu o soluţie antiseptică, sublimat corosiv 

„de exemplu 1 la 2000. 
Se vor desinfecta cu îngrijire toate instrumentele 

şi obiectele de pansament, persoanele ce îngrijesc 
bolnavul vor pune în acel moment, ochelari spe- 
ciali pentru a-i apăra de contagiu. 

Cât pentru profilaxia noilor născuți, va trebui în- 
grijit, ca înainte de naștere, drumul lor de trecere 
să fie bine aseptizat cu spălături frecvente şi largi, - 
cu substanțe antiseptice. Asemenea trebuesc spă-
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late bine ploapele şi conjuctiva noilor născuţi, ime- 

diat după naştere și câteva zile mai pe urmă, sau 

cu pirat de argint 20/9, punându-se numai 2 zi- 
cături pe ploapele întoarse, sau cu sublimat 1 la 

2000 sau cel puţin câteva picături de zeamă de 

lămâie, 

Tuse convulsivă 

Tusa măgărească, este o boală foarte conta- 
gioasă, infecțioasă. și epidemică. 

Debutul ei seamănă cu al unei simple bronchite. 
Simptomele : Boala începe cu tusă ușoară, apoi 

după o săptămână, două, începe o tusă violentă 
cu «<quinte»> adică cu accese, în timpul cărora fața 
se congestionează, se învinețeșşte, ochii lăcrimează, 
respirația se suspendă un moment și apoi se pro- 
duce o inspiraţie profundă. 

Accesul se produce astfel: un șir de expiraţii 
scurte consecutive şi apoi o lungă inspirație pre- 
lungită «cântecul cocoșului» zic francezii, de unde: 
cogueluche, tusa-convulsivă; românii îi zic «sbie- 
retul măgarului», de unde și denumirea de tusă 
măgărească, ceace face că boala e recunoscută 
la distanță chiar de profani. 

Mai totdeauna guiutele provoacă expulziunea 
de mucozități şi chiar vărsături,- aceste din urmă 
sunt o cauză de denutriție pentru bolnavi. Boala 
nu-i mortală, dar poate deveni gravă prin com- 
plicațiile ei mai ales când se complică cu tuber- 

culoza pulmonară. Durata e lungă dela 15 zile 2 sau 
3 luni. 

Cauzele: Nu s'a determinat încă microbul ce 
produce această boală, desigur însă că există, de 
vreme ce boala e contagioasă și e probabil că 
se află în“ salivă, flegmă și în mucozitățile ce 
aruncă bolnaţul în timpul accesului.
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Contagiul se transmite sau direct, sau indirect 
prin mucozităţile ce bolnavul aruncă la distanțe 
destul de mari de el şi se răspândesc în aer, prin 
obiectele contaminate de secreţiunile lui în care 
se află microbul, - 

Boala devine epidemică, atacă cu deosebire 
copii dela 2—"7 ani și conferă imunitatea. Adulții 
pot suferi şi ei de această boală. Epidemiile țin 
lung, pentrucă timpul contagiunei e lung, chiar 
dela început și cât ține boala: 2—3 luni, când tusa convulsivă are aerul unei simple bronchite. 

Profilaxia: Cea dintâi măsură .ce se impune 
este izolarea bolnavului pentru binele celor ce-l 
înconjoară și izolarea lui la țară la aer curat pentru 
binele lui, în aer oxigenat de brazi. Boala are un 
mers ciclic și nu se scurtează prin profilaxie și tratament, dar poate fi ameliorată, ușurată. O 
măsură iar necesară pentru a preveni denutriția 
care se produce din cauza vărsăturilor frecvente, .. e ca cei ce îngrijesc bolnavul să caute să-i dea lapte de băut imediat după ce a vărsat, pentru ca alimentul să fie reținut în stomac, | Cât despre măsurile de luat pentru a împedica transmisiunea boalei, măsurile sunt aceleași ca pen- 
tru boalele contagioase; izolarea bolnavului, închi- 
derea școalelor, desinfectarea obiectelor şi perso- 
nalului ce vine în contact cu bolnavul, desinfec- 
tarea locuinţei unde a fost bolnavul. Secrețiunile 
lui trebuesc primite în vase în care s'a pus subli- 
mat 1/1900 sau acid tenic 5%, etc. 

Influenţa 

Este sinonimă cu gripa. 
Aceasta s'a arătat cea mai contagioasă din câte epidemii au trecut peste țara noastră. La
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prima -ei apariţie în 1889—90 a fost o epidemie 
teribilă. _ | 

Simptomele : E o boală epidemică şi contagioasă, 
a cărei caractere nu sunt tocmai clare, dar e de 
sigur expresia unei infecțiuni ce se poate mani- 
festa în diferitele noastre aparate, dar mai adesea- 
ori se localizează în aparatul respirator, în acest 
caz, simptomele sunt: tebră, bronchită cu tusă, 
durere de cap, dureri de oase, o stare generală 
rea cu indispoziţie. 

Boala în genere se vindecă în câteva zile. Când 
însă apare ca epidemie, atunci poate deveni gravă, 
foarte gravă chiar şi cauzează o mare mortalitate 
printre .cei şubrezi, cum se întâmplă de o vreme 
încoace, | | 

Cauzele : Boala e datorită unui microb desco- 
perit de Pfeifter. Probabil că microbul se găsește 
în secreţiunile patologice provenind dela bolnav: 
salivă, flegmă, secrețiune nazală. 

Boala atacă pe ori și cine, dar mai ales pe indi- 
vizii suferinzi de o boală. cronică, pe convalescenți, 
debili, bătrâni 

In unele țări ca în Rusia, alteori ia caracterul 
epidemic şi se întinde foarte iute mai ales acolo 
unde este aglomeraţie ca în școli, cazărmi, etc. 

Aerul este un vehicul al microbului influenței, 
deşi condițiunile meteorologice par'că n'au o mare 
influență în transmiterea boalei, totuşi schimbările 
frecvente de temperatură, precum și umiditatea 
înlesnesc isbucnirea ei. 

„ Se transmite şi prin contactul direct și nu con- 
ieră imunitatea. 

Profilaxia.— E foarte greu de a se feri de in- 
fluență pe timp de epidemie, să evităm de a ne 
duce la întruniri, în localuri publice, unde e lume 
multă. Sa
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Antisepsia preventivă și curativă a gurei şi na- 
sului este cea mai bună măsură de luat. 

In aceste cavități se găsesc totdeauna fel de 
fel de microbi cari sar putea asocia cu ai in- 
fluenţei și da naștere la complicaţii grave, pentru 
aceasta întrebuințăm vaselină lichidă mentholată 
19/, picată în fosele nasale. 

Până la venirea medicului, putem administra 
0.50 cgr. chinimă cu 0,50 cgr. aspirină. 

Tuberculoza 

Prin tuberculoză înțelegem leziunile cari le pro- 
duce bacilul lui Koch în diferite organe. 

Prolanii însă, prin 7zberculoză sau oftică înțe- 
leg numai zeferculoza pulmonară. 

Acest bacil se poate localiza în meninge și 
constitui zezâzeita tuberculoasă,; în oase și în 
special în vertebre, diformând coloana vertebrală, 
și constituind boala lui Po/7; în piele mai ales pe 
obraz şi atunci se chiamă lupus, sau în orce alt 
organ. 

Nu vom studia toate aceste torme ale boalei, 
cadrul nostru fiind prea strâmt. 

Tuberculoza preocupă astăzi pe toată lumea, 
din cauza numărului enorm de victime ce face 
şi care crește în fiecare zi. Ea este o boală zui- 
crobienă datorită bacilului lui Koch, € infecțioasă 
de oarece organismul e otrăvit de toxinele aces- 
tui microb şi e contagioasă fiind că se poate 
transmite dela om la om și dela animal la om. 

Microbul are forma unui bastonaș, e un Zac:/, 
foarte rezistent, cărui fapt se datoreşte tenacitatea 
boalei, 

Tnberculoza pulmonară; phtysie, oftică, boală de 
piept; atac,
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Simplomele. Une ori boala debutează prin sczi- 
fare de sânge — emoptysie —; alte ori începe 
cu 0 Zusă seacă, 

Poate să vie și în urma unor boale acute ca 
pneumonia, pojarul, pleurezia, dar în genere aceşti 
bolnavi purtau deja germenul tuberculozei înainte 

de îmbolnăvire. 
Bolnavul slăbește, nu mai are poftă de mân- 

care și transpiră mai ales noaptea după primul 
somn, are febră uşoară seara. Mai pe urmă însă 
"febra se îndesește, bolnavul scuipă flegmă și scuipă 
mult, transpiră mult, are insomnii și spre sfârșit 
apare diareea, vocea se stinge, picioarele se umflă 

și bolnavul moare istovit dar conservând toată 
cunoștința, inteligența și cele de mai multe ori 
şi nădejdea vindecărei. Acesta e mersul mai co- 
mun al tuberculozei pulmonare. Se poate însă 
întâmpla ca bolnavul să se vindece, mersul boa- 
lei să se oprească în drum, sub intluența unor 
condiții igienice mai bune, sub influența unui 
climat mai blând. , 

Când boala merge spre vindecare, leziunile din 
plămâni, se petrifică, se incrustă de carbonat şi 
fosfat de calce. | 

- Boala poate ţine ani întregi; dar alte ori evo- 
luează în câteva luni şi această formă se chiamă 
oftică galopaută. 

Cauzele : “Tuberculoza este incontestabil o boală 
microbienă și contagioasă; cauza ei este dar mi- 
crobul tuberculozei, baci/u/ /ui Koc/, dar pentru ca 
boala să ia naștere, această cauză nu e suficientă 
și trebue să existe și un teren favorabil, adică o 
cauză predispozanlă . care să înlesnească cauza 
determinantă (bacilul), de a produce boala. . 

Numai soarele și focul îl poate distruge și sub- 
stanțe antiseptice tari, ca acidul tenic, sublimatul 

D-na Dr. Kernbach. — Medicina. 9
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etc. Altfel trăieşte și la uscăciune și la umezeală. 
E! se află în diferite medii, în aer mai ales și în 
alimente, în special în laptele şi carnea animalelor 
tuberculoase. 

Tuberculoşii scuipă pe jos, bacilii tuberculozei 
se găsesc in masă mare în acest scuipat, care 
se usucă se ridică în aer, sub formă de praf, și 
noi il inspirăm. Acești bacili se pot depune şi 
pe alimente și-i putem introduce în organism prin 
ingestie, 

Prin strănut, prin tusă, tuberculosul aruncă Ja 
distanță, împreună cu părticele mici de salivă și 
bacili, cari iarăși trec în aer, și sunt inspirați de 
cei ce se găsesc în apropiere. i 

In orice caz e mai bine să luăm prea multe 
măsuri, decât insuficiente ; totuși calea cea mare 
pe care se transmite tuberculoza este calea res- 
piratoare, în/a/ația ; prin ingestie tuberculoza se 
transmite mai rar. 

Carnea animalelor tuberculoase, poate conține 
bacili când tuberculoza e foarte înaintată, de aceea 
e bine să nu se consume carnea lor, și ca mă- 
sură generală să nu se mănânce carnea crudă 
sau î7suficient Jriptă. 

Boul, porcul și găinile sufer mai adesea de tu- 
berculoză. 

Laptele unui animal tuberculos în grad înain- 
tat poate conține bacilul și să ne transmită boala, 
asemenea toate produsele lui, ca untul, brânza 
etc. Une ori ugerul e tuberculos și bacilii se pot 
introduce în momentul când se mulge vaca. 
„O femeie tuberculoasă nu trebue să-și alăpteze 
copilul pentru același motiv. 

Tuberculoza e contagioasă nu însă şi epidemică, 
Se transmite dar dela om la om şi dela animal 
la om; atinge mai ales pe adulți și tineri până
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la 31 de ani, fără insă să scutească pe copii și 
bătrâni cari se îmbolnăvesc mai rar de tubercu- 
loză pulmonară. Boala de și curadilă şi evitabilă 
dă totuși cel mai mare contingent de morți. Prin 
țările unde există statistice sa dovedit că din 
10.000 morţi 600—700 sunt tuberculoși, e sigur 
că la oraș omul se înbolnăvește mai ușor; mor 
câte 5000 pe an. | 
Ei lată o comparaţie între mortalitățile produse: 
de tuberculoza pulmonară în dilerite orașe mari: 

Mortalitatea prin- tuberculoza pulmonară 

în diferite oraşe mari: 

Decese la Decese la 
ORAȘE: 10.000 loc. ORAŞE: 10.000 loc. 

Havre . ..'. . 50,8 New-York . . . 25,3 
Moscova . . . . 45,7 Odesa î. .. . . 245 
St. Petersburg . . 44,1 Varşovia . . . . 24,5 
Viena .. . . . 427 Lipsca . . . . . 24,4 
Buda-Pesta . . , 41,4 Milan .... . 23,8 
Madrid . ; . . . 40,8 Berlin .,... . 23,1 
Bucureşti . . . . 888 Hamburg. .. . 211 
Paris . eee 88,7 Stokolm . . . . 20,5 
Rio de Janeiro . . 38,0 Copenhaga . . . 19,2 
Triest ....., 31,6 Marsilia  ... . 18,9 
Bruxelles . . . . 3143 Roma £..... 18,8 
Minchen . . . . 30; Amsterdam . . . 18,8 
Cristiana . . . .„ 284 Londra . ... 17,6 
Frankfort pe Mein 27,3 Neapole .. . . 17,6 
Colonia. .... 25,5 Buenos Ayres . . 16,5 

Şi contagiunea este cu atât mai frecventă şi 
mai întinsă, cu cât boala se transmite prin căi 
multiple şi diferite. 

Din sânul mamei, copilul poate fi predispus la 
tuberculoză, fiind că această boală de şi nu este 
ereditară în adevăratul înțeles al cuvântului, de 
şi microbul nu se transmite dela mamă sau tată, 
dar se transmite gredispoziția la tuberculoză. Din
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părinți tuberculoşi copilul nu naște tuberculos dar 
Zuberculizabil, 

Familii întregi se prăpădesc secerate de această. 
teribilă boală ajutată de predispoziţiile ereditare, 
și dacă acest fapt e o calamitate pentru omenire, 
are și bunul acesta, că nu toți suntem tot așa 
de tuberculizabili ca acei ce poartă predispoziția 
ereditară, altfel toată lumea ar trebui să se tu- 
berculizeze, fiind că microbul tuberculozei se află 
pretutindeni și contagiul e mare și întins. | 

E neapărat-deci nevoc ca organismul să prezinte 
un teren favorabil, pentru ca boala să se prindă. 

Pe lângă moștenirea predispoziției mai sunt și 
alte împrejurări care pregătesc terenul, așa: felul 
de viaţă, locuința, alimentaţia, boalele, contactul 
cu tuberculoși, etc. 

Dacă luptăm î în contra acestor împrejurări, putem 
evita tuberculoza chiar la cei ce vin în lume cu 
un teren proprice pentru sămânța tuberculozei. 

Isolat din sânul familiei, un copil ce se naşte 
din tuberculoși, şi pus în bune condiţii: igienice, 
poate scăpa necontaminat. 

In casele rău întreținute, rău luminate, rău ae- 
rate, de asemenea tuberculoza se poate încuiba, 
căci toate aceste lipsuri de aer și lumină slăbesce 
organismul, îl anemiază și dela anemie la tuber- 
culosă drumul nu e lung, dacă predispoziția există 
sau dacă microbii ne înconjoară. . 

Numai '70%/39 mor tuberculoși din acei ce trăiesc 
în aer; pe. când din cei ce trăiesc în locuințe 
rău întreținute, mor 140%, de două ori mai 
mult (Lombard), 

Ce e mai trist e că aceste cauze nu sunt sin- 
gure, dar cele de mai multe ori aglomeraţia și sără- 
cia le insoțeşte și tocmai în aceste clase mizera- 
bile cari n'au nici aer nici lumină, unde e sărăcie
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prea multă și lipsă de mâncare, acolo tuberculosa 
face cele mai mari victime. Atelierele sunt ade- 
vărate pepiniere de tuberculoză, 

Toate boalele aparatului respirator repetate sau 
cu un caracter grav, pot înlesni isbucnirea tuber- 
culosei pulmonare și încă multe alte boalte debi- 
litante, între care beţia pot înlesni isbucnirea ei. 

Cea ce odată se zicea «scrofule> azi se consi- 
deră ca tuberculoză atenuată (Grancher). 

Dela sărutare, până la scuipat, dela cel mai 
plăcut lucru, până la cel mai desgustător, tuber- 
culoza se agaţă, profită pentru a se întinde. 

Alimentele, dela cel dintâiu ce ne nutrește, din 
fașă — laptele — și până la cel întrebuințat mai 
târziu și ma: mult — carnea — toate ne pot trans- 
mite microbul tuberculozei. 

Cu alte cuvinte, în mamă, în tată, în familie, 
în casă, pe strade, în alimente, în apă, în aer, 
microbul -tubeiculozei există ; printr'o  săru- 
tare trece de pe buzele unui tuberculos în orga- 
nismul unui om sănătos sau predispus să primească 
boala; laptele nefiert și provenind dela un animal 
tuberculos, fie el cât de bine voitor — mamă — 
transmite tuberculoza ; carnea animalelor suferind 
de o tuberculoză înaintată asemenea ne dă boala; 
prin pielea sgâriată asemenea microbul tuberculozei 
se poate introduce în organism. Așa dar: îz/za/ația, 
îngestia și înoculația sunat cele trei căi largi și mari 
prin care tuberculoza poate intra în organism. 

Iohalația e calea cea mai comună, fiind şi cea 

mai largă; ingestia e mai rară și tuberculoza se 
poate localisa la organele ce sunt mai aproape 
așezate. în drumul bacilului și produce tuberculoza 
ganglionilor mezenterici care apoi poate deveni pul- 
monară prin urcarea infecţiei pe cale limfatică ; 
S'au văzut cazuri de inoculaţie, când microbul s'a
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introdus sub piele cu scvipători sparte, în care se 
afla scuipat dela tuberculoși, sau tuberculoza de- 
getelor la medicii ce au făcut autopsii de tuber- 
culoși și aveau o rană la degete; obiceiul de a 
uda degetul în gură pentru a mania cărțile de foc 
sau de celil este desastros. 

Toate aceste tuberculoze locale sfârșesc. de cele 
mai multe ori cu tuberculoza pulmonară. 

Contagiul se mai face cu rutăria tuberculoșilor, 
în special cu batistele, prosoapele și cu ustensi- 
lele de masă: pahare, farfurii, etc, 

Profilazia : Fiind multiple căile şi împrejurările 
prin care acest mare dușman ne cotropeşte, mul- 
tiple trebue să fie şi măsurile de apărare contra 
lui. Ca pentru toate boalele contagioase, îzo/area 
ar fi cea dintâiu măsură ce ar trebui să luăm, 
aceasta ar fi un bine imens și pentru bolnav, pentru 
familie și pentru toți cei ce-l inconjoară. Dar lucrul 
e aproape irealizabil; de obiceiu acești bolnavi 
inspiră atâta milă, încât cu greu sar hotări fa- 
milia să-i surghinească. 

Pe lângă aceasta, faptul că tuberculoza este o 
boală a cărei gravitate tot suferindul o cunoaște, 
face ca luarea precauţiunilor celor mai simple, 
dar foarte importante, față cu un tuberculoz, să 
le jignească adânc moralul și să devie astfel un 
ce delicat și trist în acelaș timp. 

Ei trebuesc convinși, cel dintâi lucru, să nu să- 
rute pe nimeni și să nu scuipe decât în scuipă- 
tori! 

Vedeţi cât de trist devine lucrul ca să puneţi 
în vedere unui tuberculos aceste măsuri, care îi 
dau cruda siguranță a unui Sfârşit. ce-i e.frică să 
ȘI-L mărturisească! 

Cu toate acestea trebue să-l sacrificăm pe el 
pentru salvarea celor ce-l înconjoară.  
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Dacă nu-i putem -izola în sanatorii, asupra că- 
rora vom reveni, căutăm să luăm în locuinţele lor 
și față cu ei cele mai severe măsuri pentru a pre- 
veni contagiul. 

1. In toate camerile va trebui să existe câte o 
scuipătoare de sticlă sau de metal în care să se 
afle apă conținând acid fenic 5%). Aceste scui- 
pători vor fi puse pe un suport înalt, ca bolnavul 
să nu scuipe dela distanță și să stropească pe 
lături. In fie ce zi conținutul va fi aruncat în 
latrine, iar scuipătorile desintectate prin substanțe 
antiseptice. Ar fi bine ca scuipătorile să fie pre- 
văzute cu capace, pentru a preveni transportul 

bacililor prin muște. 
2. Tuberculosul va trebui să poarte în buzunar o 

scuipătoare făcută anume pentru acest scop, care 

să se poată închide bine și să nu se verse. Nu 
va trebui să scuipe în batistă, sub nici un cuvânt, 
și în acest caz batistele chiar uscate — știți că 
bacilul tuberculosei trăește foarte bine la uscă- 
ciune—vor fi puse în apă fenicată, fiartă și apoi 
date la spălat. 

3. In școli, în casarme, în ministere, în toate loca- 
lurile publice, în gări, în trenuri, în tramvaie vor 
trebui să existe scuipători ; avizele: «nu scuipați 
pe jos» fiind insuficiente. |, 

4. În special casele cari se închiriază ar trebui 
sever desinfectate înainte ca noul chiriaş să între 

în ele. Conlagiunea pe această cale se Jace pe o 

scară foarte întinsă. 
5. Batistele, prosoapele și chiar toată rufăria tu- 

berculoșilor trebuie să se spele de o parte. | 
6. Paharul, furculița, etc., trebuesc spălate cu 

apă clocotită. 
'7. Camera tuberculoșilor trebuește desinfectată și 

aerată cât de des; iar când a părăsit-o pentru



— 136 — 

totdeauna, cele mai severe măsuri de desinfectare 
ce se iau în caz de boale contagioase trebuesc 
luate și aici. 

8. Chiar căsătoria ar trebui interzisă tuberculo- 
șilor, pe motivul contagiunei și al transmisiunei 
Zereuului. 

9. Ca măsură generală mai putem opri măturatul 
locuințelor, mai ales a celor locuite de tuberculoși 
şi să facem să se spele cu o cârpă udă; ase- 
menea stradele să se stropească bine înainte de 
a se mătura, căci ați văzut cum măturatul ridică 
cu praful microbii boalei și ce ușor îi inhalăm. | 

Tuberculosul, care știind că suteră de această 
boală și nu se supune acestor măsuri, e un cri- 
mina! faţă de el și de cei ce-l înconjoară. 

Câte victime n'ar scăpa numai graţie unei singure 
scuipători | 

Măsura aceasta sigură, cât serviciu n'ar aduce 
dacă ar fi impusă și urmată. 

Congrese, societăți, legi tind azi să stârpească 
acest flagel, care dezesperează lumea întreagă. 
Sau făcut societăți din inițiativă particulară, și 

s'au instituit sanatorii cari să lupte contra răspân- 
direi boalei. 
„In cazurile când tuberculoza nu e declarată 
avem de luptat contra, terenului numai; dela în-! 
ceput vom lua măsuri energice: 

1. Copilul născut din tuberculoși, nu va fi a/ăpraz 
de mama iui; mici mama tuberculoasă nu va 
alăpta un alt copil. lar acest nou venit pe lume 
va fi îndepărtat din sânul familiei dacă lucrul va 
fi cu putință și va fi crescut în principii igienice, 
de mic. 

2. Ajuns la vârsta școlară, trebue. să i se evite 
viaţa de internat și oboselile intelectuale, deprins 
cu gimnastica, exercițiile fizice și idroterapia. Va  
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fi supus la un regim substanțial,.ferit de intem- 
perii. Va fi dus la țară unde să trăiască în aer 
curat şi liber. 

Această igienă se va urma și pentru adultul 
predispus la tuberculoză. 

Tuberculoza se poate vindeca; cea mai bună 
dovadă de aceasta sunt autopsiele cari dau 50 
la sută leziuni de tuberculoză cicatrizată. Trebue 
să se convingă despre aceasta nu numai medicul 
ci şi bolnavul, căci de obiceiu tuberculoşii refuză 
să se caute, fiindcă se cred incurabili. Prin odi/ză, 
Zer Și supraalimentație ajungem la rezultate bune. 

Dar cum aceste măsuri, mai ales aeraţia con: 
tinuă ziua și noaptea, pe orice timp, pe orice 
anotimp nu se poate obține în case private, de 
aceea sanatoriile pentru luberculoşi au rostul lor. 

E nevoie însă că după ce bolnavul iesă din sa- 
natoriu să continue acelaș sistem de viață şi acasă. 
pentru a putea menţine binele câștigat. 

Sanatoriile. —In aceste instituții se obțin 14 %/ 
vindecări si mai multe ameliorări. Trebue însă ca 
aceste locuințe să se facă în anumite condițiuni : 
locul ales trebue să fie izolat, așezat spre partea 
de miază-zi a unui munte, în apropiere de o pă- 
dure, fața sanatoriului să fie spre soare; trebue 
să fie ferit de vânturi reci şi să se afle într'un 
aer pur și fără pulberi vătămătoare. 

Fie care bolnav trebue să aibă camera lui, sau 
să fie saloane cu cel mult 4 paturi. Unul din pă- 
reții camerii trebue să fie așa făcut ca să se poată 
scoate și camera să fie cu totul expusă aerului. 

Fiecare bolnav trebue să aibă 45 m.c. de aer. 
Toate măsurile despre care am, vorbit: desin- 

fectarea, curățirea camerelor fără măturat etc, 
trebuesc strict observate.
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La masa comună vin numai tuberculoşi cari 
nu tușesc prea mult, n'au febră, ca să nu impresio- 
neze rău pe ceilalți. 

In sanatorii, fie ploaie, vânt, zăpadă, frig până 
la — 20% grade, bolnavii stau la aer liber. | 

Aeroterapia este basa tratamentului. Bolnavul 
este ținut în repaus și supraalimentat atât pe 
cât permite aparatul lui digestiv. : 
Se întreţine funcțiunea pielei prin fricțiuni pe 

piept și spate în special, cu o mănușă aspră cu 
apă rece sau un alcool oare care. 

Se păzesc de intemperii şi schimbări brusce 
de. temperatură, dar totuși trăiesc pe cât se poate 
la aer liber şi nu se învălesc prea mult, pentru 
ca pielea să funcționeze bine. 

Injecţiile de fubercu/ină cari s'au încercat pen- 
tru vindecarea tuberculozei n'au dat până acum 
rezultate, dar pot. servi pentru confirmarea diag- 
nosticului, | 

Copiii scrofuloși, rachitici, slabi de constituţie, 
acei ce se nasc din părinți tuberculoși, cu un 
cuvânt toți candidații la tuberculoză beneficiază 
mult mai mult urmând cura de aer pe malul 
mărei. n definitiv trebue să fim pătrunși de aceste 
două adevăruri: 

1. Că tuberculoza e contagioasă ca să ne feri 
de ea; 

2. Că se poate vindeca, şi prin urmare sunteut 
datori să îngrijim cu convingere de luberculoşi. 

Cât despre măsurile de luat contra alimentelor 
prin care se poate transmite tuberculoza, două 
sunt mai de seamă: fierberea laptelui și frigerea 
cărnei; prin foc vom scăpa de alt foc mai 
mare |
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Febra tifoidă (Lingoarea) 

Este o boală infecțioasă și contagioasă da- 
torită unui bacil foarte rezistent : bacilul lui Eberth. 

Simptomele : Febra tifoidă este o boală gravă, 
Sunt insă și forme ușoare. Ea apare in mod cu 
totul insidios : începe de obiceiu cu oboseală, tri- 
stețe, durere de cap, lipsă de poftă de mâncare; 
scurgeri de sânge din nas. Aceste simptome se 
pot prelungi mai multe zile și apoi apare febra 
care dă tot caracterul boalei : incepând seara, scă- 
zând puțin a doua zi dimineaţa, pentru a se urca 
seara din nou mai mult decât în seara precedentă ; 
așa că temperatura se ridică în fiece zi câte puțin 
până ce ajunge la 40—41 de grade și această 
periodă e perioda de ascensiune, apoi vine perioda 
de stadiu şi în sfârșit perioda de: descreștere. 

Febra hotărând întru câtva mersul boalei, i-a 
și dat numele de /ebră /ifoidă. 

In această perioadă de căldură, durerea de cap 
scade, dar bolnavul are amețeli, insomnie, toro- 
peală sau din contră delir. Limba e acoperită de 
o secrețiune cafenie și pare crăpată, uscată, pân- 
tecele e balonat. 

Boala se poate isprăvi cu vindecarea sau cu 
moartea. 

Cum însă în decursul acestei boale se formează 
ulcerații pe intestine pericolul este: emoragia în- 
testinală sau perforația întestinelor și perilonilă 
consecutivă. 

Când boala se vindecă, simptomele se amendează. 
puțin câte puţin, febra scade, încetează, și con- 
valescența se stabilește încet și greu, câteva săp- 
tămâni dela boală. Recidivele există. Bolnavul e 
foarte slab și slăbit; din cauza poziţiei culcate, pre-
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cum și a denutriției generale timp atât de înde- 
lungat, se fac răni, cari se pot chiar gangrena, pe 
părțile corpului, cari au stat răzimate de pat, ca: 
oasele basinului, mai jos de șale. După gradul de 
intoxicație, bolnavul poate rămâne surd, cu slăbi- 
rea memoriei, facultăților intelectuale, etc. 

Causele, Causa principală e microbul specific: 
bacilul lui Eberth. Acest bacil în laboratoare se 
cultivă foarte ușor pe diferite medii de cultură, și 
e foarte rezistent la frig, și în aer uscat. Se intro- 
duce în organism prin diferite medii, asupra cărora 
vom reveni, şi se localizează în ficat, splină, în 
intestinul . subțire, aci dând naștere ulceraţielor 
despre cari am vorbit, apoi iesă din organismul 
omului bolnav, cu dejecțiunile și urina lui, și poate 
contamina astfel aerul, apa, solul, alimentele, toate 
mediile ce ne înconjoară, și astfel iar se introduce 
în organismul omului sănătos. 

Contagiul se face pe aceste diferite căi, prin 
care microbii pătrund în organismul nostru prin 
ingestie, 

Așa : apa, se poate infecta prin comunicarea 
unor latrine, rău construite cu un puț oarecare, și 
în cari latrine s'au aruncat dejecţiunile bolnavilor 
de această boală. 

Legumele, fructele spălate cu o apă infectată 
asemenea pot produce boala. Alimentele pot fi in- 
fectate cu mâinile bolnavilor. Laptele tăiat cu apă 
infectată. .. 

Rufăria murdară de dejecţiunile bolnavilor de 
febră tifoidă poate infecta pe acei sănătoși și mai 
ales spălătoresele. 

Prin aer, prin praful uscat se poate transmite 
boala. | 

Mai frecvent însă apa-i servă de vehicul micro- 
bului. febrei tifoide și aceasta a făcut să se indrepte
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toate măsurile de profilaxie contra ei și să se ne- 
gligeze celelalte. 

Orice obiect provine dela pacient pe care se 
poate afla microbul poate da boala. Mușştele îl 
pot transporta ; stridiile crescute în apă intectă, 
ghiaţa, etc. 

In orașele alimentate cu apă ce lasă de dorit 
din punct de vedere igienic, apar adesea ori epi- 
demii de febră tifoidă. Așa, s'a întâmplat la Paris: 
când s'a alimentat unele mahalale cu apă de Seina 
murdară, — fiindcă apa de isvor era insuficientă, — 
imediat în acele locuri s'a ivit epidemia de febră 
tifoidă, care a încetat odată cu încetarea distri- 
buţiei acestei ape. 

Acelaş lucru s'a întâmplat în Viena, câtă vreme 
sa băut apă de Dunăre; acelaș lucru s'a intâm- 
plat la noi în Bucureşti, acum câţiva ani, când 
niște lucrători streini, bolnavi de febră tifoidă, dintre 
acei ce lucrau la instalarea filtrului la Bâcu, și au 
aruncat dejecţiunile lor în Dâmboviţa. 

Este incontestabil că apa infectată dă febră 
tifoidă. 

Boala este și endemică într'un oraș care se ali- 
mentează cu apă murdară; dar ia de multe ori 
caracterul epidemic, mai ales acolo unde sunt 
aglomeraţii. ! 

Ea atinge mai ales oamenii tineri, primăvara 
sau toamna. De obiceiu nu se contractă decât o- 

singură dată și conteră imunitatea. 
Profilaxia.—De vreme ce boala e microbienă, 

măsurile ce se vor lua vor fi în contra microbului, 

contra difusiunei lui. Ele se vor îndrepta în special: 

asupra apei, și asupra tuturor mediilor ce-l pot 

vehicula. 
Mai intâiu vom lua măsuri, când boala a isbuc-
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nit : 1, Isolând bolnavul, pe care îl vom ţine foarte 
curat, primenindu-l des pe el și aşternutul lui. 

2. Bolnavul va fi supus unui regim alimentar ușor, 
și în special regimului lactat și lichid; nu i se va 
da pâine și alimente solide, fructe, legnme. 

3. Boala e gravă şi lungă, cere devotament și pri- 
cepere, de acea vom îndepărta din jurul bolna- 
vului pe cei prea deaproape cari își pierd capul, 
când trebue sânge rece. Ca îngrijirea să se tacă 
metodic, dela început cei ce-l îngrijesc trebuesc 
aleși bine şi bolnavului trebue evitată orice emoție. 

4. Bolnavul trebue pus într'o cameră spațioasă, 
aerată, bine luminată, curată şi liniştită, 

5. Rulăria bolnavului înainte de a se da la spălat 
trebue pusă într'o soluțiune antiseptică (piatră vâ- 
nătă 5%). 

Să nu se spele niciodată într'o apă ce poate 
servi de băut, 

6. Iar excreţiunile bolnavului, urina și materiele 
fecale se vor pune în vase desinfectate, adică în 
care se află /24fe de var, care ucide mai bine 
bacilul tific, decât orice altă substanță antiseptică.. 
Nu se vor arunca pe pământ sau în cursul unei 
ape dejecțiunile și urina bolnavului. 

7. Persoanele ce îngrijesc bolnavul trebue să-și 
desinfecteze fața și mâinile. 

Camera va fi riguros desinfectată după termi- 
narea boalei și lucrurile cari se vor putea trece 
la etuvă, se vor trece; cele netrebuincioase se 
vor arde. . 

Mai este un alt ordin de măsuri ce se vor lua 
pe timp de epidemie pentru a preveni boala. Așa : 

1. Se vor închide puțurile suspecte și din veci- 
nătatea focarului tific, 

2. Nu se va bea decât apă de isvor, sau apă 
fiartă.
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3. Alimentele se vor fierbe și frige bine; legumele 
cu deosebire, și se vor interzice fructele cari nu 
se pot fierbe. 
„4, Seva fierbe bine laptele, cari prin fraudă poate 

fi tăiat cu apă contaminată. Ne vom feri a pune 
ghiață în băuturi, de oarece bacilii febrei titoide 
pot trăi în ghiaţă. Ghiaţa artificială e de pre- 
ferat. | 

5. Nu se va face niciun abuz, nici de mâncare, 
de băutură, nici de oboseală; să se întreţină lo- 
<uințele, îmbrăcămintele, atmosfera înconjurătoare 
cât se poate de curate. 

6. Când un caz de febră tifoidă s'a declarat la 
un lăptar, comerciul lui se va opri, până vor trece 
2 săptămâni după incetarea febrei titoide. 

7. Când febra tifoidă isbucneşte în școli sau in- 
ternate acestea trebuesc închise. 

8. Latrinele se desinfectează cu Jaffe de var. 
9. Cum febra tifoidă recidivează uneori în cursul 

convalescenței chiar înaintate, în urma unui abus 
de mâncare, ori altă cauză, grație puterei de re- 
zistență a microbilor, e bine ca măsurile profilac- 
tice să dureze cel puţin 4 săptămâni după ce con- 
valescența a început, 

Cazul fiind declarat şi autoritatea sanitară venind 
în ajutorul desinfectărei, febra tifoidă se poate 
stinge cu primul bolnav. 

Dysenteria 

Dysenteria este o boală a intestinului gros mai 
ales. 
Simptomele. — Boala constă într'o solicitare frec- 

ventă de a merge la scaun, cu sforțări și scre- 
mete mai mult sau mai puțin mari şi ne urmate în 
genere de expulsie de materii fecale decât în mică
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cantitate. Mai întâiu aceste scaune sunt constituite 
din excremente, iar mai pe urmă din adevărate 
mucosități; puroiu și sânge care produc căldură 
şi arsuri la anus; bolnavul are colici cari-i produc 
dureri mari. 

Lesiunile acestei boale se găsesc în intestinul 
gros, şi constau în inflamația mucoasei și în: 
ulcerații. 

Microbul specific al boalei, a fost descoperit 
de savantul Japonez Schiga. 
Cauzele. — Microbul se află în dejecțiunile bol- 

navului și astfel ar putea trece în aer și în apă; 
de cele mai multe ori dysenteria se datorește 
apelor murdare. Boala se declară mai ales pe 
timpuri umede, în locuri mlăștinoase, în armată, 
aglomerații; copiii sunt cei mai expuşi boalei. 

Boala este epidemică, și unele epidemii coincid 
cu mișcările armatelor; mai toate răsboaiele au 
înregistrat epidemii” de dysenterie cari dau o mare 
mortalitate. | 

Contagiunea, ca în toate boalele intestinale in- 
fecțioase se poate face și prin rufăria murdară, 
prin obiecte atinse de mâinile murdare ale bol- 
navilor, prin latrinele rău întreţinute ; prin apele 
ce comunică cu vre-o latrină infectată, prin muș- 
tele ce se pun pe alimente, etc. 

Profilaxia. Se vor lua măsuri ca boala să nu 
se propage, desinfectând materiele fecale ale bol- 
navilor, latrinele, rufăria, care apoi se va fierbe. 
Obiectele fără valoare se vor arde, deși dysenteria. 
nu cere măsuri așa de generale. Se vor îndepărta. 
pisicile, câinii cari pot răspândi contagiul. 

Vom lua măsuri chiar mai individuale : nu vom 

bea apa, pe timp de epidemii, decât fiartă. 
„Până la venirea medicului, vom da bolnavului 

apă de orez, de sâmburi de gutui, îl vom pune
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la regim lactat; îi vom pune pe burtă cataplasme 
de făină de în. 

Înjecțiunile cu ser antidisenteric au dat rezul- 
Zatele cele mai satisfăcătoare făcute cât mai repede 
după declararea boalei. 

Paludismul 

Frigurile de baltă — malaria — intoxicație palustră. — 
Această boală se datorește introducerei în sânge 
—prin intermediarul unei specii de țânțar (an0/e/)— 
a parazitului numit emafozoarul palustru, desco- 
perit de Laveran. 

Pentru ca paludismul să existe şi să se propage 
într'o localitate, are nevoe de: câ/zură, ape stătă- 
foare ; țânțari si oameni împaludați. 

lată mecanismul cum se transmite boala: ţân- 
țarii înțeapă pe un impaludat și sugând în acelaș 
timp din sângeie lui, ia parazitul, și înțepând apoi 
pe un om sănătos, îi introduce în sânge parazitul, 
dându-i boala. 

Cu un singur țânțar boaia s'ar isprăvi; ei insă 
se reproduc și larvele lor mai târziu devenite țân- 
țari și circulând dela omul impaludat la cel să- 
nătos, perpetuează boala. Va să zică fânțarii sunt 
o cauză a paludismului, dar au -nevoe de ape 
stătătoare și de căldură, unde larvele lor să poată 
trăi; căci apele stătătoare, mlaștinele, iazurile, 
topilele (băltoace unde se topeşte cânepa) prin 
“nămolul lor, în timpul căldurilor de vară, servesc 
pentru depunerea auălor ţânţarilor și sunt un 
mediu priincios larvelor; îa/ă dar a doua cauză 
a paludismului, 

lar omul impaludat “dela care țânţarul ia para- 
zitul este cea de a /reia cauză a paludismului, sau 
al treilea element necesar existenței și propegărei 

D-na Dr. Kernbach. — Medicina. 10
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-acestei boale, fiindcă : parazitul/ nu se găsește nici 
în ape, nici în aerul apelor stătătoare, ci numai 

în sângele omului împaludat și în saliva fân 
țarului după ce a înțepat pe un împaludat. 

Paludismul e foarte răspândit în lumea întreagă. 

Roma era o localitate foarte palustră; pe locuri 
unde odată erau mlaștini se văd azi câmpii intinse 
plantate cu ezca/yptus sau alți arbori, după ce au 
fost mai întâiu tăiate de șanțuri și secate. Le- 
genda zice că Romanii chiar aveau obiceiul ca 
înainte de a zidi o casă pe un loc bănuit palustru, 

să lase o turmă de oi la pășune câteva luni și 
dacă la tăierea lor găseau splina mărită, era o do-. 
vadă că localitatea era palustră și nu zideau acolo. 

E un adevăr științific: ematozoarul palustru 
produce cu vremea mărirea splinei la acei ce-l 
poartă în sângele lor. La noi în România există 
mult paludism de-a lungul Dunărei și chiar în 
țară unde se află bălți, mlaştine și iazuri în de- 
ajuns. 

Cauzele. — Cauza am spuso, este un parazit 
descoperit de Laveran în sângele celor bolnavi de 
friguri şi pe care l-a numit eatozoarul palustru 
sau ematozoarul lui Laveran; el se prezintă sub 
diferite forme: rotund, ova!, semilunar, filiform, 
etc., după diferitele perioade ale evoluției sale. 
Am văzut cum parazitul este introdus în sângele 
omului de o specie anumită de țânțari numiți 
anofeli. i 

S'au făcut diferite experienţe și. dovezi cari au 
arătat că țânțarul și numai țânțarul azo/e/ e un 
element absolut necesar într'o localitate pentru ca 
paludismul să se propage; s'a dovedit asemenea 
că în localități ce nu sunt palustre, dacă se im- 
portă acest țânțar care a subt sânge dela un im- 
paludat și înțeapă pe unul sănătos îi dă palu-
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dismul; s'a dovedit şi contrariul ca într'o locali- 
tate eminamente palustră poți trăi fără să capeţi 
friguri, dacă te păzeşti de mușcăturile ţânţarilor 
anofeli. 

Vom vorbi despre aceste măsuri mai departe, 
la profilaxie. 

Paludismul bântue mai ales vara, şi dispare 
tocmai: odată cu dispariția ţânţarilor, 

Simptomele, — Paludismul se manifestează sub 
mai multe forme, dintre toate acestea: /rigzirile 
de ballă sau frigurile intermitente sunt cele mai 
frecvente. 

Aceste friguri apar sub formă de accese 
și apar în mod periodic. Accesul are trei stadii: 
fiori de Jrig, căldură, trauspiraţie. lată în ce 
constă: 

Bolnavul e apucat de un fior de irig, care îl 
scutură de-i clănțănesc dinţii și ori cât s'ar învăli 
nu simte cald, nu se încălzește. Aceasta ține o 
oră sau două și apoi începe să se incălzească, 
temperatura corpului se ridică mereu, poate ajunge 
la 400 și trece chiar până la 410, în acelaş timp 
bolnavul simte cum îi ard ochii, îl doare capul, 
fața i se roşește și pielea arde. Această perioadă 
1u ține mult, bolnavul începe să se răcorească, 

căldura corpului scade, revine la 365 —370 nor- 
mală, pielea s& acoperă de o nădușală abundentă 
şi accesul s'a isprăvit. 

Bolnavul rămâne slăbit de sigur, dar se simte 
bine, e aproape sănătos și rămâne astfel până îl 
apucă din nou un alt acces, în acest timp își reia 
ocupaţiunile ca ori ce om. Faptul că accesele vin 
cu intermitențe, a făcut ca frigurile acestea să se 
chieme friguri intermitente, prin oposiţie cu altele 
în cari căldura e continuă și cari se numesc 
remitente.
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Accesele se pot repeta zilnic, chiar de două 

ori pe zi — mai rar— la două, la trei sau la 

patru zile și se numesc după felul lor grotidiaze, 

ferțe, guarte, etc. Se pretinde că /ifu/ guart e 

foarte tenace așa că Romanii adoptase ca un 

blestem locuţiunea: gvarfana te teneaut (ţine-te-ar 

cele de-al patrulea 7) sau «apuca-te-ar frigurile |». 

Paludismul se manifestă însă și altfel, nu tot 

deauna în mod aşa precis, dar tot așa de pri- 

mejdios, constituind o otrăvire a sângelui: dureri 

de cap, nevralgii pe cari numai periodicitatea lor 

le dă pe față că sunt palustre, lar când cineva 

a suferit mai multă vreme de friguri, sau a trăit 

timp îndelungat într'o localitate palustră, capătă 

o stare de slăbiciune anumită— Ca/ezia palustră— 

cum există cahexia tuberculosă, canceroasă etc., de 

altă natură. 
In cahexia palustră se produce o pare azeniie, 

fiindcă ematozoarii distrug globulele roşii ale sân- 

gelui şi se mai produce şi mărirea considerabilă 

a splinei. Am văzut pe valea Argeșului copii de 

4—5 ani cu o splină tare ca o piatră și ocupând 

toată burta, pe când în stare normală, la omul 

sănătos, prin pipăit, splina nu trebue să se simtă 
sub ultimele coaste din stânga. 

Paludismul e toarte întins la noi și primejdueşte 

viața poporului de la țară mai ales și a genera- 

țiunilor viitoare; degenerează . rasa şi contribue 

mult împreună cu alte flagele ca zelagra şi al- 

coolismul la sporirea mortalităței în România și 

la sleirea neamului. A trecut vremea adagiului 

«Român verde ca stejarul!» Şi încă, nu se cunosc 

de cât casurile de manifestații acute, caracteristice, 

ale paludismului, cui sunt /riguri/e intermitente, 

după numărul acestora se judecă casurile de [ri-  
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guri; câte manifestații cronice, câte cahexii pa- 
lustre trec neștiute de nimeni! 

Profilaxia. — Şi aci ca în multe boale avem de 
luat două ordine de măsuri: zzâsuri generale şi 
măsuri individuale. 

Măsuri generale. — Cunoscând elementele cari 
prin solidaritatea între ele întrețin paludismul, mă- 
surile vor îi îndreptate contra lor: 7âzfarifor, 
apelor stătătoare şi celor bolnavi de Jriguri. 

- Măsurile generale se rapoartă la apele stătă- 
toare şi sunt: 

1. Sufrimarea bălloacelor, mlaștinelor inutile şi 
chiar îndepărtarea celor utile, cum sunt /ogi/e/e 
(unde se topește cânepa) cari să se facă: departe 
de sat. de locurile populate. 

Și în aceste bălți cari nu se pot suprima precuin 
şi în altele, se va duce răsboiu ţânţarilor, turnând 
la: suprafața apelor păcură amestecată cu petrol 
în proporție de 10—15 c. c. la metru, la fiecare 
două săptămâni pentru a omori larvele cari stau 
în nămolul apelor stătătoare, provenite din ouăle 

„depuse acolo de fânțari. 
Petrolul şi păcusza le asfixiază astupându-le or- 

ganele lor respiratorii când vin la suprafață pentru 
a respira. 

2. Secarea și scurgerea bălților şi tuturor mla- 
știnelor, mocirlelor prin drenare, prin șanțuri în- 
tretăiate, prin canalisare, Prin lucrarea şoselelor 
și drumurilor, de multe ori se crează bălți artifi- 
ciale, cari trebuesc distruse. Prin sate se găsesc 
asemenea mocirle create de țărani pentru anima- 
lele lor domestice, și acestea trebuesc desființate. 

3. Îndreptarea apelor curgătoare aşa ca să nu 
se reverse pe timpul inundaţiilor asupra câmpiilor 
şi să facă astfel atâtea focare de paludism. 

4. Să se împiedice până la un punct, să existe
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o normă pentru despăduriri și să existe obliga- 
fiuni fentru replautări. 

Aceste măsuri de ordin general nu sunt în 
puterea particularilor și sunt costisitoare; dacă 
însă statul și-ar face socoteala ce cheltueşte cu 
întreținerea bolnavilor de friguri în spitale și 
câte brațe pierde prin degenerarea populaţiei 
p'ar trebui să cruțe nimic pentru luarea acestor 
măsuri. 

Măsuri îndividuale.— Să ne ferim de înfepă- 
urile fântarilor : 

1. Vom pune la uși și ferestre pânză de sârmă 
cu ochiuri mici, pentru ca țânțarii să nu pătrundă 
prin ele; chiar la pat putem face un polog pentru 
a-i împedica să pătrundă acolo. 

2. Nu vom ieși din casă decât după răsăritul 
soarelui şi vom intra înainte de apusul lui, fiindcă 
în acest timp ţânțarii iesă din ascunzătoarele lor. 

3. Dacă trebue să ieşim în acest interval, ne 
acoperim faţa cu un voal şi mâinele cu mănuși; 
ne putem unge cu lanolină sau alt corp gras, dar 
nu prea apără. 

4. Dacă dormim afară, să aprindem focuri 
mari, fumul îi alungă. 

5. Să nu stăm prin tufișuri și locuri umbroase 
și umede căci țânțarii se ascund tocmai pe acolo 
în timpul zilei. 

Să (uâm chinină ca măsură preventivă — dacă 
Jocuim într'o localitate palustră si anume : la fie 
care 9 zile câte 1], gram de sulfat de chinină -— 
două zile la rând ; pentru copii 0.30 cler. 

Dacă se iau aceste măsuri chiar locuind într'o 
localitate palustră putem evita paludismul, altfel 
90%J9 zac de iriguri.



— 151 — 

CÂTEVA BOALE MAI RARE LA NOI 

Holera asiatică. 

Holera este o boală infecțioasă, contagioasă şi 
epidemică. Se află și în stare endemică în unele 
țări, ca în Indii, pe marginile Gangelui de unde 
apoi se întinde și în alte țări. In Franţa a apărut 
întâiu la 1832 și contagiul în Europa a venit pe 
două căi: pe mare și pe uscat. 

In cele mai slabe epidemii și când s'a dat aju- 
torul medical cel mai bun, holera a cauzat moar- 
tea la 50%, bolnavi. 

Cauzele. — Boala fiind microbienă, cauza e mi- 
crobul, bacilu/ virgulă descoperit de Koch la 1884. 
Acest bacil e puţin rezistent: soarele, uscăciunea, 
substanţe antiseptice puternice il omoară lesne; 
toxina lui însă, otrava secretată de el e puternică. 
Microbul se găsește în mare cantitate în inte- 
stinele şi excrementele bolnavului precum şi în 
vărsăturile lui, ieșind astfel pe diferite căi, in- 
fectează aerul, apa, poate contamina persoane, 

obiecte și propaga contagiul. Alimentele, legumele, 
iructele, câinii, pisicele, muștele pot transmite boala. 

In specia! apele în care se aruncă dejecțiunile 
bolnavilor și rufâria celor bolnavi de această boală, 
produc cel mai întins contagiu. 

Contagiozitatea e dovedită prin marile epide- 
mii la cari holera dă naștere, când măsurile pre- 
ventive lipsesc sau sunt insuficiente. 

Cei dintâi atinși sunt oamenii săraci, alcoolici și 
cei obosiţi. 
Simptomele. — Boala se petrece în trei perioade: 

Brenumilorie, algidă şi de reacțiune. 
In perioada întâia bolnavul prezintă câteva 

simptome mai ușoare : lipsă de poftă de mâncare, 
diaree, vărsături, durere de cap, sete; această pe-
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rioadă poate să lipsească une-ori sau să fie sin- 
gura manifestaţie a holerei de o formă ușoară. 

In a doua perioadă, ochii devin vitroși, se în- 
conjoară de cearcăne negre, se adâncesc, fața se 
trage, pielea devine rece și vâscoasă, unghiile se 
învinețesc; bolnavul are scaune la tot minutul, 
conzistând în serozități și jupuituri de membrane 
care seamănă cu orezul, scaunele se şi zic 7zzi- 
forme; are crampe, cârcei care-l fac să se strângă 
ghem. 

Bolnavul, cele mai adesea ori moare în această 
perioadă care ține 24—36 oare. Dacă are să 
scape, atunci se încălzeşte, tebra apare, fața se 
animează, diareea și vărsăturile scad și boala intră 
în perioada de reacțiune, care une-ori e mai apa- 
rentă și scurtă. Bolnavul poate recădea în perioada 
algidă și muri. 

Odată individul atins e greu de luptat cu boala; 
absorbția medicamentelor nu se poate face și de 
aceea mortalitatea e mare; măsurile ce ne rămân 
de luat, sunt înainte de apariția boalei. 

Mai ajutăm doar bolnavul cu fricțiuni pe corp, 
cu o flanelă imbibată de alcool, încălzindu-i cor- 
pul cu cărămizi; dându-i băuturi aromatice calde : 
ceaiu, cafea, vin cald, în perioada algidă. In pe- 
rioada de reacţie, când febra se declară, i se dă 
băuturi răcoritoâre, ghiață, dietă. Ia timpul con- 
valescenţei, trebue bine supraveghiat regimul, căci 
recăderile sunt comune în acest timp. 

Medicamentele aduc puţin serviciu, bolnavul 
vărsând şi având mereu scaune. 

Cât dsspre imunizarea contra holerei, prin in- 
jecţii sub piele, lucrul e încă în studiu. 

Profilaxia. Nlăsurile preventive ce se iau contra 
holerei caută să împedice intrarea holerei în țară; 
sau să localizeze epidemia să nu se întindă.
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1. Cele dintâi măsuri conzistă într'o supraveghere 
riguroasă a tuturor ce vin dintr'o țară unde există 
boala. Așa sau stabilit cazazlize/e la fruntarii 
cari nu se pot face în bune condiții din cauza 
aglomerației; înainte se ținea bolnavul suspect, de 
orice boală, 40 zile la graniță, de aceea şi mă- 
sura se chiamă caran/iză ; - azi când se știe 
aproximativ perioada de incubație a fiecărei boale 
contagioase, carantina ţine 2-3-8-10 zile după fe- 
lul boalei. | 

2. Persoanele suspecte de holeră sunt supuse 
la graniță unei zizite sanitare, hainele îi sunt de- 
sinfectate și în orașul unde intră e supus supra- 
vegherei medicului timp de 5—6 zile. 

3. Corăbiile cari au avut holerici în drumul lor 
trebuesc supuse unei carantine riguroase. 

Când holera a intrat în țară şi s'a declarat 
undeva, trebuesc luate iarăși un alt ordin de 
măsuri: 

1. Se izolează locul unde a isbucnit holera. 
Persoanele sănătoase ce au fost în contact cu 

bolnavul se transportă de acolo, se desinfectează 
și se țin sub supraveghere. | 

2. Acei ce îngrijesc holericul vor păstra o mare 
stare de curățenie; nu vor mânca în camera 

bolnavului, vor bea apă fiartă şi mânca alimente 
fierte. 

3. Se vor închide puţurile din vecinătatea focaru- 
lui, sc va bea apă de izvor, sau fiartă. Filtrarea 
e insuficientă. 

4. Excrementele bolnavilor vor fi desinfectate 
înainte de a fi aruncate în latrine şi latrinele vor 
fi curat întreţinute și desintectate cât de adeseori 
cu /aple de var. | 

Se va trece la etuvă cea ce se poate trece; 

lucrurile ce nu-s de valoare se vor arde. Locu-
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ința unui holeric nu se va ocupa decât după. o 
serioasă desinfectare şi numai după 10 zile. 

In rezumat, vom căuta să împedicăm întinderea 
epidemiei prin următoarele măsuri generale: 

Pentru a ne feri de holeră, trebue să ținem 
organele nutrițiunei în stare bună, se va evita 

tot ce poate produce înflamația acestor căi. Se va 
evila orice cauză de slăbire a organismului ca : 
veghieri, excese, lipsuri, aerul confinat, sederea 

Brelungită ; frica e rea pe timp de epidemii. Bâu- 
furile alcoolice, cu toată credința că păzesc de 
holeră nu sunt bune decât în perioada algidă, 
câna holera e deja declarată, aitfel turbură func- 
fiunile digestive și prepară. drumul spre boală, 
abuzul lor e dar dăunător, | . 

Apa va trebui fiartă și cea de băut și cea ce 
servește la preparatul alimentelor. 

Mâncările se vor mânca fierbinți ; legumele se 
vor spăla cu apă acidulată ; fructele și legumele 
crude vor fi înterzise. | 

Toate ustensilele de masă se vor desinfecta cu 
apă fierbinte. Bucătarii în special, și toată casa 
va fi curat întreținută. Rufăria se va spăla în casă. 
Animalele domestice și muștele vor fi înlăturate. 
Gunoaiele din case vor fi arse, Latrinele vopsite, 
pereţii văruiţi, vor fi desinfectate după fiecare între- 
buințare, mai ales clan/a ugei şi scaunul, 

Cine părăsește localitatea unde este holeră, 
trebue supraveghiat. Cei ce sufâr de cea mai 
ușoară turburare gastro-intestinală trebue să fie 
căutați de aproape şi scaunele examinate; chiar 
holera copiilor (holerina) trebue serios . căutată, 

Ciuma (Pesta) 

“In vechime sub numele de «pestă» se înglo- 
bau. o mulțime de epidemii și boale conta-
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gioase care azi se pare că au dispărut. Există 
totuși azi în Asia centrală mai ales, o boală epi- 
demică şi contagioasă numită ciumă sau zestă 
care se întinde uneori așa de mult încât amenință 
și Europa. În aceste cazuri, se deslășură o serie 
întreagă de măsuri sanitare conduse cu multă 
energie. 

Cauzele.. Boala este microbienă și se datorește 
unui microb special. Contagiul se tace prin per- 
soanele bolnave de această boală și prin obiec- 
tele ce .provin dela ele. Șobolanii sunt considerați 
ca un mediu de transport al ciumei și puricii 
asemenea. | 

De acea trebue întreținută o mare curățenie 
în locuințe şi în orașe pe timpul epidemiilor și 
trebue lăcut un răsboiu serios guzganilor și puricilor. 

Microbul pătrunde în corpul omului, prin pură 
prin mucoase și prin piele. 

Simptomele. Boala începe cu durere în cap cu. 
stare generală rea, toropeală, bolnavul numai poate 
sta pe picioare. Apoi apare tebra cu vărsături, 
diaree, delir și uneori spasme. Dacă bolnavul 
mai rezistă acestei stări de lucruri apare umflă- 
turi, buboane în ganglionii dela vintre, dela sub- 
țioară, dela gât etc., tot sistemul limfatic este 
prins. După apariția buboanelor starea generală 
se mai îmbunătăţeşte, dar de obiceiu, otrava se- 
cretată de microbii boalei este așa de violentă, | 

că bolnavii mor în 2—3 zile, chiar înainte de 
apariția buboanelor. Intr'o epidemie, mortalitatea 
este îngrozitoare. 

Profilaxia. Nu există un remediu infailibil contra 

acestei boale teribile care ucide jumătate din nu- 
mărul bolnavilor și mai mult, în- cazuri de epi- 

„ demii grave,
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Injecţiile cu serum az/ipestos dau rezultate 
bune dar relative. 

Cel mai bun lucru e să ne păzim de contagiul 
şi pentru aceasta, luăm următoarele măsuri : 

1. Pentru a opri invaziunea în țările amenințate se 
iau măsuri chiar contra epidemiilor depărtate; așa 
pentru apărarea lEuropei contra invaziunei pestei 
din Orient s'au înființat în Egipt și imperiul oto- 
man servicii internaţionale de supraveghiere. Se 
ține o bună igienă şi o perfectă curățenie, se face 
răsboiu de moarte șobolanilor. . 

2. Iar dacă un caz de ciumă s'a declarat: se izo. 
lează bolnavul în mod absolut, se face o anti- 
sepsie riguroasă celor ce-l îngrijesc, care nu vor 

„Yeni în contact cu cei sănătoși, decât după o pe- 
rioadă de observaţie. 

3. Se vor desinfecta riguros obiectele ce provin 
dela bolnav și chiar se vor arde acele ce nu se 
pot desinfecta complect. Se vor desinfecta locuin- 
țele și pune în condiții salubre; iar bordeile și locuin- 
ţele de ocazie, ca baracele de scânduri, se desin- 
fectează radical prin foc, arzându-se. 

4. Medicii cei mai experimentați vor fi însărcinați 
în aceste cazuri cu direcțiunea măsurilor sanitare. 

Lepra 

Este o boală infecțioasă, contagioasă care în 
evul mediu era foarte întinsă chiar în Europa, 
dar din care acum mai există numai câteva 
focare. Boala este /ransmisibilă şi ce e mai trist, e 
îucurabilă. 

Cauzele. Cauza boalei este microbul special al 
leprei, care se găsește în bubele leprosului și mai 
pe urmă în tot organismul lui. Microbul se introduce 
în organism prin pielea sgâriată, sau chiar sănă-
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toasă, pe la rădăcina părului. Această boală atacă 
mai ales pe acei ce trăiesc în mizerie, slăbiți de 
boale, lipsiți de hrană suficientă. 

Inoculându-se microbul, cu scop experimental, 
nu s'a 'reușit să se reproducă boala. Coatagiul se 
poate face prin orice obiect. 

Simplomele. După o incubație destui de lungă 
uneori, boala apare sub formă de niște pete spe- 
ciale pe piele, cari apoi se trensformă într'un fel 
de zoduri sau nodule, cari proemină dedesuptul 
petelor; apoi nodurile acestea se coc, fac puroiu, 
se produc mutilaţii cari desfigurează bolnavul şi-i 
dau un aspect deosebit. 

Survin paralizii, mușchii se topesc, dinții și 
părul cad, degetele sunt distruse; ulceraţiele și 
supuraţiele apar în diferite organe; bolnavul moare 
târziu, după 15—20 ani. 

Profilaxia. Nici un tratament nu vindecă lepra. 
Tot ce avem de fâcut este să păzim pe cei să- 
nătoși de contagiu. In vechime chiar, când nu se 
cunoștea nimic din măsurile profilactice, leprosul 
purta clopoței la haine, ca să se audă de departe 
sosirea lui și cei sănătoși să fugă. Această măsură 
primitivă era exagerată. Totuşi prima măsură de 
luat, este: Izolarea bolnavului; există în acest 
scop spitale speciale, numite /eproserii. 

Dacă cineva însă e obligat să trăiască la un 
loc cu un lepros, trebue să evite contactul intim 
cu el, să-și întreție pielea într'o curăţenie com- 
plectă, să se hrănească bine, să ventileze bine 
locuința. În caz când ar căpăta cea mai mică 
sgârietură pe piele, să o panseze, pentru a evita 
contactul aerului din locuința contaminată.
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Titosul. 

Tifosul care este cu totul allceva decât fe- 
bra tifoidă e o boală generală, infecțioasă, care 
atacă ori unde găseşte mizerie omenească. Inchi- 
sorile, cazărmile, pe timpul răsboaielor şi după 
ele, devin focare teribile; oraşele asediate ase- 
menea cad victime acestei epidemii, care face tot 
atâtea victime cât și gloanțele. | 

Cauzele. Contagiozitatea mare a acestei boale 
ne încredințează despre natura ei microbienă. 
„Agentul nedeterminat încă, există și se trans- 
mite prin contact direct, prin aer și prin orice 
obiect provine dela bolnav. 

Boala atacă mai ales pe convalescenți şi pe cei slă- 
biți de abuzuri și de lipsuri, pe cei obosiţi, deprimați. 

I-pidemiile de tifos sunt îngrozitoare, căci dau 
suferințe îndelungate și mortalitate mare. | 

Simptomele, Mai întâiu bolnavul se plânge de o 
stare generală proastă: obosit, lără poftă de mâa- 
care, abătut, după câteva zile apare un fior lung, 

"dureri de cap teribile, dureri în tot trupul, agi- 
taţie, insomnie și sete mare. Apoi apar un fel de 
pete mici și roşii pe corp care ţin câteva zile, în 
acest timp boala ajunge la apogeu: bolnavul cade 
în nesimţire, pierde cunoștința, . fața se îngălbe- 
nește, buzele i se usucă și boala sau se termină 
cu moartea, sau incetul cu încetul bolnavul își 
reia cunoștința, forțele îi revin şi se vindecă. 

Convalescenţa e lungă și bolnavul rămâne slab 
multă vreme şi uneori surd. | 

Profilaxia, Este aceași ca pentru toate boalele 
foarte contagioase: isolare, antisepsie, igienă. 

Cât despre bolnav, tot o igienă bună îi va fi 
de cel mai mare ajutor, tratamentul reducându-se 
la puțin lucru.
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CAP. IV 
BOALE TRANSMISIBILE DELA ANIMALE LA ON 

ŞI DELA OM LA OM, 

Turbarea (ldrofobia). 
Este o boală ce se declară la unele animale: 

câine, pisică, lup, vulpe, porci, cai, măgari, etc, 
Aceste animale prin mușcătura lor pot transmite 
boala unui alt animal, sau omului. | 

Boala este contagioasă și microbienă, totuși mi- 
crobul ei nu e încă cunoscut. Turbarea se declară 
într'un timp foarte variabil după ce animalul sau 
omul a fost mușcat, totuși acest termen nu trece. 
peste un an la om. 

E. mai gravă când mușcătura se face pe părți 
descoperite, cum e obrazul și când părțile muş- 
cate sunt mai aproape de creer. 

In cazul întâiu pericolul e mai mare, fiindcă 
saliva atunci vine în contact direct cu plaga, pe 
când într'o regiune a corpului acoperită cu haine, 
saliva poate rămâne pe haine. De aceia mușcăturile 
de lup turbat sunt mai grave fiindcă ei sar la obraz 
care e și descoperit și mai aproape de creer, 
Cauzele, — Deşi microbul boalei nu se cunoaște 

încă, totuşi rămâne neîndoios că turbarea este o 
boală microbienă, dovadă contagiositatea ei. 
D-na Dr. Kernbach. — Medicina. 11
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Contagiul se face prin mușcătură și chiar numai 
prin lingerea pielei, dacă pielea presintă în acel 
loc vre-o sgârietură; de sigur deci că microbul 
trebue să se aile în saliva și balele animalului 
turbat, Pisica ne poate da turbarea prin sgârietură, 
dacă labele ei sunt pline de o salivă infectată de 
turbare. Microbii se atlă şi în centrii nervoși, în 
măduva şi creerul animalelor turbate şi acest fapt 
a servit inoculărei ce se face la cei mușcaţi de 
animale turbate, pentru a-i vindeca de turbare. 

Carnea animalelor turbate, dacă e bine friptă 
sau bine fiartă nu dă turbarea; legea totuși o 
opreşte. 

Simptomele. — “Turburările produse de această 
boală sunt grave: bolnavul are oroare de lichide, 
de apă, fiindcă spasmul laringelui îl împiedică să 
înghiță; în același timp e pus în neputinţă de a 
bea, are spasme, delir, opresiune, asfixie, scuipă 
mereu. 

Câinele este animalul care turbă mai des și dela 
care omul 'ia' mai adesea ori turbarea, de aceea 
e bine să știm unele lucruri relative la turbarea 
câinelui. 

Turbarea câinelui nu se presintă la început cu 
violență, saliva lui însă, și balele dela început sunt 
primejdioase, fiindcă conțin microbul: boalei. La 
început câinele -nu mușcă, numai ne linge, e li- 
niștit și trist, se ascunde de lumină; mai pe urină 
numai, devine agitat, umblă în toate părțile, mușcă 
în aer, urlă; totuși încă nu sare la om și e încă 
blând și supus. 

Câtă vreme spasmul laringian nu a apărut, bea 
apă ca să-și potolească setea cea mare numai mai 
fe urmă, nu poate dea, când spasmul'apare. 

Pe urmă, vine furia de a mușca și animalul 
începe prin a roade -lucrurile de prin casă; nu  
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mai latră ca de obiceiu, ci latră răgușit. Nu re- 
acționează şi nu răspunde prin vre-o mișcare la 
loviturile ce i se dă. Fuge de acasă, și în drumul 
lui mușcă tot ce intâlneşte; în furia lui dea mușca, 
sare la oricine îi iesă în cale; om, câini și -alte 
animale. Câinele turbat are adevărate accese de 
furie și în intervale stă liniştit. e 

Aspectul unui câine ne spune de multe ori dacă 
e turbat: are un mers nesigur, cu capul în jos, 
cu privirea rătăcită, cu părul sbârlit, cu limba 
afară şi plină de bale. , 

Mai este o formă de turbare la câine numită 
turbare mulă sau paralitică. In această formă 
câinele nu poate mușca din causa paralisiei maxila- 
rului inferior, saliva însă este tot așa de periculoasă. 

Câinele din cauza acelei paralisii ținând gura 
deschisă, profanii cred că are un os în gât și cău- 
tând să-l scoață se pot infecta. . 

In asemenea casuri este bine să se consulte un 
medic veterinar. . 
Profilaxia. — Astăzi avem mijlocul de a vindeca 

această boală teribilă, în cele mai multe cazuri, 
pe când odată era considerată ca incurabilă. Acest 
tratament se face prin inocularea celui mușcat, cu 
însuși virusul — otrava — turbărei preparat după 
metoda lui Pasteur, din măduva animalelor turbate. 

Vaccinarea antirabică a fost descoperită de 
Pasteur la 1885. Se 

Resultatele sunt splendide: aproape sută la sută 
scapă de turbare astfel; pe când înainte mureau 
câte 20%. 

In București avem un institut antirabic și la Iași 
avem un altul. i 

Trebue însă ca. aceste înoculații să se facă cât 
de curând, în cele. dintâiu. 24 ore chiar. 

Dacă însă nu putem imediat transporta bolnavul
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la locul cuvenit e bine să luăm în pripă alte măsuri: 
1. Dacă rana e la membru, braț sau picior, legăm 

membrul d'asupra rănei ca să împedicăm să treacă 
virusul în sânge, căutăm să scurgem din rană 
sângele şi balele dela animalul turbat, spălăm rana 
cu o soluţie antiseptică (apă fenicată 50/,) cu apă 
cu săpun, sau cu apă curată, dacă n'avem altceva, 

înroșim un fier și ardem complect toată rana. 
2. Persoanele turbate se vor izola, iar obiectele 

ce vor fi servit precum şi camera se vor desin- 
fecta în mod riguros. 

Mai. sunt de luat și alte măsuri de un ordin 
preventiv: 

1. Să se reducă numărul câinilor, punându- -se 
taxe pe câinii de lux și stârpindu-se câinii vaga 
bonzi. 

Contactul întins, şi toleranța câinilor la noi face 
că avem mai multe victime de turbare decât 
aiurea. 

2. Orice animal care a fost mușcat de un lup 
sau de un câine turbat, prin urmare care e numai 
suspect se va omori sau va fi ținut în observaţie 
cel puţin 3 luni. 

3. Să se impue botnițe pentru câinii rămași. 
4. Să se considere ca suspect orice câine şi-a 

schimbat caracterul, dă la om și muşcă pe când 
înainte era blând; asemenea să se considere ca 
suspect, ori ce câine umblă rătăcit și se agaţă, 
de oamenii ce-i iesă în cale. 

Să ne aducem aminte că există turbări para- 
litice. 

5. Să se extermineze lupii și vulpile. 
6. Să nu se bea laptele vacilor şi oilor turbate. 
7. Cel mușcat de un animal zzzmaî bănuit chiar 

de turbare să se supue tratamentului antirabic.
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Dalacul 

Cărbune — pustula malignă — buba neagră, — 
Dalacul e o boală a animalelor erbivore și om- 
nivore, de la care se comunică omului. 

Ea isbucnește ca o adevărată epizotie (epidemie 
de boale de vite); alte ori apare în cazuri isolate, 

Cauzele: Boala este microbienă. Bacilul ce o 
produce, descoperit de Davaine, este foare rezis- 
tent, și se reproduce prin spori. 

Contagiul se face prin contactul direct cu ca- 
davrele animalelor moarte fie prin intermediul 
muștelor cari se așează pe un animal mort de 
această boală, și vin apoi în contact cu omul să- 
nătos ori prin produse animale infectate: sânge, 
piei, coarne, opinci făcute din piei netăbăcite, etc. 

Microbul pătrunde în corpul. omului prin piele, “ 
când pielea nu este intactă, prin gură în cazul 
când mâncăm carnea provenind dela animalele 
bolnave de dalac, și prin inspirațiunea prafului 
ce ar conține microbul sau sporii lui. 

Acei ce manipulează carnea sau părul, pielea, 
coarnele, 'etc., provenind dela animale bolnave 
de dalac, adică ciobanii, măcelarii, rândașii, 've- 
terinarii, tăbăcarii, acei ce transportă cadavrele 
de animale, sunt mai expuși să capete boala. 

Vecinătatea chiar a unui bolnav de dalac sau 
a unui cadavru e primejdioasă: 

Simptomele : La animale, dalacul se prezintă 
ca o boală gerierală infecțioasă cu febră, etc., iar 
la om se prezintă sub torma unei bube gangre- 
noase, în locul unde a intrat microbul însoțită apoi 
de febră, agitație și alte fenomene de infecție. 

In locul unde are'să apară buba neagră, iesă 
mai întâiu o pată roșie ca o mușcătură de purice, 
după aceea se face bășică care apoi se umple
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cu puroiu, numită popular după culoarea ei dă 
neagră — sau pustula malignă. 

Această pustulă produce mâncărime mare, apoi 
se usucă, prinde o coajă neagră şi tare, împre- 
jurul ei se formează alte vesicule;' întreaga re- 
giune bolnavă se umflă, se face roșie, vânătă, in- 
fecţia se întinde 'apoi mai departe la ganglionii 
cei mai apropiaţi; apare febră, fiori, agitaţie şi 
moartea prin infecție generală. 

Mai adesea ori.buba apare pe membre, pe faţă, 
la ceafă. | o 

Profilazia : Astăzi se face un tratament pre- 
ventiv, imunisându-se cu ser animalele contra da- 
lacului și ' mortalitatea a scăzut, 

La om, acest ser dă rezultatele cele mai bune. 
Imediat e bine să se ardă buba neagră. cu 

fier roş și cu potasă caustică, ori să se opereze, 
extirpându-se umflătura formată, sau chiar am- 
putându-se la rigoare, tăindu-se membrul mai sus 
de bubă dacă infecția s'a făcut la mână sau la 
picior. 

Cât despre măsurile generale și ele au mare 
importanță : 

1. Cum boala este infecțioasă, când s'a ivit da- 
lacul într'o turmă de vite, lucrul trebue declarat 
autorităţilor respective și vitele trecute pe o altă 
pășune sau să li se schimbe furagiul căci ele ca- 
pătă boala prin alimente în care sunt spori (ouăle) 
de cârbune. - Se o 

2. În localităţile unde epidemiile se repetă să 
se facă imunizarea vitelor contra acestei boale. 

3. Să se îngroape adânc vitele moarte: de da- 
lac, fiind că microbii și mai ales sporii fiind 
foarte rezistenți pot reveni la suprafață aduși de 
viermi, în special de râme, și să infecteze iarba
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regiunilor de pășunat, dând naştere astfel unei 
epizotii. 

4, Să se arză pieile, coarnele, furagele, etc. tot 
ce provine dela animale moarte de dalac, pre: 
cum și obiectele ce provin dela persoane moarte 
de acâastă boală; să se purifice bine “grajdurile, 
stânele și locuințele in cari au zăcut animale și 
oameni. S'a constatat cazuri de cărbune provenit 
prin purtarea unor opinci, fabricate din piele ne- 
tăbăcită, ce provenea dela animale. moarte de 
dalac, 

5. Să mâncâm carnea bine friptă, iar cea pro- 
venind dela animale moarte de dalac să nu fie 
pusă în consumație, sub cea mai aspră pedeapsă. 
„6.: Orice .sgârietură a pielei trebue bine îngri- 

jită și pusă la adăpostul infecţiei. 

Răpciuga. 

Răpciuga și cărtița sau Farcinul. — Aceste două 
denumiri reprezintă una şi aceeași boală sub două 
forme diferite: 1) Râpciuga organelor interne şi 
2) răpeiuga piclei. Niciodată forma cronică nu 
este o urmare a formei acute. 

Această boală atacă în special măgarii și caii, 
dela care omul o poate lua prin contact, inoculație. 

Caprele pot să o capete și pisica asemenea; 
bovideele în mod experimental. Porcii, câinii mai 
rar, dar o pot căpăta. 

Cauzele. Boala este microbienă, contagioasă și 
infecțioasă, lucru, ce n'a vrut să se creadă multă 
vreme. Contagiul e datorit microbului, care e un 
bacil, dar nu prea rezistent; trăește mai bine la 
umezeală, de aceea locul unde se adapă vitele e 
un loc de contagiu. 

o 

Microbul se găsește în mucozităţile nasului, în
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salivă, în secrețiunile bolnavului și în sângele 
omului mai mult ca într'al animalelor. i 
“Omul capătă boala prin contactul cu animalele 
bolnave, când pielea lui prezintă vreo sgârietură, 
sau se inoculează încă prin mucoasa ochiului, na- 
sului, gurei. Geambașii, rândașii, veterinarii, ofițerii 
de cavalerie, birjarii şi toți acei ce au aface cu 
animale bolnave sunt mai cu seamă expuși. 

Pe căile respiratorii pătrunde mai rar. 
Orice pruvine dela un bolnav de răpciugă, dacă 

conţine microbii boalei ne poate infecta. 
Simptomele. Boala prezintă fenomene generale 

ca: fiori, febra, dureri în tot corpul, mai ales la 
articulaținni, așa că boala se poate lua la inceput 
drept un reumatism articular, apoi, — mai ales în 
formă acută, — nasul și pleoapele se umilă, secre- 
tează un lichid galben, purulent, cremos, apoi apar 
abcese, pustule, ulceraţii pe tot corpul. 

Boala în forma sa acută se isprăvește totdauna, 
cu moarte și la oameni și la animale, acea cro- 
nică tot se mai vindecă uneori. | 

Profilazia. Inoculările cari s'au încercat n'au 
dat încă rezultate definitive. Cel mai bun lucru 
este izolarea bolnavului, boala fiind foarte con- 
tagioasă, și tratarea lui prin: pansamente locale, 
iar starea generală cu .tonice. 
- Apoi ca măsuri generale: 

1. Declararea fiecărui caz de răpciugă fie la 
om Sau la animale. o 

2. Toate obiectele ce au servit bolnavului arse. 
3. Omorirea imediat a unui animal bolnav de 

răpciugă. 
4. Interzicerea de a se vinde carnea provenind 

dela animale bolnave de această boală. | 
_5. Cadavrele arse, sau desinfectate şi -îngro- 

pate adânc. a
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6. Cine vine în contact cu un asemenea bol- 
nav să-şi ție în cea mai strictă curățenie pielea 
sa în special mâinile, de asemenea să-și desinfecteze 
tălpile ghetelor' cari pot transporta' microbi, : căl- 
când pe secrețiunile aruncate pe jos. 

>. 

BOALE DE PIELE PARASITARE. 

A) Parasite animale. 

Râia. — Este o boală parasitară de piele care 
poate ataca animalele și pe om. 

Causele. Boala este datorită presenței unui pa- 
rasit animal aproape microscopic, din:neamul pa- 
ianjenului numit Saz- 
coptul râiei sau Acarus 
scabiei. Acest parazit. 
trece la om prin con- 
tactul direct cu un ani- 

- mal sau un alt om bol- 
nav de această boală; 
se poate transmite prin 
hainele și așternutul bol- 
navului. 

Pisica, câinele, pasă- 
rile, caii, vacile pot avea 
râia și o transmite une 
ori omului. Se ia ade- 
sea prin lucruri cum- 
părate dela hala de vechituri, prin hanuri; isbuc- 
nește mai ales acolo unde este aglomerație, ca în 
casărmi, închisori, internate rău îngrijite. 

Boala nu se ia așa de ușor, trebue un contact 
intim, prelungit și mai ales noaptea, când în căldura 
patului sarcoptul iesă de sub piele.la suprafață. 
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Simptomele. Simptomul principal este mâncâri- 
mea nesuferită ce simte bolnavul pe tot corpul, 
afară de faţă, și care mâncărime se iveşte mai cu 
seamă noaptea în căldura patului. La început nu 
se vede nimic pe piele, mai pe urmă apare roșață, 
bube supurate și coji, dacă bolnavul se sgârie 
scărpinându-se. Această mâncărime apare numai 
2—3 săptămâni după ce contagiul s'a. facut. Sar- 
coptul se găseșie în nişte galerii pe cari le sapă 
în piele, femela unde își depune oulele Și lo- 
cueşte și ea; 

Parasitul se mai găsește și în bubele ce apar 
mai târziu. El părăsește corpul omului și atunci îl 
putem găsi în tot ce provine dela bolnav, dar mai 
ales în haine și așternut. 

Işi face galeriile de preferință la subțiori, pe 
brațe, și la încheietura pumnului, între degete, pe 
coapse, la cingătoare, unde corpul suferă o pre- 
siune, etc. Femela moare după ce depune ouăle, 
trăește numai vre-o trei săptămâni. 

Când râia ţine de multă vreme, apar şi abcese. . 
Sunt mai multe varietăți de râie. 
Se vindecă mai iute la cei ce se îngrijesc, din 

contră la cei ce trăesc în murdărie se prelungeşte 
boala și starea generală se alterează, 

Profilaxia.—Se va inspecta cu amănuntul loca- 
lurile unde există aglomeraţie Și necurăţenie cu 
deosebire. 

Asemenea se vor cerceta animalele cari. pot 
avea râie; | 

Cel râios va fi tratat de medic, hainele lui des- 
infectate la etuvă,—sarcoptul moare deja la 80%— 
și dacă tratamentul e bine codus, nici nu e nevoie 
să fie isolat. 

I se face seara şi dimineața fricțiuni, pe corp, 
nu pe față, cu o pomadă cu pucioasă de com-
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poziție specială, timp de 4—5 zile, fără să-şi 
schimbe rufele; după 5 zile i se dă o baie cu săpun 
prost şi se freacă ușor pielea, cu o perie moale, 
se schimbă rufele și hainele ce zrebue spălate cu 
leșie și trecute la etuvă; se unge din nou cu pomadă, 
apoi după 4—5 zile iar i se face baie şi i se 
schimbă rufele. Odată cu distrugerea parasitu- 
lui, bolnavul e vindecat, nu-i : trebue nici un 
medicament, 

Acest tratament ţine cum vedeți câteva zile. Să 
se interzică râioșilor de a dormi în acelaș pat cu 
alții, sau de a-și împrumuta hainele și rufele. După 
tratament bolnavul trebue să imbrace rufe curate 
și hainele să fie bine desinfectate pentru că altfel 
boala se reinoculează din rufele și hainele conta- 
minate. 

“Phitiriasa sau pediculosa este o boală parasitară 
contagioasă produsă de zăguc/i, 

Causele: Sunt păduchii însuși cari sunt de mai 
multe feluri: 4âduc/hele de cap, care trăește pe 
pielea capului și zăduc/hele de cămașă sau de corp 
care stă pe cămașă, pe haine și numai când și 
când se duce pe piele ca să o sugă. : 

Mai sunt și fâduchi /ați, morpionii, cari trăesc 
pe trup, - 

Simptomele : Muşcăturile de păduchi laţi, lasă 
câte odată pete albastre, datorite unei substanțe 
conținute în saliva lor, Toţi produc mâncărime 
pe piele. 

Profilaxia : Constă într'o perfectă curățenie a 
corpului și a capului, precum și a hainelor, și 
dacă dăm de aceste parasite, atunci întrebuințăm: 
gaz, pomadă mercurială (alifie vânătă) chiar subli- 
mat în dosă de 0.03 ct. gr. pentru 30 gr. vaselină, 
„Ouăle lor, findizele, se distrug prin spălături 

cu oțet cald.
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Și alte parasite se pot găsi pe piele ca: pu-. 
rici. păduchi de lemn, etc., dar nu dau loc la 
lesiuni speciale. 

B) Pavasite vegetale. 

Favus Chelia. | | 
Este o boală parasitară și contagioasă. 
Agentul ce o produce e un parasit vegetal: 

Acorion Schânleini, care se adună întrun fel de 
coji galbene, ombilicate, pătrunse de unul sau mai 
multe fire de păr; părul cade și numai creşte 
după ce boala l-a distrus. Favusul se desvoltă 
mai mult în toliculii piloși și în peri, mai ales pe 
pielea capului, rare ori se vede pe altă parte a 
corpului. 

Cauzele: Cauza principală este contagiul, 
Se poate lua dela om sau dela animale, ca 

pisica, câinii chiar şoarecii îl pot avea, precum 
și păsările domestice. 

Unii cred că e o boală specială șoarecului și 
că dela el se transmite animalelor celorlalte. 

E mai frecvent la copii, la oameni săraci, mai 
ales la cei păduchioși. 

Boala e greu de vindecat și ține multă vreme, 
Simptomele: Favusul apare într'un mod insi- 

dios. Totuşi are câteva caractere distincte : zâ70- 
sul caracteristic de șoarece, culoarea de fucioasă 
și a/ferația perilor. 

Formațiunile favice apar la început sub forma 
unui punct galben traversat de un păr, și acest 
punct după câteva zile ajunge de mărimea unui 
bob de linte concav pe tața superioară. 

Perii nu mai au lustru, sunt gris-galbeni, și 
se smulg ușor, mai târziu se rup când îi 'smulgem, 
Boala poate ţine și 20 de ani, când se vindecă, 
rămâne cicatrice și chelie definitivă.
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Se poatc întinde pe față, membre, unghii, etc. 
Profilaxia: Bolnavul trebue izolat, ca să nu 

comunice boala și trebue epilat, adică perii tre- 
buesc scoși unul câte unul cu o pensă specială. 

Tratamentul ține mult, chiar !/, de an când 
boala e întinsă. Trebue întreținută o perfectă cu- 
rățenie. a capului, mai ales la copii, şi păziți.de 
contactul intim cu animalele domestice cari pot 
avea boala. 

Tricofiţia. Este de mai multe teluri după regiu- 
nile în care apare. 

Agentul activ este 
un parasit vegetal nu- 
mit Zricop/hyton tonsu- 
7ans, a cărui spori se 
așează în canalul pă- 
rului. Există un trico- 
phyton cu spori mari, 
cari dă zricofiția barbei 
și parte din zricojifie/e | 
cârcinate ale pielei (pe- j; 
cingine) etc. și alt tri- k 
cophyton, cu spori mici | 

9 

ANA SĂ, 
care se așează în jurul Îsi Au 

N 

NERA d, 
A , ' iN 

e aa p7/ 
Nr 

  

. . - A părului și dă zzicofiția NS NAN 
fielei capului (teigne 
tondante) Fig 10. Om bolnav; de Tricofiţie 

. ” ecingine). 
Cauzele:  Contagiul ? 

este cauza principală, produs direct sau indirect, 
prin ustensilele bărbierilor, căciuli, pălării, etc. 

Forma boalei este influențată de vârstă. Tri- 
cofiția bărbei apare la orice vârstă când există 
barbă; tricotiţia pielei e rară !a bătrâni; pe când 
aceea a pielei capului atinge numai copiii și se 
observă mai cu seamă la băieți. 

Tricofiția e mai frecventă în oraș și animalele
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sunt un agent de contagiu, mai ales caii, câinii, 
pisicile, etc. . . e 

Simptome : Tricofiţia pielei, eritemul _tricofitie 
sau peciuginea începe printr'un punct roș, rotunzit 
acest punct crește până ajunge de mărimea unei 
piese de un ban (0 para). . E 

Aceste pete au niște -mMărgini puţin ridicate, 
produc mâncărime, se cojesc și se scutură ca 
tărâţele, alte ori se acoper de bășicuţe. 

Când pata începe a se vindeca la centru, ră- 
mâne din ea un inel de bubulițe cari se întind 
până la mărimea unei piese de.5 lei, la această 
formă poporul dă numele de Becingine. 

Eritemul poate să apară ori unde, 'dăr mai 
ales pe faţă, gât, mâini, etc. Se poate. vindeca 
spontaneu după câteva luni, alteori se întinde; 
de multe ori recidivează. . 

Parasitul se poate stabili în unghii, atunci un- 
ghiile devin casante fără lustru, în dungi și se rup 
lesne, | 

Tricofiţia pielei capului (chelbea) se manifestă 
prin pete roșii, ca și acea a feţei, dar apoi, pe 
pielea capului perii se alterează, se rup și se tac 
un fel de plăci cum ar fi într'o barbă rău rasă. 
„Aceste plăci sunt de diferite forme și dimen- 

siuni, pat ajunge până la mărimea unei piese de 
5 lei. Perii se rup ușor şi la vârt se despică luând 
aspectul de mătură, — plăcile sunr umflate, roșii 
cu coji. Aceste plăci se vindecă și nu lasă ca 
Javus o chelie definilivă, nici cicatrice, 

Tricofiția barbei. Sicosis — fiind că seamănă 
cu smochina — nu se presintă totdeauna la fel: une 
ori se prezintă numai în pete ca tricofiția . pielei, 
alte ori atacă și părul barbei, iar.alte ori pro- 
duce chiar o inflamație cu supuraţie în jurul fo- 
liculilor piloși, cari se transtormă într'un fel de. tu-
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bercule ce supurează și lasă să curgă zeamă, 
aceasta dă aspectul de szoc/iză bubelor de unde 
boala şi-a luat numele. 

Perii sunt și ei bolnavi. Boala apare pe gât Și 
în barbă mai ales, e tenace, se întinde „repede, 
ţine ani întregi. 

Profilaxia : Ca în toate boalele parasitare constă 
în isolarea bolnavului și desinfectarea obiectelor 
de toaletă, cari ar trebui să fie cu totul personale 
bolnavului. Bărbierii în special trebue să ia mă- 
suri de antisepsie dacă au vre un client atins de 
această boală sau de alte boale parasitare de 
piele. ' 

Cei sănătoşi cari trăiesc cu unul din acești bol- 
navi să-și păstreze cu riguriositate, integritatea și 
curăţenia pielei. 

Cât despre tratament, efi/afia ca și pentru favas 
este primul lucru: vindecarea e mai grea, trata- 
mentul ține mai lung din pricină că parasitul se 
eliminează greu. 

Pityriasis versicolor, Este o boală de piele ase- 
menea parasitară și prin urmare contagioasă. 

Causele : Ciuperca Microsporou Jurfur este agen- 
tul acestei afecțiuni și este cel mai puțin conta- 
gios din toți parasiţii vegetali ai boalelor de piele. 

Boala apare mai mult între 20 şi 60 de ani 
înainte și după această vârstă e rară. 

Contagiul se face direct și indirect, se pare că 
se face mai mult indirect, prin intermediul hai- 
nelor contaminate. 

Simptomele : Boala se manifestează prin apa- 
riția unor puncte mici cât gămălia de ac, și ro- 
tunde, de culoarea cafelei cu lapte, cari se co- 
jesc puţin și produc uneori mâncărime. Cu vremea 
aceste puncte cresc, rămânând totuși perfect ro-
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tunde ca niște picături sau formând. plăci nere- 
gulate. 

Mai nici odată n'au forme de inel. 
De obiceiu apar, pe piept, gât, la închieturi, 

de partea flexiunei; rare .ori pe față, nici odată 
pe mâini sau picioare, Boala ține mult și nu se 
vindecă dela sine. 

Profilaxia : Constă. în desinfectarea serioasă a 
hainelor bolnavului și a ori ce obiect vine dela 
dânsul; deși boala e mai puţin contagioasă decât 
alte boale de piele parasitare, totuși măsurile de 
antisepsie sunt necesare, mai ales când cazul se 
prezintă într'o aglomeraţiune de oameni, ca : şcoli 
cazărmi, etc,
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CAP. V. 

BOALE TRANSMISIBILE NUMAI DELA 
ANIMALE LA OM 

Helmintiasa 

(boale datorite viermilor), 

Helmintiasă se chiamă boala sau mai bine zis 
boalele ce se datoresc prezenţei viermilor în orga- 
nismul omului sau altui animal, Aceşti viermi 
parasiți. nu trăesc toată viața lor în acelaș orga- 
nism, și de obiceiu își aleg două organisme diferite, 
trăind în stare de larvă într'unul iar în stare 
adultă într'altul. 

Umiditatea este favorabilă conservației lor; de 
aceea un mare număr din aceste parasite tinere 
trăiesc în apă, în lacurile umede, până când îşi 
aleg ca mediu de traiu organismul unui animal 
oare care. | 

Căile prin cari parasitul intră în organismul 
omului se reduc la una: calea digestivă, dar 
împrejurările sunt multiple : carnea nefriptă, care 
ar conţine larve, apa nefiartă care ar conține 
ouăle; salate, legume, udate cu ape contaminate; 
contactul cu animalele ce ar avea în ele parasitul, 
câinii mai ales, ni-l dau fiind că-l au. mai adesea
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ori şi sunt în contact mai frecvent și mai intim 
cu noi. 

Și astfel, aceste parasite introduse în organismul 
omului trăiesc izolate sau mai multe la un loc; în 
stare de larvă, ca trichina în țesuturi, în mușchi; 
sau în stare adultă în diferite organe, tubul di- 
gestiv, ca tenia (panglica). 

De obiceiu au un sediu de predilecțiune, așa: 
trichina se localizează în mușchi ; tenia, limbricii 
în intestinul subţire; oxiurii în rect; așa că fiecare 
își îndreaptă acțiunea asupra aceluiași element 
anatomic, aceluiași țesut, aceluiași organ. 

Viermii cari se localizează în organismul omului, 
sunt diferiți, dar totuși se pot raporta la unul din 
ordinele următoare: Cestozi şi Vemafozi. 

1. CESTOZI 

Acești viermi ori se găsesc în organismul omului 
în stare de larvă, şi atunci sunt închistaţi în țe- 
suturi sau în “stare adultă și atunci se găsesc liberi 
în intestin. 

A). Cestozi în stare de larvă. 

Viermii din acest ordin, cari trăesc în stare de 
larvă în: organismul omului vin dela două specii 
deosebite : de /z fenia echinococus al câinelui, ne 
vine echinococul ; şi dela fenia solium al porcului 
ne vine cisticercul, 

a) Echinococul. — Kiste hydatice. — Echino- 
cocosă—. 

Echinococul este larva teniei echinococus al 
câinelui și introdus în organismul omului dă 
naștere la boala numită As Zydatic. 

Viermele trăeşte în intestinul câinelui și uneori 
în al calului și altor animale. Ouăle acestui animal  
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parasit se pot introduce în organismul omului cu 
băuturile sau-alimentele, aflându-se în apele curgă- 
toare, pe marginea lor, provenind din excrementele 
animalelor ce le purtau în ele, sau aflându-se pe 
fructe, legume udate cu. ape murdărite de acest 
parasit. Contactul cu câinii asemenea e.un mod 
de propagare al Aisfelor 'Aydalice; s'a constatat 
că sunt mai frecvente la popoarele cari trăesc în 
promiscuitate cu câinii, în Islanda de exemplu. 

  

Simptome: Oul ingerat e atacat de sucul gas- 
tric, vesicula în care era închis se disolvă și larva 
liberă pătrunde în țesături graţie acelor 6 cârlige 
ce posedă, trece cu sângele în diferite organe, de 
obiceiu în ficat și uneori în plămâni. Acolo se 
înfige și se desvoltă sub formă de vesiculă — bă- 
șică, — carela început mică, poate ajunge la.mări- 
mea unui cap de om. Într'această vesiculă se des= 
voltă altele, și numărul lor sporește.
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Presenţa lor se descoperă grație umflăturei, — 
tumoarea ce formează în organul atins.— Turburările 
produse variază asemenea cu importanța și felul 
organului atins și câte odată pot da naștere chiar 
la fenomene grave, așa kistele ficatului pot pro- 
duce gălbinare și alte simptome grave. * 

Ca efecte de resunet general asupra organis- 
mului s'a observat anemia, când residă în ficat 
sau splină. . .. Se 

Lăsate în voia lor ar putea produce chiar 
moartea. : 

Profilaxia : Măsurile preventive reiesă 'din studiul 
causelor ce produc boala : apa și alimentele crude 
și contaminate fiind agenții ce transportă boala, și 
măsurile se vor îndrepta în contra lor: filtrarea 
şi fierberea apei, cea mai mare grijă în prepararea 
alimentelor, mai ales cari se mănârcă crude; spă- 
larea cu apă acidulată a salatelor, fructelor, etc., 
sau mai bine să se renunțe la ele, 

Cât pentru calea, de propagare prin contactul 
câinilor, e bine, să limităm pe cât se poate intimi- 
tăţile cu acest patruped, şi la cel mai mic indiciu 
că animalul ar fi posesorul parasitului, vom lua 
măsuri pentru a-l scăpa de el, 

Cât despre bolnavi de Kiste hydatice, ei trec 
în mâna medicilor și chirurgilor: stârpirea para- 
sitului este scopul ce se urmărește în tratamentul 
boalei. 

&) Cisticercul. — Măzărichea-spurcăciunea. 
Cisticercul, adică larva Zeniei solium, parasit al 

porcului, constitue boala numită mzăzăric/e şi larva 
unei specii de panglică a boului — tenia inermis 
— ne dă măzărichea. 

Causele : Cisticercul teniei solium are un cap 
prevăzut cu ventuze și cârlige, cari o fac să se 
înfigă mai bine în țesuturi și are și un fel de



trompă. Această larvă se întâlnește la om şi la 
diferite animale dar mai cu deosebire la porc. 
„Mediul de transport este desigur iarăşi: apă și 
alimentele contaminate de o apă infectată sau chiar 
de a dreptul carnea animalelor ce poartă larva pa- 
rasitului, în mușchii lor şi în special carnea de porc. 

Nu numai omul și porcul poate să aibă mdzd- 
riche după cum am spus, dar și boul: măzărichea, 
boului este produsă de cisticercul unei alte tenii, a 
ieniei inermis, sau medio-canelata, și care larvă ca 

qi VIU         
        

Fig. 18 Cap de panglică Fig. 19. Fibre musculare cu ve= 
mărit - siculele cisticereilor. B. Cisticere 

izolat, se vede o deschidere ro- 
tundă prin care cisticercul își 
poate scoate capul C. Cisticereul 

cu capul afară. 

și animalul adult de asemenea nu presintă cârlige, 
- ci numai ventuse în jurul capului. La boi cisticercul 

se așează mai ales în mușchi și în inimă ; pe când 
la porc mai ales sub limbă, dar se găseşte și în 
mușchi și alte organe, chiar în creer, în ochi. 

Larva sau embrionul se afla închisă într'o vesi- 
culă şi are forma unei spirale mici cu o extre- 
mitate mai umilată, capul. Aceste mici tumori sunt
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libere în țesutul în care se atlă. Dacă se află în 
mare cantitate în mușchi și aglomeraţi la un loc, 
mușchii devin palizi. 

Simptomele : Presenţa cisticercului în organismul 
omului dă naștere la fenomene cari diferă în gra- 
vitate şi fel cu organul în care s'a Jocalisat parasitul. 

Sub piele sau mușchi parasitul formează - niște 
-tumorii mici cât măslina, dar mobile și cari nu 
produc nici o turburare; afară se înțelege dacă 
ar fi în număr mare, când atunci produc o piedică 
în mișcări și o anemie pronunțată. La animale se 
observă modificări în nutriția generală. 

Turburările sunt mult mai grave când parasitul 
se așează în ochi și mai ales în creer. 

Boala se poate vindeca spontaneu prin califi- 
carea cisticercilor dar de obiceiu când cisticercul 
e aşezat în organele splachnice slârșitul e fatal. 

Profilaxia ; Consistă şi aci în bună igienă și 
curățenie în prepararea alimentelor crude ; în fil: 
trarea apei care e suficientă să oprească trecerea 
ouălor. 

B) Cestozi în stare adultă. 

In acest ordin intră două familii cari trăiesc ca 
parasite adulte în organismul omului: feziadeele 
și bctriocefatideeie. 

a) Teniadeele 

1. Tenia 'solium viermele solitar, panglica. 
Acest vierme seamănă cu o panglică, de unde 

și numele lui. El se compune din niște segmente 
lipite unele de altele și cari ajung să facă o lungime 
de 4—5 metri. Extremitatea anterioară, capul, 
presintă patru proeminențe având fiecare câte o 
ventuză iar în mijlocul spaţiului coprins între aceste
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umilături se găsește un fel de trompă care poart 
o serie de cârlige. 

Capul este prevăzut cu un gât subțire și acesta 
e urmat de segmentele despre cari am vorbit, 
cari se chiamă zrog/otife şi cari segmente se 
alungesc cu cât se 
depărtează de ca- 
pul animalului; așa 
că la celălalt capăt 
lungimea segmente- 
lor e de două ori 
cât diametrul trans- 
versal 

Fiecare din aceste 
“segmente  presintă 
un dublu aparat ge- 
nital și un por pe 
marginea  îie-cărui 
segment, prin care 

iesă ouăle fecondate 
învălite în mai multe 
învelișuri. In aceste 
ouă se află larva sau 
embrionul, a cărui 
cap  presintă niște 
cârlige, ca şi capul 
animalului adult. 

Ouăle acestea se 
introduc în organism 
adică în stomacul o- 
mului sau porcului, 
prin băuturile şi ali- 
mentele ce le conțin, 
odată introduse în 
stomac, învălișul lor 

  
Fig. 20. Panglică (Tenia solium) 

e distrus de sucul gastric și 
embrionul pus în libertate, străbate peretele in-
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testinal și pătrunde în sânge care-l împrăștie în 
organism, unde se stabilește în stare de ciszicere 
și produce măzărichea despre care am vorbit. 
Acest cesticerc este larva teniei solium. 

Cisticercul îngerat se transformă în tenie adultă. 
Ceace face ca omul să capete tenia este mân- 

carea cărnei de porc, care conține foarte adesea 
ori cisticercul în mușchii lui și ca dovadă că zezia 
solium vine în special dela porc este că evreii pe 
cari religia lor îi opreşte să mănânce carne de 
porc n'au această specie de tenic. 

Simptomele : “Tenia solium se fixează mai ales 
in intestinul subțire. El nu trăește totdeauna 
singur cu toată denumirea de esofitar,» ce i s'a dat, 
sau găsit câte odată mai mulți indivizi în acelaș 
intestin.: Nu produce nici o leziune aparentă a pă- 
retelui intestinal, totuși produce destule turburări 
cari diferă după individ, de obiceiu constau în tur- 
burări digestive, scăderea apetitului, alte. ori din 
contră, sporirea lui, greață şi turburări nervoase: 
convulsii, isterie, etc. Durata boalei e lungă, dacă 
bolnavul nu se caută; lucrul se dă pe față prin 
expulsiunea, cu materiile fecale, de segmente sau 

„inele de tenia. Aceste segmente se pot elimina și 
singure și sunt ca și ouăle un semn sigur de exi- 
stența parasitului, 

Turburările ce le produce n'au altă gravitate. 
Profilaxia : Este toată îndreptată contra cărnei 

de porc, pe care nu trebue să o mâncăm decât 
bine friptă. 

Cât pentru expulsarea acestui parasit, aceasta 
e cu totul de resortul medicinei. Zrazamentul nu 
frebue să se facă decâl atunci când se eliminează 
segwente din intestin si nu suntem siguri că am 
scăpat bolnavul de musafirul lui, decât dacă i-am 
văzut capul.
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„2. Wenia inermis medio-canelata-sagitata e tot o 
specie de panglică, e mai lată şi mai groasă de- 
cât tenia solium, se deosebește de cea dintâiu 
prin faptul că n'are. nici trompă, nici cârlige, de 
aceea se şi chiâmă îzermis (nearmată). Are însă 
ventuze. Și ea 'e formată din segmente cari se 
rup lesne și iesă prin anus chiar fără excremente, 
în ouăle lor se.află asemenea un embrion, care 
se vede prin pereţii oului. 

Causele : Larva se găsește în carnea de vacă 
şi de vițel, nu într'acea de porc, și prin urmare 
aceste animale sunt agentul de transmisiune, dacă 
mâncăm crudă carnea lor când sunt atinse ; acea- 
stă larvă introdusă în stomacul nostru se desvoltă 
ca şi aceea a teniei solium, transformându-se în 
animalul adult, în panglică, specia izzerpis. 

De când cu moda biltecelor cu sânge, varie- 
tatea aceasta s'a întins mult, pe când tenia so- 
lium devine mai rară. | 

Faptul mai ţine încă de asta, carnea de vacă 
se mănâncă mult mai mult ca acea de porc. 

Simptomele: Nu sunt deosebite de acelea pro- 
duse de tenia solium, prin urmare nu mai revenim 
asupra lor. Prin examenul ouălor se poate hotări 
dacă e vorba de tenia soli sau izermis. 

Profilaxia : Se reduce la măsurile ce trebue 
să luăm ca să nu se mănânce crudă carnea de 
vacă sau de vițel; cât despre tratament e același 
ca a feziei solium. 

b) Botriocefalideele. 

1. Botriocefalul. Această specie ajunge la cea 
mai mare lungime, la care pot să ajungă vermii 
intestinali ai omului, dela 6—20 metri, - 

Segmentele din care e format sunt mai mult
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largi decât lungi ; sunt mai cenușii decât ai. teniei 
și nu se rup, nu se separă în. proglotite. 

Ouăle conțin embrionul care e prevăzut cu nişte 
cili, așa că înoată în apă, după cea eşit din ou; 
acest embrion trăeşte în apele dulci și se desvoltă 
complect numai în intestinul omului. | 

Cauzele : Larva acestui parasit trăește în or- 
ganismul unor pești de apă dulce, știuca mai ales 
une ori mreana, și apoi prin ingestia acestor peşti 
trece in organismul omului, unde se desvoltă în 
intestine, destul de repede, cere vre-o.20 zile ca 
să ajungă la o lungime de 1 metru, un metru și 
jumătate. E frecvent în localităţile în cari se mă- 
nâncă pește de lacuri, iazuri, ca în Rusia, Polonia 
etc. La noi e mai rar, asemenea în Franța, Anglia. 

Simptomele : Ca şi acelea produse de tenia, con- 
sistă mai ales în turburări ale funcţiunilor apara- 
tului digestiv :' lipsă de poltă de mâncare, greață, 
vărsături, colici, diaree trecătoare; iar uneori du- 
reri de cap, amețeli, mâncărime, convulsii mai 
ales la indivizi nervoși. Desigur că toate acestea 
țin de prezența viermelui în intestine şi odată cu 
dispariţia lui, toate simptomele dispar. 

Numai examenul microscopic al scaunelor poate 
dovedi existența parasitului în organismul cuiva, 
prin prezența ouălor lui în excremente sau elimi- 
narea uneori de bucăţi întregi. 

Profilaxia : Să nu se mănânce pești din apă 
dulce, decât bine fierți și ficatul lor în care se 
așează larva, să nu se consume. Tratamentul constă 
îa administraţia metodică a unui vermifug, cum 
se face și pentru tenie. |



— 189 — | 

2. NEMATOZI 

Viermii din această clasă au un corp alungit, 
cilindric sau filiform; au un tub digestiv compus 
din gură şi un canal intestinal. Se reproduc prin ouă. 

Sunt mai multe specii, unii trăiesc în organele 
omului, altele în țesuturile lui sau altor animale. 
Se găsesc în ape sărate sau dulci, pe pământ, în 
făină, etc. 

A) Ascarizii. 

Această familie coprinde mai multe specii, cari 
aproape toate trăiesc în intestinele. diferitelor ani- 
male vertebrate; Ascarides lombricoides—dimbricii 
— e singura specie ce trăește în om. 

Cauzele : Fără nici o distincțiune se întâlnește 
la toate popoarele, au se vede principiul că «<ubi 
bene, ibi patria». 

Apa este adevăratul agent de transport a ace- 
stor parasite; de aceea prezența lui se observă 
mai mult primăvara și toamna, când ploile mari şi 
torențiale târăsc cu ele, larvele lor, în bălți și puțuri. 

Astfel prin intermediul apei este introdus în 
tubul digestiv al omului. Dovadă că lucrul trebue 
să se petreacă aşa, e că acum când apa se fil- 
trează limbricii sunt mai rari. 

La bătrâni aproape nu se întâlnesc, la adulți 
mai arare ori dar mai frecvenți la copii, atară de 
cei la sân, la cari nu se găsesc şi lucrul se, ex- 
plică: nu beau apă. 

Numărul lor se urcă până la 8—10 la un singur 
individ, nu e vorba că s'au găsit și mai mulți, ex- 
cepțional chiar 100. 

Pot să dea naștere la turburări în funcțiunile 
digestive, turburări în nutriţiunea generală și tur- 
burări ale sistemului nervos.
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Turburările digestive constau în diaree și văr- 
sături; celelalte pot da naștere la copii mai 
ales, la spasme cari seamănă cu epilepsia, teta- 
nosul, cu isteria ; sau se reduc numai la nişte ti- 
curi nervoase, la mâncărimi, mai ales la nas şi la ex- 
tremitatea opusă și cu vremea bolnavul poate slăbi 
și deveni anemic din cauza turburărilor digestive. 

Prezenţa lor sau a ouălor în materiele fecale 
ne poate da siguranța că ei sunt pricina aces- 
tor desordine, și trebue să-i scoatem printr'un 
vermifug. La copii spasmele și mâncărimea na- 
sului dau de multe ori alarma. 

Profilaxia : Filtrarea apei și complecta cură- 
țenie sunt mijloacele de apărare contra limbricilor. 

Tratamentul constă în administrarea unui ver- 
mifug lăsat în seama medicului. 

B) Oxiurii. . 

Sunt viermi mici, de câţiva milimetri ; se chiamă 
Oxyuri vermiculari. 

. Cauzele : Apa nefiltrată îi transmite; ori în ce 
țară se pot alla și mai rar în orașe decât la sate. 
Legumele și fructele crude pot deveni asemenea 
un agent de transport, dacă cumva sunt udate cu 
o apă infectată de acest parasit. 
“Tot copiii sunt mai mult atinși. 
Simptomele : Presenţa lui în intestine, local nu 

produce nici o leziune; se găsesc în rect, în ve- 
cinătatea anusului și alte ori și în intestinul gros: 
şi mai sus când sunt mulți. lesă din intestine cu 
materiile fecale. Produc iritație şi mâncărime lo- 
cală, scremăt; mâncărimea se. întinde Și în păr- 
țile vecine și e. mai mare spre seară când iesă 
afară, din anus; la fete poate să producă mân- 
cărimi ale organelor genitale şi chiar scursoare.
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Nu produc accidente serioase. 
Profilaxia : Constă într'o perfectă curățenie a. 

alimentelor și băuturilor. Tratamentul cel mai 
simplu și cel mai bun: clisme cu apă fiartă şi 7â- 
cită bine, seara înainte de culcare. 

C) 'Trichina. 

E un vierme mic cilindric, cel mai lung, ajunge 
la 2—3 milimetri. 

Cauzele: El pătrunde în tubul digestiv în stare 
de larvă cuprinsă în carnea de porc. 

Multiplicarea lui are loc în intestine, ouăle se 
produc în mare număr, iar embrionii ieşiţi din 
ele, perforează pereții intestinali şi pătrund în ţe- 
sutul celular sau în sânge care-i duce în muschii 
striați. Odată ajunşi aici se inchistează după vreo 
10—12 zile astfel: viermele se strânge în spirală, 
și se învelește într'o bășicuță. 

Această larvă, drept ori ce organism are un 
canal intestinal. 

- După vre-o trei luni se califică vesicula și em- 
brionul moare, dacă n'a avut ocazia să treacă în 
tubul intestinal a unui alt animal. 

Acest parasit se găsește 'nu numai la porc şi 
iepure de casă, dar și la șoareci, șobolani, dela 
cari probabil îl iau porcii, mâncând resturile lor. 
Nici putrefacţia nu-i ucide, cu toate astea o tem- 

„peratură de 580—609 îi omoară, așa încât sărătura 
și fierberea cărnei sunt măsuri necesare. 

Boala produsă de trichină se chiamă zric/izosă, 
Această afecțiune e mai frecventă în Germania, 

Anglia și America. Întinderea ei în aceste țări ţine 
de faptul: că :pe acolo carnea se mănâncă mai 
mult crudă; .
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In țările unde hrana porcilor e mai suprave- 
ghiată trichina e mai rară. 

Agentul principal de transmisiune a boalei:e 
porcul. 

Simptomele : 'Lrichina se a- 
şează în toți mușchii, mai mult 
în cei exteriori, mai superficiali, 
dar se găsește totuși în diafragm, 
muşchii limbei, membrelor și 
chiar în mușchii aparatelor sim- 
țurilor, zziciogată în inimă. 

Cu ochiul liber se poate vedea 
în mușchii cotropiți de. trichină, 

niște puncte albe, sau niște kiste 
mici calcificate sau nu, cuprinzând 
în ele larva. Mușchii cotropiți de 
acest parasit se alterează, împre- 

jurul lor, pierzându-și striaţiunile 
şi transformându-se în grăsime. 

Boala trece prin trei fase: o 
perioadă caracterizată prin feno- 
mene intestinale, alta cu locali- 
zarea în mușchi și o a treia mai 
gravă consistând în infecția în- 
tregului organism. 

bilu Gravitatea boalei atârnă şi de 
vana fie în Numărul trichinelor cari au pă- 
firele de carne (văzut truns în sânge. 

la microscop) Dacă bolnavul trebue să se 
„vindece, lucrul se întâmplă după 15—20 zile; 
altfel boala poate ţine 2—3 luni. 

Când boala e gravă omoară până la 200/,. 
In cazuri izolate boala se diagnosticează greu; 

în cazuri de epidemie lucrul e mai ușor. 
Numai examenul microscopic al unei porținni de . 

muşchiu ne poate asigura de presența parasitului. 
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La copii boala e mai puţin gravă, și la adulți 
mai puțin ca la bătrâni. 

Profilaxia : Trebue să se examineze carnea 
pusă în consumație și în caz de nesiguranță să 
o frigem sau fierbem bine. 

La inceput căutăm să expulzăm parazitul din 
intestine; când a pătruns în mușchi, lucrul e mai: 
greu, atunci doar atât ne rămâne să luptăm cu 
el întreținând forțele bolnavului. 

D-na Dr. Kernbach. — Medicina 13



CAP VI. 

CÂTEVA SUFERINȚI MAI FRECVENTE LA COPII 

ŞI INGRIJIRILE CE SE POT DA 

Angina. — Aftele. — Arsurile. — Căderile. — Că- 
derea rectului. — Colici. -— Constipaţie. — Diaree. — 
Dispnee. — Frica nocturnă. — Febra. — Gălbinare. — 
“Guturaiu. — Îndigestie. — Incontinenţa de urină. — In- 

somnie. — Intertrigo. — Inapetenţă. — Mărgăritarul. 

Spasmele. — Scrâșnitul dinților. — Slăbirea. — Su- 

ghițul. — Tăieturile, — Țipătul, — Tusa. — Vărsăturile,



CAP. VI. 

CÂTEVA SUFERINȚI MAI FRECVENTE LA COPII 
ŞI AJUTOARELE CE SE POT DA 

Angina. 

Pentru medici, angină însemnează orice boală 
de gât; pe profani însă acest termen îi înspăimântă 
pentru că prin angină înțeleg numai angina dif- 
terică. | 

Medicului chiar, nu îi este posibil să puie diag- 
nosticul de angină difterică, fără ajutorul micros- 
copului, cu atât mai puțin mamei sau celor ce 
îngrijesc pe copii. | 

De aceea următoarele sfaturi îi vor fi necesare : 
în fiecare dimineață, când mama face toaleta co- 
pilului să se uite în gâtul lui, aceasta se face ast- 
fel: se pune copilul cu faţa la lumină şi cu coada 
linguriţei sau chiar cu degetul se apasă pe limbă 
în jos. Dacă copilul se opune atunci va fi nevoe 
de o a doua persoană care-i va fixă capul și 
mâinile, îi va ţine picioarele între genunchii ei; 
iar cu 0 linguriţă va apăsă pe baza limbei cât 
mai în fund, 

La 'copii mici e suficient să-i strângem de nas, 
ei ţipă și gura se deschide dela sine.
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Dacă făcând această manoperă, nu se observă 

pe fundul gâtului și pe amigdale decât o roșeață 

difusă, copilul va fi pus în pat, i se vor învăli 

picioarele în vată şi peste vată cu gutapercă sau 

în lipsă cu hârtie, care joacă rolul de corp imper- 

meabil şi i se va da să bea un ciaiu emolient de 

nalbă sau de muşeţel. 
Dacă însă pe fundul gâtului sau pe amigdale 

se observă puncte sau plăci albe, întâiu vom isola 

copilul, apoi cu ajutorul unui tampon mic de 

vată montat pe un bețișor se va căuta să se cu- 
rățe acele plăci fără să sângereze locul, iar pe 
urmă cu un alt tampon analog se va atinge acele 

locuri de două, trei ori pezi cu zeamă de lămâie. 
Toate aceste măsuri se vor luă până la sosirea 

medicului după care se va trimite imedial. 

Aftele (Puşcheile). 

Sunt niște vesicule umplute cu un liquid acid 
"şi iritant, albicioase, cari spărgându-se lasă în locul 

lor mici ulceraţii. Ele apar pe mucoasa gurei, pe 

limbă, obraz și denotă de multe ori o stare rea 

gastrică. Se vindecă atinse cu piatră acră sau cu 

un cristal de piatră vânătă. Trebue însă să fim cu 

atențiune asupra igienei copilului, căci de multe 

ori aceste afte și ulcerații însoțesc o stare genc- 

rală proastă—și dacă nu le căutăm și nu căutăm 
şi starea generală a bolnavului, se pot transformă 
în gangrena gurei. 

Aftele ce provin dela febra aftoasă (boala de 
gură și de picioare la vacă) prezintă altă gravi- 
tate, pentru ca propagându-se la intestine pot pro- - 
duce moarte, mai ales la copii; această boală se ia 
„prin laptele crud provenit dela vacile boinave de 
această boală.
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Arsurile. 

La oameni mari arsurile cele mai frecvente se 
fac cu gaz sau cu diferite acide, iar la copii ar- 
surile se fac cu apă fierbinte, de cele mai multe 
ori cu apa ce trebuiă să servească de baie. 

Printre accidentele primei copilării arsurile pre- 
zintă şi ele o măre gravitate; ele produc o durere 
foarte mare dacă sunt întinse, chiar superliciale 
sau restrânse, dar foarte profunde pot fi asemenea 
foarte grave; când întrunesc amândouă aceste fa- 
tale condițiuni sunt mortale. 

Dintre toate tratamentele ce se întrebuințează 
contra arsurilor; apa rece și: vată sunt cele mai 
bune. 

Se moaie în apă rece sterilizată prin tierbere şi 
răcită la temperatura de vre-o 15, partea friptă, 
şi durerea încetează la moment. După aceea apli- 
căm pe rană vată curată sau muiată în untdelemn 
amestecat cu apă de var, sau ori ce corp gras 
avem la îndemână. 

Să mu se întrebuințeze cu nici un pref vală 

„fenicată, care mai ales la copii poate da naștere 
la accidente toxice grave prin absorbiția acidului 
fenic. 

Trebue să băgăm de seamă să nu se lipească 
și cicatriseze vicios părţile arse şi vecine ca: de- 
getele, pleoapele, și să înterpunem între ele pan- 
sament sau un corp gras. 

Căderile. 

Pot fi ușoare sau grave, cea mai mare parte 
din căderi, când copilul cade cât e de lung, dar din 
picioare, nu dau naștere la nici un accident grav. 

Dacă s'a produs vr'o lovitură, atunci îi aplicăm



unde s'a lovit un şervet muiat în apă rece; dacă 
s'a produs şi o sgârietură, i se pune pe compresă 
puțin unt de lemn, sau o pomadă oare care ușor 
antiseptică. 

Alte ori căderile pot fi urmate de accidente 
grave, ca de exemplu: fracturi, luxaţii, deviația 
coloanei vertebrale — la un predispus — de aceea 
e bine să se spuie părinților totdeauna când copiii 
au căzut. 

Cât despre entorse, fracturi, luxaţii, etc., aju- 
toarele sunt aceleași care se dau la oameni mari 
și despre cari am vorbit deja. 

Căderea rectului. 

Se întâmplă copiilor că din cauza sforțărilor în 
defecaţie, alte ori în cursul unei diarei mai grave, 
să le cadă șăzutul care trece prin sfincterul anal 
și iesă afară, formând o tumoare. 

Trebue să-l băgăm înăuntru, lucru nu e așa de 
greu, când tumoarea formată de mucoasa rectală 
nu € mare; pentru acest sfârşit luăm o cârpă 
curată muiată în unt de lemn și cu ea apăsăm 
ușor și continuu pe tumoară de jos în sus; dar 
dacă tumoarea e prea mare, atunci băgăm un 
deget, asemenea muiat în unt de lemn, în orificiul 

din mijlocul tumoarei și dacă nu ajungem la nici 
un rezultat, recurgem la ajutorul medical. 

Pentru a preveni repetarea acestui lucru, facem 
copilului în fie care zi o clismă cu apă în care 
a liert coajă de stejar, sau gogosi de ristic, afară 
numai dacă copilul sufără de constipaţie, atunci 
ne ferim de a întrebuința aceste substanțe con- 
stipante; un săpunel de unt de cacao în fie ce 
sară și băi de șăzut cu apă rece sunt indicate.
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Colici. 

Colicile sunt durerile de pântece pe care copilul 
mic, în lipsa graiului, le manifestă prin țipete și 
svârcoliri — își freacă picioarele unul de altul, 
Colicile sunt semnele unei indigestii sau unei acu- 
mulații de materii fecale în intestine, alte ori sunt 
datorite gazelor. 

Impresia răcelei, boale chiar serioase pot fi 
cauza colicelor. | IE 

Colicile pot să țină de alimentație rea sau rău 
condusă și în acest caz medicul trebue consultat, 

Ori-care ar fi cauza colicilor, până la venirea 
„medicului putem linişti durerile ce pricinuesc, prin 
aplicarea pe pântece, de comprese calde cu oleu 
de muşețel sau de cataplasme de făină de in prin 
clisme cu amidon dacă copilul are diaree; clisme 
cu tărâțe dacă copilul este constipat. 

li mai putem da și câte-va lingurițe de ceaiu 
de mușețel cald, în care să punem una, două, 
picaturi de unt-de-lemn. - 

Convulsii. 

Spasmele sunt accidentele cele mai grave din 
prima copilărie și cu drept cuvânt acele ce în- 
spăimântă mai mult mamele. 

Convulsiile san spasmele constau în contracțiuni 
involuntare a mușchilor, membrelor, feței, etc,, cari 
produc o deviaţie momentană a părților contractate, 
așa că această parte stă într'o anumită pozițiune 
cât ține convulsia. Mişcările involuntare sunt mici 
şi sacadate. De obiceiu ele sunt însoțite de pierderea 
mai mult său mai puţin complectă a cunoștinței. 

Une-ori convulsiile sunt interne și se manifestă 
numai prin pierderea cunoștinței, imobilitate, mici
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mișcări convulsive în ochi și gură. De multe ori 

aceste convulsii parțiale anunță convulsiile generale. 

Cât despre causele lor ele sunt din cele mai 

variate ; sistemul nervos al copiilor este atât de 

iinpresionâbil încât dela cea mai neînsemnată iri- 

taţie, dela un ac care-l înțeapă, un șiret care-l su- 

pără, o insectă ce se preumblă pe pielea lui, până 

la boalele serioase însoțite de febră ca: pneumo- 

nia, meningita, etc., pot!'provoca convulsiunile la 

copiii mici. | 

Cele mai adeseaori turburările aparatului digestiv, 

dentițiunea și viermii intestinali sunt causele lor. 

Pentru a face să dispară aceste fonomene, tre- 

bue să combatem mai întâiu causele lor; putem 

şi trebue însă: să dăm ajutorul nostru în timpul 

convulsiunilor. 

Dacă causa este dentițiunea, odată. cu irupția 

dintelui, convulsiile dispar dela sine. 

Până la venirea medicului fricționăm ușor gin- 

giile cu degetul muiat în apă în care a fiert coajă 

de stejar amestecată cu miere, punem cataplasme 

calde pe fălcile copilului, îi dăm să strângă între 

gingii rădăcină de nalbă sau de violete, și dacă 

dintele e gata să iasă, spargem uşor gingia d'a- 

supra lui cu unghia curată, muiată într'o substanță 
antiseptică (apă cu acid. boric 4/). 

Dacă turburări digestive sunt causa, administrăm 

copilului o clismă de apă căldicică, în care punem 

puțin: untdelemn, sau unt de migdale, ori glicerină 

câtevă, picături la 100 gr. apă. 

Fără să căutăm a cunoaște cauza spasmelor, 

sunt ajutoare comune tutulor convulsiilor și anume: 

dăm aer suficient în cameră, regulăm temperatura, 

să nu fie prea ridicată, îi destacem hainele și-i 

deslegăm șireturile, cercetăm dacă nu se află vre-un 

ac care-l înțeapă, sau dacă un păduche indiscret,
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ori altă insectă nu se preumblă pe pielea copilului. 
După aceia il punem într'o bae caldă, și dacă 
criza continuă, îl lăsâm în bae până-și vine în 
simțiri, nici într'un caz însă, nu-l lăsăm mai mult 
de 14 oră, sau 3/. Putem să-i dăm două, trei lin- 
guriți de siroz de eter ; și putem să punem în 
baie o mână de făină de muştar. 

Sau îi punem pe picioare cataplasme calde pre- 
sărate cu muștar sau făcute cu oțet, 

Apoi culcăm copilul și veghiem ca să doarmă 
liniștit și să nu se facă sgomot în jurul lui. 

Constipaţia. 

Constipația este datorită acumulărei materiilor 
fecale în intestine, cari materii s'au întărit și for- 
mează adevărate dopuri ce astupă intestinul. 

Acest simptom este foarte frecvent și la adulți 
şi la copii. 

La copii ţine uneori de constituția lor, de in- 
llamația intestinelor, dar cele de mai multe ori 
causa originală este alimentaţia proastă şi rău 
condusă. 

E rău să se abuzeze. de clisme și purgative, și 
trebue neapărat tratată causa, reglementată ali- 
mentația copilului și clismele inofensive ce se pot 
da sunt: clisme cu tărâțe, cu apă.de nalbă, cu unt 
de migdale, glicerină, etc. 

Un purgativ inofensiv din care veţi puteă dă 
odată pe săptămână la copiii constipaţi, este wpag- 
nesia englezească, din care se dă unui copil la 
sân, câ/ ai luă cu două degete și se pune intr'o 
linguriţă cu apă și zahăr. 

y
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Diaree (Urdinare). 

Consistă în scaune mai mult sau mai puțin li- 
chide, mai mult sau mai puțin frecvente, însoțite 
sau nu de colici. Natura scaunelor variază după 
causa boalei ; dacă indigestia e pricina, atunci constă 
din materii alimentare nedigerate: dacă o infla- 
mație a ficatului există, atunci se găsește în 
scaune venin, se poate găsi sânge, apă, mucosități 
intestinale dacă există o inflamație a intestinului. 

Otrăvurile venite din afară sau otrăvurile fabri- 
cate în organism în cursul unei boale infecțioase 
pot produce diaree, 

La copii diareea trebue observată cu atenție, 
căci dă o mare mortalitate, a copiilor la sân mai 
ales. Când diarea este numai provocată deo 
ușoară indigestie, cum se întâmplă adesea ori la 
copii, sau de starea deosebită a ieşirei dinţilor, 
atunci supraveghiem regimul copilului, cu severi- 
tate, să zau î se deă decât lapte. 

Dâcă însă copilul are prea multe scaune, cu 
caracterul schimbat, neomogene, cu grunji albi 
prin ele, cari arată laptele nedigerat, dacă copilul 
are pielea fierbinte, sau dacă scaznele sunt verzi, 
trebue să chiemăm imediat medicul, fiindcă poate 
fi vorba de o giaree verde, de holera infantilă, 
boale foarte grave la copii. Până la venirea me- 
dicului punem copilul la regimul îdric absolut, 
zu-i dăm să bea decât apă de orez, cu puțin zahăr. 

Diarea produce la copii un fel de arsură la 
anus, și un fel de roșeață, o iritație a pielei în 
jurul anusului și organelor genitale, aplicăm local 
puțină vaselină boricată, sau pulbere Ze /icogodiu. 

Chiar laptele doicei, când aceasta a mâncat 
lucruri cari pot fi vătămătoare copilului, poate pro- 
duce diaree micilor copii; până și influențele morale
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joacă un rol, așa supărările femeei ce alăptează pot 
! influența secreţiunea laptelui ei și provoca diarea 
„copiilor la sân. La doicele ce au menstruația în 
timpul lactaţiunei, în zilele cât ţine această stare 
fisiologică a doicei, copilul poate aveă o diaree 
trecătoare. 

Aceste diarei nu sunt grave, când însă lucrul 
se prelungește, copilul slăbește, ţipă, nu doarme, 
are căldură, cazul devine grav, poate duce la 
atrepsie — miserie fisiologică. —. 

Pe lângă ajutoarele ce am supus că se pot 
da, mai sunt câteva linguriţi de ciaiu de teiu, Șer- 
vete calde pe burtă, fricțiunile uscate sau. cu o 
flanelă îmbibată de spirt de camfor liniștesc cele 
dintâi simptome. 

Când copilul are mai mult colici, îi aplicăm pe 
burtă cataplasme emoliente cu oleu de mușețel, 
ii dăm băi calde, clisme cu ciaiu de nalbă. Când 
diarea urmează constipaţiei, atunci se fac clisme 
cu apă de tărâțe. 

Cât despre diazea cronică a copiilor ea este 
gravă şi trebue să recurgem la ajutorul medicului. 
Totuși iată câtevă sfaturi medicale în privinţa pri- 
melor măsuri ce avem de luat și a regimului ce 
trebue păstrat în aceste casuri, față cu copiii ce 
nu mai sug la sân: 

O zi și o noaple se va da copilului, ori cât ar 
cere ciaiu de teiu, sau de muşeţe! îndulcit cu puţin 
zahăr. 

A doua zi, i se va da numai supă de zarzavat, 
pe care o preparăm astfel: se pune un morcov, 
un păstârnac, o cartofă și o lingură de fasole uscată 
în trei litri de apă şi se fierbe trei ore, până scade 
ca la un litru de supă; se strecoară, se acoperă 
Şi se ține la răcoare. Ja /ie care trei ore, se va 
da copilului câte o ceaşcă din această supă încăl-
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zită sau chiar rece; dar trebue să-i punem puţină 

sare. 
A treia zi, preparăm tot o supă de zarzavat, | 

dar în care punem să fiarbă vr'o jumătate de oră 
orez bine pisat, ori făină de orez, amestecând 
bine și punem atâta până facem potrivit de groasă 

supa ; şi-i dăm cop'lului iar câte o ceașcă dâz țrei 
în trei ore. | 

Mai putem schimba după gustul copilului, fier- 

bând fâină de orez numai în apă îndulcită cu puțin 

zahăr pisat. Pentru a-i tăiă setea îi dăm apă de 

orez, care se obține fierbând o lingură de orez, 

întrun litru şi jumătate apă, timp de trei sferturi 

de oră, îndulcim cu 2 -3 bucățele de zahăr, se 
lasă să se limpezească și-i o dăm să o bea rece. 

Nu-i dăm copilului nimic alt-cevă de mâncare 
nici. chiar lapte, absotul nimic alt-cevă, 

Vom hrăni astfel copilul timp de o4/ zi/e— numa! 
până se va opri urdinarea; a/uaci zumai, pu- 
tem da copilului supă de carne, sau de zarza- 
vat, în care fierbem griş, tapioca, orez; mămă- 

ligă, pilaf și piurea de cartofi, fasole, linte, mazăre. 

După rei, palru zile îi putem da: lapte dulce, 

lapte bătut, mai întâiu, amestecându-l puţin câte 
puțin în piurea. | 

Peste câtevă zile îi putem da lapte curat, lapte 

gol. lar carne, zarzavaturi, compot și fructe îi 

dăm zumai după o săptămână dela încetarea ur- 
dinărei; ouă locmai 13 zile după vindecarea boalei. 

Frica nocturnă 

Pentru frica ce cuprinde pe copii noaptea în 
timpul somnului și se trezesc țipând în urma unui 
vis rău sau a unor vedenii, cel mai bun lucru e: 
profilaxia; adică să se evi/e aceasta copiilor, supu-
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nându-i la o viață regulată. și igienică. Așa, nu 
ltrebue seara să veghieze, să stea în adunări, circ, 
teatre, etc., prilejuri de excitare .al sistemului lor 
nervos, așă de susceptibil. În acelaşi timp trebue 
să li se interzică. cu rigurositate băuturile exzi- 
tante, ca: ciaiul, cafeaua, spirtoasele, etc. . 

Nimic mai prost ca sistemul de a creşte copiii 
cu biberonul lui tata Noe, cum fâcea ilustrul Ro- 
bienson. i | 

Toate aceste abateri dela igiena alimentară 
a. copiilor, au. răsunet, asupra elementului, ce- 
lui mai impresionabil, elementul nervos; de 
aici, delirul, agitația, insomnia, fiica în timpul 
nopții, tresăriturile, etc. 

Când copilul. a ajuns dejă acolo, trebue să i sc 
facă seara, înainte. de culcare o baie caldă. gene- 
rală; apoi i se dă o linguriţă de siro/ de. “eter, 
bromură, etc. după. prescripția „medicului, Grija 
mamei este însă de a impedica copilui să ajungă 
acolo, prin. interzicerea doicei și. servitoarei de. a 
speria copiii cu stafii, cu morți, animale, coşar, ctc, 

sau a le povesti lucruri sperioasc. 

F ebra, 

Ridicarea temperaturei centrale a corpului și ac- 
celerarea pulsului. Când temperatura trece peste 370 
grade există febră. De obiceiu febra începe cu un 
fior. de frig, pielea se răceşte, se face ca pielea de 
găină, apoi se încălzește, se înroşeşte şi bolnavul 
transpiră, Pe timpul febrei, individului nu-i e foame, 
dar în schimb are mare sete, nu doarme și poate 
avea chiar delir. Febra nu-i o boală dar un 
simptom; un simptom care nu lipsește nici odată 
în boalele infecțioase, 

Chiar medicul în faţa febrei, mai întAiu îi i caută
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cauza în diferite organe: plămâni, intestine, etc, și 
când n'o găsește așteaptă pe cât se poate, apa- 
riția unui alt tenomen - care s'o explice; așa de 
exemplu la copii, e urmată de multe ori de apa- 
riția unei erupțiuni, de scarlatină, pojar, va- 
ricelă, etc. : - : 

Totuși la copii, febra apare și dispare de mai 
multe ori în mod capricios, cea mai mică agitaţie, 
cea mai mică impresiune poate să dea o ridicare 
de temperatură trecătoare. 

In regulă generală când vedem că un copil are 
febră, trebue să-l punem în pat, îi dăm să mă- 
nânce numai alimente lichide și făinoase, dietă 
relativă și chiemăm medicul. Numai în cazul când 
copilul are un acces de îriguri, fior, căldură, tran- 
spirație şi mai ales când copilul a mai avut astfel 
de accese, atunci îi putem administră, până la 
venirea medicului c/izină în dosă mică ; 0.20 cl.- 
grame (două zeci) pentru 2 ani și 0.30—0,50 ct.- 
grame (trei zeci—cinci zeci) pentru 5 ani.. 

Aprecierea temperaturei corpului trebue făcută 
numai cu ajutorul termometrului, căci punând 
mâna pe bolnav, nu ne putem da seama deo 
ridicare de temperatură decât când e foarte mare. 
Variaţiunile mici numai termometrul ni le poate 
arăta și sunt foarte importante. 

Guturaiu (Coriza). 

Este inflamația membranei mucoasei ce căptu- 
șește tosele nasale, şi este o boală infecțioasă. 

Scurgerea de muzosități din fosele nasale, du- 
rerea de cap și chiar starea rea generală ce pro- 
duce nu sunt grave, dar poate să fie prevestitoare 
a influenței, bronchitei sau a pojarului. Alte ori 
e cronic şi constitue atunci o adevărată boală,
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care evoluează pe socoteala ci cum este ozena, de ex. 
care dă respirației un miros de păduche de lema. 

Pentru copii la sân lucrul e mult mai grav, 
fiindcă în timpul sugerei impedică în mod mecanic 
respirația, fosele nasale fiind astupate de guturaiu 
şi gura de ţâţă; iar pe de altă parte dacă gutu- 
raiul apare între 6—S săptămâni dela naștere și 
se prelungește ori se repetă e semn căe simpto- 
mul unei boale constituționale moștenită dela pă- 
rinți și atunci trebue să recurgem la avizul me- 
dicului. ” 

In caz când guturaiul apare la copii la sân, tre- 
bue să hrănim copilul cu lingurița, să-i învălim 
picioarele în vată și gutapercă și să-i suflăm în nas, 
cu ajutorul unei pene de gâscă praf de acid boric. 

Inapetenţa 

Lipsa de poltă de mâncare. Un copil sănătos 
ar trebui! să aibă totdeauna poftă de mâncare, 
mai mult chiar de cât un adult, căci eltrebue să 
mănânce nu numai ca să repare pierderile suferite, 
dar ca să și crească, 

Când un copil pierde pofta de mâncare, e un 
semn că e bolnav. Cel dintâiu lucru e să ne în- 
dreptăm atenția asupra regimului aliaentar, de 
multe ori o modificare mică adusă regimului face 
ca polita de mâncare să revie. La copii la sân, 
schimbarea laptelui este de multe ori cauza ina- 
petenţei și iarăși schimbarea lui poate să facă să-i 
revie polta de mâncare; vom judecă aceasta 
observând dacă schimbarea doicei coincide cu 
pierderea poltei de mâncare .a copilului. Vârsta 
şi calitatea laptelui ce suge copilul nu sunt fâră 
influență asupra acestui fenomen. Când însă vedem 
că pierderea poftei de mâncare se prelungește, 

D-na Dr. Kernbach Medicina. 1!
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copilul suferă și slăbeşște, trebue să recurgem la 
ajutorul medical. La un copil mai mare consti- 
paţia face să. dispară pofta de mâncare; iar de 
multe ori e de ajuns să-l supunem câteva zile 
la un regim exclusiv vegetarian și de fructe pentru 
ca: pofta să revie. 

Incontinenţa de urină. 

“Este un accident. propriu copiilor, totuși și 
bătrânii nu sunt excluși. 

La copii emisiunea involuntară de urină sc pro- 
duce noaptea, în somn. 

Până; la. vârsta. de doi. ani nu trebue să ne în- 
grijească așa, de mult acest lucru; ,mai târziu 

insă vom căuta să luăm măsuri; dacă lenea de 
a se scula din pat e de vină, vom intimida copiii, 
vom recurge la ameninţări, fără însă să abuzăm 
de «aplicarea constituţiei» sub formă. de. mătură 
aprinsă, sau de nugle -cum se obicinuește prin- 
tr'unele familii cu apucături. atheniene, 

Când copilul doarme prea adânc, așa.că aceasta 
îl împedică de a-și da seama de nevoia de a 
urina, va trebui să-i dăm seara mai puțină apă 
de băut și. chiar de. mâncare, să nu-l. culcăm 
îndată după masă, să nu-i dâm nici o băutură 
excitantă (ciaiu, vin, catea, etc.) cu de a///el za 
frebue să dăm da nici un copil, să-l culcăm 
pe un plan înclinat cu capul mai jos, să-l sculăm 
noaptea la ore fixe pentru a urina, iar în timpul 
zilei să-l deprindem să. se abție de a urina cât 
se poate de mult. 

In cazuri. rebele, se- poate ca lucrul să ţie ori 
de o cauză anatomică, ca relaxarea. (lărgirea) ca- 
nalului bășicei și urina să iasă involuntar în timpul 
nopței; sau copilul să aibă accese ușoare de epi-  
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tepsie, nebăgate în seamă, în care timp” se în- 
+âmplă asemenea emisiuni involuntare de urină. 

In toate aceste cazuri unde mici încercări nu 
reușesc, ajutorul medicului este absolut necesar. 

Indigestia. 

Se manifestează print'o turburare subită și tre- 
cătoare a digestiei. produsă sub influența unci 
îndepărtări dela regimul obișnuit, sub influența 
unei mâncări preă copioase sau a ingestiei ali- 
mentelor de rea calitate. O emoțiune morală, o 
boală care e pe cale să apară pot provocă o in? 
digestie. Acei ce au turburări digestive sunt mai 
des atinşi. 

Indigestia se manifestă prin greutate în stomac, 
greață, o stare generală rea, vărsături cari de multe 
ori sunt așa de binefăcătoare că totul se poate 
restabili după ele; alte ori vin simptome mai grave 
și chiar moartea. 

Copiii pot aveă spasme în timpul unei indigestii. 
Trebue să facem să verse bolnavul, gâdilându-l 

în gât cu o pană, sau punându-i degetul pe gât 
sau chiar dându-i câtevă linguriți de apă caldă; 
îi dăm o clismă evacuantă, un ciaiu de teiu sau de 
museţe], îi descheiăm hainele, aerăm camera și bol- 
navul va reveni încetul cu incetul la starea normală. 

Dacă însă aceste indigestii se repetă, atunci 
trebue să ducă un regim, să facă o cură de lapte, 
iar pentru o dietă mai științifică să consulte 
medicul. 

Când copilul e la sân îşi manifestează indigestia 
prin zregurgitări (vărsături imediat după ce suge) 
de lapte nedigerat. Și la copii mici indigestia se 
manifestează prin agitaţie, convulsii, vărsături, co- 
lici, diaree.



— 212 — 

Cel: mai bun lucru ce avem'de făcut pentru. 
un copil la sân e să i se reguleze orele de su- 
gere, cel mai de vreme la 11/, — 2 în primele 
luni, ziua și la 3—4 ore în timpul nopței; să se 
rărească la nevoie chiar mai mult orele de supt 
și după ce a supt să i se deâ câtevă picături de 
apă de Vichy sau de Vals. 

Dacă copilul e înțărcat, atunci i se dă puţin 
ciaiu de mușeţel, de teiu; i se pune pe burtă 
comprese cu o/eu de mușefel camforal căldicel, se. 
pune la repaus și dietă. Când lucrul devine mai 
grav, trebue să recurgem la ajutorul medical și 
nu trebue să încercăm a-i da vomitive” sau pur- 
gative fără prescripția medicului. 

Insomnia. 

Insomnia și somnul întrerupt pot să fie pro- 
vocate de diferite cauze fizice și chiar morale, pen- 
tru oamenii mari. Orice durere, orice boală pot 
produce insomnia și orice stare proastă de sănă- 
tate, chiar dacă au-i boală. 

" Turburările digestive dau naștere adese ori la 
insomnie. Când insomnia ține de vre-o boală, 
trebue să se trateze boala; când însă nu se ştie 
cauza ei se tratează insomnia cu medicamente lini- 
ştitoare, cu Zromura şi altele prescrise de medic. 

Igiena joacă un rol profilactic în insomnie, așă 
o viață la aer liber, mișcarea, viaţa activă sunt 
bune pentru a produce somnul; chiar oboseala 
fizică e un mijloc, 

La copii insomnia e rară, când persistă fără 
nici o indispoziţie, trebue recurs la ajutorul me- 
dical, căci adesea ori este preludiul unei alecțiuni 
cerebrale,
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Somnolenţa. 

E încă un simptom al boalelor grave, dar în 
aceste cazuri suntem vestiți deja de alte simptome 
și recurgem la ajutorul omului de știință lără nici 
o întârziere. 

Intertrigo. 

— Roșeaţa pielei urmată de ulcerații sau o4â- 
reaia.— Cauza principală a acestui accident este ne- 
curăţenia și negligența doicelor de a schimbă rută- 
ria și așternutul copiilor mici, care se îmbibă atunci 
de urină și devin iritante pentru piele. Intertrigo 
poate apare și pe la gât la copii grași. Această 
iritație merge până la rană, trebue să ținem co- 
pilul foarte curat și să-l pudrăm, pe unde se opă- 
rește cu praf de /icopodiu sau de amidon. 

Praful. de licopodiu are avantagiul că e mai fin 
și se prinde mai bine; amidonul deși se înt'ebu- 
ințează, nu e bun că fermentează, umezeşte și se 
strânge. Nu trebue să întrebuințăm diferite pomezi 
cari râncezesc și nu fac nici un bine, ba poate 
chiar rău. 

Când aceste plăgi se ulcerează, fac puroiu, atunci 
trebue să ne adresăm medicului. 

Mărgăritarul. 

Este o boală parasitară datorită unei Cripto- 
game Oidium albicaus, el apare ca niște panete 
mici albicioase pe suprafaţa internă a gurei, obra- 
zului, pe limbă. 

Mărgăritarul apare mai ales la bolnavii slăbiți 
de o boală lungă, dar în special la copii cari se 
nutresc cu un lapte prea acid, sau fac uz deo
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alimentaţie rea şi ajung astfel intr'o stare de slă- 
biciune mare. În acest din urmă caz boala se în- 
tinde mai departe la stomac, intestine, până la 
anus și dă naştere la vărsături și diaree, 

In caz când e limitat la gură produce numai 
o greutate în mâncare, băutură sau sugere. 

Dacă mărgăritarul e datorit acidităței laptelui, 
lucru ce se întâmplă rare ori când laptele vine 
dela doică sau mamă, dar mai adesea când e vorba 

de alăptarea artificială, fără să se aibă grijă de 
curăţenia vaselor și a biberonului, mărgăritarul 
se localizează la gura copilului şi poate atinge 
și sânul doicei. 

Ca tratament, schimbăm întâiu regimul alimentar 
și atingem cu un amestec de piere 23 grame şi 
bora: 3 grame, punctele acelea albe ce observăm 
pe mucoasa bucală și cari seamănă cu laptele 
tăiat, dar acestea ale mărgăritarului nu se desli- 
fesc, nu se iau ca laptele. 

Când starea generală e rea, și copilul e foarte 
slăbit, trebue să atingem petele albe cu un creion 
de piatră iadului (nitrat de argint) sau pia/ră 

. vânălă (sulfat de cupru). Asemenea spălăturile în 
gură cu apă de Vichy sau de Vals încă sunt bune, 
putem chiar freca, cu tampoane muiate în apă de 
Vichy, petele albe. Pentru ca să grăbim îndrep- 
tarea sănătăței copilului, imediat după aceste îngri- 
jiri îl punem să sugă, sau dacă e înțărcat îi dăm 
să bea lapte. | 

Cât despre doică și ca-și va spăla sânul cu apă 
alcalină, după fie care sugere. 

Scrâşnitul dinţilor 

Nu este decât tot o manifestaţie a sistemului 
nervos bolnav, sau numai excitat și se linişteşte
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tot prin acelaș mod cum se liniștesc și alte mani- 
festaţii nervoase; cu băi calde de floare de teiu 
luate seara, înainte de culcare. 

In cazuri mai rebele se recurge la sirop de eter, 
bromură, prescrise însă de medic. 

Slăbirea 

La oamenii mari slăbirea e de multe ori înce- 

putul unei boale grave și slăbirea merge cu atât 

mai repede cn cât odată cu ca bolnavul pierde 

forțele şi polita de mâncare. 
Când cinevă e slab și vrea să se ingrașe, ar 

trebui să ducă o viață liniştită, să mănânce binc, 

să umble puţin şi să se hrănească substanțial. 

Copii însă slăbesc adese ori din diferite cause 

așa ei pot avea viermi intestinali (limbrici) ; ori 

poate că le iesă dinţi, sau alte ori şi la ei slăbirea 

prezice o boală gravă. De aceia trebuie să fim 

foarte îngrijiţi. când vedem că un copil pierde din 

greutate, el trebuind să câștige totdeauna chiar, 

dacă creşte. Trebue să controlăm greutatea. lui, 

cântărindu-l regulat, zilnic, mai ales dacă slăbeşte. 

S'au. văzut și copii slăbiți din gelosie, mai ales 

când sug doi la o doică, acest lucru se găsește 
descris în cărțile de medicină. 

Sughiţul 

„Este contracția spasmodică a diafragmului, care 

contracție cele de mai multe ori se datorește tur- 

burărilor digestive, unor inflamații din vecinătatea 

lui sau pur și simplu unui reflex, ca- de exemplu su- 

ghițul provocat de o băutură prea rece, alcoolică, 
sau prin mâncarea unui ardeiu iute. 

Pentru a-l combate se recomandă să ne reținem 

puţin respirația, sau să bem repede câtevă guri
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de apă când sughițăm. La persoane nervoase sunt 
sughițuri foarte recalcitrante, cari resistă tuturor 
tratamentelor. | 

La copii se oprește mai ușor cu puţin ciaiu de 
teiu sau cu apă de flori de portocale; se mai fac 
fricțiuni la capul pieptului, cu oleu de mușețel cam- 
forat, căldicel; sau cu un alcool oare care. 

Sistemul de a distra pe cel ce sughiță speriindu-l 
nu-i bun pentru copii. 

Ţipătul 

De sigur că ţipătul este manifestația cea mai 
obicinuită și mai energică a durerei, sau a spaimei 
unui copil. Copilul care nu poate vorbi, îşi exprimă 
prin țipăt suferințele lui. Chiar la intrarea lui în 
viaţă, viitorul cetățean își anunță venirea şi sur- 
prisa printr'un strigăt, care dovedeşte că <există». 

In medicină legală acest mijloc original de «<a 
se anunța» al copilului, joacă un rol important: 
dacă copilul a țipat e dovadă că a trăit, că a venit 
pe lume viu; la din contră, s'a născut mort, şi 
după cum înțelegeți, lucrul are mare importanță 
în dovedirea unei pruncucideri, sau a dreptului de 
moștenire. | 

De aice înainte, cât vor ţine primii ani ai copi- 
lăriei, țipătul va fi un semn de durere sau de 
suterință, ori chiar de o simplă: indispoziţie; și cu 
atât mai importantă este această manifestaţie, cu 
cât medicina copiilor e o adevărată medicină ve- 
teriaară. 

Un parasit, o ințepătură de ac, o colică, foamea 
chiar provoacă ţipetele și se manitestează astfel la 
copii. Numai întrebuințând mijloacele cunoscute 
şi apropriate fiecărei din aceste manifestații, putem 
da de urma şi înțeleșul țipătului :
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Liniștim foamea dând copilului sânul sau lapte 
dacă e înțărcat. Ca să vedem dacă țipătul nu este 
pricinuit de colici ne aducem aminte că ele se mă- 
resc prin presiune asupra pântecelui și copilul ţipă 
mai tare, iar copilul mic de tot când are colici, ţi- 
pând își freacă continuu picioarele unul de altul. 

Colicele le combatem aplicând călduri pe burtă 
și dând și alte îngrijiri apropriate, despre care am 
vorbit. 

La copiii răsfățați, ţipătul e de multeori mani- 
festaţia unui capriciu, cea ce se cunoaște după 
repetarea lui fără motiv, după timbrul lui ascuţit 
și venind ca o obligație. In acest caz, dacă nu-i 
dăm de urmă după cercetările făcute, îl lăsăm să 
țipe, fără să-l băgăm în seamă, până îi trece. 

Cât despre strigătul râgușit, €l poate fi un 
simptom or al laringinei difterice—crupu/—sau al 
falsului crup care e mult mai puţin periculos; 
vocea și tusea sunt asemenea Tăgușite în aceste 
cazuri şi numai medicul poate veni în ajutor. 

In falșul crup, tusea, răgușala și sufocația apar 
mai cu seamă noaptea, pe neașteptate şi aproape 
în plină sănătate, adesea după un uşor guturaiu, 

Aplicăm în cazul acesta, pe gât și în dreptul 
laringelui comprese, sau bureţi muiaţi în apă caldă. 

Mai există un s/rigât prelungit și trist ca un 
geamăt care apare la începutul meningitei și altor 
afecţiuni cerebrale și care este totdeauna de un 
Tău augur. 

In aceste cazuri, importanţa o are boala, şi nu 
strigătul, | 

? Tusa 

De obiceiu, tusa e cauzată și întreținută de 
afecțiuni ale aparatului respirator, în aceste cazuri
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e chiar necesară pentru ca să expulzeze din plă- 
mâni produsele patologice. 

Există o tusă nervoasă, la persoanele isteric, 
fără:ca aparatul respirator să fie cât de puţin 
atins. Nu vom combate tusa, dar cauza ei. 

La copii, tusa nu trebue neglijată, dela înce- 
put chiar trebue să recurgem la ajutorul medical; 
până la venirea medicului însă e bine să culcăm 
copilul în pat, să-i punem picioarele în vată și 
gutapercă, pe piept o flanelă unsă cu vaselină 
caldă sau cu său. li dăm lapte cu puţin za/âr 
de candel (de ghiață), sau ceaiu de teiu. 

Dacă tusa devine cronică, la copii indică sau 
o tusă convulsivă (măgărească), sau in cazul mai 
grav tuberculoza. 

La copii mici, mai ales cari au suferit de in- 
testine, în accesele violente de tusă, se poate 
produce și căderea rectului,—am vorbit despre 
ajutoarele ce se dau în acest caz. 

Vărsăturile 

Vârsăturile nu sunt altceva decât aruncarea pe 
gură a materiilor conținute în stomac sau intestine. 
Ele pot fi alimentare, băloase, cu sânge, bilă, etc. 
Când gazele iesă din stomac cu acel sgomot numit 
«râgăială» constitue eructafiunile. 

E natural ca vărsăturile să se producă mai ales 
în turburările digestive; totuşi se observă în boale 
foarte diferite, la copii mai ales în febrele eruptive, 
în meningită și în turburările grave intestinale. 

Când vărsăturile sunt prea frecvente mai cu 
seamă la copii, ei se pot prăpădi prin denutriţie, 
pentrucă tot ce mănâncă varsă. Când vărsăturile 
rezistă tuturor tratamentelor, se chiamă îzc0e7- 
cibile, astea se produc mai ales la femei însărcinate,
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Vărsăturile alimentare se produc mai ales în 
indigestii şi boale ale tubului digestiv; vărsăturile 
bilioase asemenea în boale de stomac de ficat și 
în dilerite boale grave ca peritonită și altele ; 
vărsăturile apoase acide și arzătoare în inflamații 
cronice ale stomacului ; vărsături de sânge, negre 
ca funinginea în ulcerul şi cancerul stomacului; 
vărsături de materii fecale în înodarea de maţe. 

La copii: mici de tot cari sug, și la cari vărsă- 
turile sunt numai regurgitațiuni, adică lapte nedi- 
gerat, care se întoarce din căile digestive supe- 
rioare, nu trebue să ne îngrijească. 

Am spus dejă la ce țin aceste vărsături. 
In orice alt caz, vărsăturile au importanța lor, 

la un copil rău hrănit și care suge neregulat sau 
prea mult, trebue modificat regimul. Vărsăturile 
însoțite de febră, încărcarea limbei şi durere de 
stomac sunt datorite indigestiei, purgativul şi dieta 
sunt primele măsuri de luat. 

Adesea-ori vărsăturile sunt prevestitoarele unei 
boale eruptive ca: pojarul, scarlatina, etc., altă 

dată vărsăturile cari se repetă prevestesc menin- 
gita, peritonita când sunt și dureri de pântece, sau 
numai viermii intestinali une ori; în orice caz me- 
dicul trebue consultat și vărsăturile conservate pen- 
tru a i se arătă. 

În cazuri de tusă convulsivă, vărsăturile pot 
conține firicele de sânge, asta nu trebue să ne 
îngrijească, în caz de vărsături produse în cursul 
acestei boale trebue să dăm copilului să mănânce, 
sau să beă lapte imediat dugă ce a vărsal, ca 
astfel să nu se denutrească. 

Copiii la sân varsă câte odată lapte amestecat 
cu sânge, lucrul ar păreă teribil şi cu toate astea 
e simplu: provine din crăpături sau sgâricturi ale 
mamelonului doicei.
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Tratamentul vărsăturilor se rapoartă la causa 
care le produce şi e de resortul medicului. Șervete 
calde pe pântece, ciaiu de muscţel putem da celui 
ce varsă, și trimitem după medic. Când ne aflăm 
pe mare şi suntem coprinși de vărsături, se reco- 
mandă poziţia. orizontală și stomacul nu tocmai 
plin, când am ajuns însă pe uscat e sigur că am 
scăpat de această boală. 

Acum când am văzut causele boalelor, am stu- 

diat diferite boale și mijloacele de a luptă contra 
lor: e natural să prevedem casul când microbul 
învinge de tot, când rezultatul luptelor e poa7zea, 
şi e firesc lucru să vă dam câteva noțiuni. asupra 
semnelor morței pentru ca să știți când vă aflați 
în faţa unui cadavru.



CAP. VII. 

MOARTEA ŞI SEMNELE EI 

  

Plămâni 
1. Moartea | Inimă 

prin Creer 
Bătrâneţe 

Absența prelungită a bătăilor 
cordului. 

A Absența de flictenă prin ar- 
imediate derea pielei. 

2. Semnele Absența suflului nasal şi bucal. 
Morţei, Infundarea ochilor și cornea 

vitroasă. 

[ Recirea corpului. 
tardive. Rigiditatea cadaverică. 

ţ | Putrefacţia. 

3, Constatarea morţei, stabilirea timpului decând datează, 
4. Moartea aparentă,



CAP. VII. 

MOARTEA ŞI SEMNELE MORȚEI 

După lapte culese în Franţa înaintea Revolu- 
țiunei, s'a fixat în 1806 durata medie a vieței 
omenești la 281/, ani. Astăzi după statistice mo- 
derne această medie a ajuns la 33.63. Sau in- 
vocat trei cause pentru a explica acest câștig: 
1. Extensiunea vaccinei. 2. Starea socială mai 
bună şi 3. Progresele igienei publice. 

S'a definit 'moartea în diferite feluri, defini- 

țiunea însă «moartea este încetarea .vieţei», - cea 
mai puţin filosofică este acea mai justă cu toate 
acestea. Moartea poate sosi la orice vârstă și în 
orice împrejurare, produsă de cauze foarte: dife- 
rite. Influențele ce vin din afară lucrează fie asupra 
unui aparat important al organismului, fie asupra 
organismului întreg. 

Moartea se poate produce prin: plâmâni, cord, 
creer, prin progresele vârstei (bătrânețea, usura 
organismului), - 

Moartea prin plămâni. 

Se. face prin asfixie lentă sau bruscă. — Prin 
asfixia 'lentă omoară mai toate boalele pulmo-



nare cari sustrag o parte din câmpul respirator, 
tuberculoză, pneumonie, bronco-pneumonie ; sau 
boalele pleurei (pielița ce învăleşte plămânul) cari 
produc o compresie asupra plămânului ; boalele 
laringelui, difteria laringenă, crupul prin astuparea . 
tracheei. 

Asfixia se produce repede prin introducerea în 
plămâni a unui gaz nerespirabil: Oxidul de căr- 
bune de exemplu, sau prin. întreruperea bruscă 
a respirației; strangulația, etc. 

Moartea prin inimă. 

In două moduri se produce moartea prin inimă: 
sincopă (leșin) în urma suprimărilor bătăilor cor- 
dului (în boalele de inimă, boli infecțioase, emo- 
ragii mari). Al doiiea mod este ruptura cordului, 
printr'o emoție sau altă cauză accidentală, dar în 
acest caz cordul eră dejă bolnav. 

- Moartea prin creer. 

Boalele plămânului şi cordului pot să aibă ră- 
sunet asupra creerului, precum și creerul ne e 
totdeauna sănătos când cordul și plămânul sunt 
bolnavi. Moartea prin creer survine prin anemia 
creerului, prin micșorarea progresivă şi suspen- 
siunea acțiunei cerebrale, prin coma (leșin pre- 
lungit); sau moartea se produce prin congestie 
cerebrală ; creerul este excitat, delirează, are con- 
vulsiuni și prin /Zemoragie cerebrală. 

Moartea prin bătrâneţe. 
Vine un moment când «funia ajunge la par», 

când usura materială a organismului uman se 
produce, forța vitală se epuisează, şi toate func-
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țiunile organice slăbesc, se opresc: moartea de 
bătrânețe, . 

Acestea sunt felurile de moarte, murim totdea- 
una prin cord, plămâni, creer ori prin slăbirea 
întregului organism; dar cauzele ce produc moartea 
sunt mai variate. Toate boalele sunt capabile 
de a produce moartea și toate cauzele accidentale. 
La studiul cauzelor, am văzut care sunt acele ce 
produc boala; moartea nu este altcevă decât 
victoria boalei, aceleași cauze ce produc boala, 
puse în anume condițiuni pot produce moartea. 

Ar fi curios de știut cari sunt afecțiunile cari 
intrerup cursul vieței înainte de vreme, cari sunt 
mai frecvente, cari sunt mai rare, etc. In Franţa 
nu s'a făcut asemenea statistice. In Englitera s'a 
făcut și s'a constatat că tuberculoza dă cevă mai 
mult ca 59.000 pe an, pe urmă vine tifosul, va- 
riola, etc. Mortalitatea cauzată de boalele nervoase 
e aproape dublă la orașe decât la țară, asemenea 
decesele de tuberculosă, mai frecvente la orașe. 

După statistica orașului București pe 1895, din 
5.933 morţi, au fost: 3.115 morți de boalele or- 
ganelor respiratoare; 1.096 de tuberculosă; 339 de 
bătrânețe, 283 de inflamații intestinale, etc. 

Semnele morței 

Sunt semne imediate și semne tardive. 
Semnele imediate sunt în număr de 13, dar nu 

toate cu aceiași valoare. 1. Absența prelungită a 
bătăilor cordului (prin ascultație). 2. Faţa cada- 
verică. 3. Decoloraţiunea pielei. 4. Pierderea trans- 
parenței mâinei. 5. Absența de fictenă (bășică) 
în arderea pielei. 6. Imobilitatea complectă a pe- 
reților toracici. 7. Absența suflului nasa] și bucal. 
S. Lipsa de acţiure a simțurilor și facultăților 

D-na Dr. Kernbach. — Medicina, 14
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intelectuale. 9. Relaxarea simultanee a sfincterelor. 

10. Infundarea ochilor și aspectul vitros al corneei. 

11. Imobilitatea corpului. 12. Aplecarea în jos a 

maxilarului inferior și al 13-lea, Flexiunea dege- 

tului celui mare în palma mâinei. Să vedem va- 

loarea fiecărui din aceste semne. 

Dintre toate aceste semne imediate, numai, I-iul 

semn încefarea bătăilor cordutui este semnul sigur 

a/ morței. Dar constatarea aceasta trebue să se facă 

prin ascultație, de un medic, iar nu prin palpație cu 

mâna; căci în acest caz bătăile încetinite nu sunt 

percepute. Cordul este 2//imunz morieus, ca organ 

al vieţei de relaţiune; dar organele vieței vegeta- 

tive funcționează și după moarte câtva timp așa, 

wam spus cu altă ocazie că stomacul se contractă 

câteva ore după moarte și digestia se face. Din 

nenorocire acest semn, al încetărei bătăilor cor- 

dului, nu poate fi constatat de lumea profană. 

Când cordul a încetat de a bate 20 minute moartea 

e sigură (Bouchut). 
Al Ill-lea semn și al IV-lea : fața cadaverică, 

decoloraţia pielei, sunt semne banale şi nesigure; 

asemenea pierderea transparenţei mâinei este un 

semn greu de constatat și apreciat 

Al V-lea semn, absența de flictenă (băşicuţa) 

prin arderea pielei e un semn de valoare și de 

acesta pot să se folosească și profanii, picurând 

ceară roșie, sau apă fierbinte pe stomac la capul 

pieptului, pielea nu suferă nici o reacțiune, dacă 

individul c mort. | 

Al 6-lea semn, n'are o valoare reală. 

Al 7-lea: absența su/lului nasal şi bucal, ase- 

menea pot fi constatate de profani, prin apropierea 

unci oglinzi în dreptul gurci, oglinda nu se mai 

aburește, dacă individul nu mai respiră. 
AL 10-lea semn, dintre semnele înșirate, rămâne



mai de valoare după cel l-u, și acesta este: /p= 
fundarea ochilor și acoperirea corneei cu o pânză 
gieroasă. Ochiul nu mai e viu, are un aspect mat, 
vitros, datorit exfoliației epiteliului corneei care 
moare cea dintâiu, 

Acest semn şi oprirea prelungită a bătăilor 
cordului, sunt semnele sigure, dintre semnele ime- 
diate ale morței (Bouchut). Pentru constatarea în- 
cetărei din viaţă mai sunt mijloace barbare cum ce 
cardio punctura (străpungerea cordului cu un ac 
lung) care oscilează când cordul mai bate. Se pre- 
tinde că chiar individul străpuns astfel mai poate 
trăi pe urmă. | 

Se mai poate pune în evidență întreruperea 
circulațiunei, prin legarea ultimei falange a dege- 
tului; dacă moartea e reală, falanga rămâne albă; 
în caz contrar se învinețeşte. 

Semnele tardive. Semnele morţei ce apar mai 
„târziu, la o epocă mai depărtată, și care sunt 
asemenea sigure, sunt în număr de 6: 

1. Răcirea corpului. 2. Rigiditatea cadaverică. 3. 
Absența contracţiilor musculare prin excitatea gal- 
vanică, 4. Moliciunea părților moi. 5. Zividitatea sau 
fetele cadaverice. 6. Putrefacţia. Al 5-lea semn 
(după Bouchut) e tot atât de sigur printre semnele 
depărtate și tot atât de important, ca îpce/area vă- 
ăilor cordului, printre semnele imediate. 

l-iul semn, răcirea corpului, este important, 
acest semn nu lipseşte, dar nu.se produce tot- 
deauna la fel, unele cadavre se răcesc mai greu 
— cei care au murit cu temperatura ridicată, acei 
cari sunt expuși într'un loc cald — aitele se răcesc 
mai iute ; copiii de exemplu, indivizii slabi, bă- 
trâni, cei ce au suterit mai mult timp. 

Temperatura de 200 în rect:e un semn sigur 
de moarte.
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„AI Il-lea semn, rigidilatea cadaverică, iarăși e 
un semn important, el consistă în înțepenirea ca- 
davrului, datorită coagulărei miosizei şi sintoninei, 
substanțe care umplu fibra musculară. Toţi mușchii 
si striați şi netezi devin rigizi, după moarte. Știţi 
figura de gimnastică «planșa> care se face con- 
tractând toți muschii și ridicându-vă rigid ca un 
cadavru, pare că corpul ar fi format dintro bu- 
cată; ei bine, așă trebue să se poată ridica un 
cadavru rigid. Rigiditatea cuprinde mușchii pe 
rând: începe cu mușchii maxilarului inferior și a 
gâtului, și când rigiditatea începe a dispare, dis- 
pare în ordinea în care u început, cu toate acestea 
persistă une-ori mai multă vreme la maxilarul in- 
ferior, degete. 

Rigiditatea apare în genere 2—6 ore după 
moarte; după 18—24 ore s'a generalizat la toți 
mușchii; după 36 —48 ore încetează, corpul de- 
vine moale, articulațiile se pot îndoi și mișca (prin 
mișcări imprimate, pasive, de sigur). Diferite îm- 
prejurări întârzie sau grăbesc apariția și persistența 
rigidităței cadaverice : la bătrâni, indivizi slabi apare 
repede şi ține puțin ; la indivizi viguroși, cari au 
murit repede, apare iute dar ține mult. 

:De obiceiu dispare îndată ce apare putrefacția. 
Une ori riuiditatea apare chiar in momentul 

morţei și individul conservă atitudinea ce avea. 
In muzeul dela Pompei (în urma erupțiilor Ve- 

zuvului) se văd oamenii și animalele petrificate 
în poziția în care i-a surprins moartea, Acelaș 
lucru se întâmplă cu mușchii feței, care conservă 
expresia ce individul avea în timpul vieței, de 
aceea poporul zice că e vesel sau trist că a murit, 
după expresia figurei. datorită contractărei sau 

- relaxărei mușchilor: 
Al Ill-lea, absența contracției musculare, Con-
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tractibilitatea muşchilor nu încetează îndată după 
inoarte. Constatarea existenţei sau lipsei contrac- 
tibilităței prin electricitate este un semn sigur. 

Celelalte semne ca: moliciunea părţilor moi, 
relaxarea sfincterelor, lividitatea cadaverică, starea 
de pergament a pielei, cari existau şi printre sem- 
nele imediate, nu sunt așa de sigure. | 

Al V-lea, lividitatea constă în apariția unor pete 
roşii-vinete cari apar uneori chiar din agonie, datorite 
acumulației sângelui în părțile declive, sângele ne 
mai circulând, se supune legilor gravităţei. Aceste. 
pete sunt cu atât mai numeroase, cu cât individul 
eră mai sângeros, sângele eră mai liquid, și cu 
cât moartea datează mai de muft. Se acumulează 
sângele cum am zis în părțile declive, dar care 
mu sufăr o presiune (fesele, omoplatele, când 'ca- 
davrul e pe spate nu au pete livide) cea ce împe- 
dică trecerea sângelui în piele. Organele interne, 
plămânii presintă și ei pete livide, în părţile lor 
declive—în organele interne aceste pete se nu- 
mesc îfostase. 

La spânzurați, lividităţile apar în membrele in- 
ferioare, și organele din micul basin prezintă 
ipostase. a i 

Starea de pergameul a pielei, este aspectul de 
pergament, scorojirea ce prezintă pielea, în locurile 
unde a fost excoriată, arsă, în timpul vieței: Der- 
mul devine uscat, dur, galben-cafeniu, greu de 
tăiat, această stare se produce prin uscarea pielei, 
lichidele ce se află încă, evaporându-se în caz 
când epidermul a fost ridicat— arsură, vesicătoare, 
etc. — sau când pielea a suferit o compresiune 
—trânghia la spânzurați—pe părţile delicate buze 
se produce adesea ori. N 

După Molland, e 27 seinn sigur de moarte, el 
apare cel puţin 3 ore după moarte şi cel mult
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12 ore pe părţile goale, pe cele acoperite apare 

mai târziu. 
Al VI-lea semn sigur și important este: 
Putrefacțiunea. Acest semn se produce în 4 

perioade: 
Perioada I-a. Apariţia petei verde pe abdomen. 

La înecaţi, la acei morți cu congestii la cap, pata 

apare pe față; asemenea la noii-născuți cari au 

tubul digestiv gol. Apar apoi pete livide pe corp, 
pe părţile zedec/ive. 

Epidermul se deslipește, asemenea perii, unghiile 

chiar, cad ușor, mai târziu : se desvoită gaze sub 

piele și cadavrul se umflă. Sângele se lichefiază 

şi se poate scurge prin cavităţi naturale—scurgeri 

de sânge după moarte, pe nas — gazele își fac 

drum — spume la gură după moarte, la înecați, 

bolnavi de plămâni. Aceste fenomene durează 
8—10 zile. 

Perioada II-a. Pielea crapă, peretele abdome- 

nului se apropie de coloana vertebrală ; pielea se 

acoperă de granulaţii de tosfat de calce ; toracele 

se scufundă, plămânii scad, intestinele se lățesc. 
Perioada III-a. Părţile moi ale feţei, corpului, se 

distrug, volumul lor scade, toate organele interne 

se usucă, această perioadă este accentuarea acelei 

precedente. 
berioada IV-a. Pielea a dispărut aproape, mușchii 

Sau transformat în mase arcolare, uscate, în foi, 

țesutul grăsos se saponifică. 
Toate organele dispar şi se nimicesc, creerul se 

distruge cel din urmă, oasele se usucă și se desfac, 

grație dispariţiei ligamentelor ce le leagă, 'dar se - 

conservă indefinit, trebue să treacă sute de ani, 

„pentru ca puse în condiții rele, aer și umiditate, 

să se prefacă în pulbere. 
Dovadă că durează și mai mult, este că sau
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găsit. din perioade geologice mult anterioare nouă. 
Dinţii, graţie smalțului ce-i acoperă scapă totdeauna 
de putretacție, 

Am văzut în muzeul dela Pompei un cadavru 
dela ultima erupție e Vesuviului, petrificat și con- 
servând toți dinţii nealterați ca în stare de viață. 

Lucrurile se petrec astfel în general, dar sunt 
imprejurări cari le intluențează: modul îmbălsă- 
mărei, felul îmbrăcămintei sicriului, natura chimică 
a solului în care e îngropat cadavrul, poziția. și 
situația cimitirului etc., toate acestea influențează 
durata - putrefacției. 

Aerul cald, frigul umed, aerul cald şi umed, 
frigul uscat influențează asemenea durata putre- 
facțiunei. Congelaţia artificială chiar serveşte la 
conservarea cadavrului în zporgă, (sala unde se 
aduc morții găsiți) și în sălile de disecție pentru 
a servi la studiul medicinei și constatarea cazurilor 
de: morţi nenaturale (Anatomie și medicină legală. 

La — 20 grade cadavrul capătă o tărie de mar- 
moră și răsună ca piatra sub loviturile ciocanului. 

Cadavrele copiilor mici se putrifică cevă mai 
repede ca ale adulților. La noi-născuţi, lipsa de 
alimente în tubul digestiv întârzie acest fenomen 
și o face să înceapă dela cap nu dela abdomen, 
copii ce n'au respirat se putrefiază mai greu — lipsa 
de aer în plămâni. 

Felul morţei chiar, nu este fără influență. Acei 
morți de boale infecţiose se putrefiază mai iute, 
asemenea asfixiaţii, fulgeraţii. 

Intoxicaţii prin arsenic, sublimat, alcool, substanțe 
antiseptice se putreliază mai greu, adesea ori se 
momifică. 

Gaspar a remarcat că, cadavrele - contuzionate 
și cu plăgi se putrefiază mai repede. Membrele 
separate de corp rezistă mai mult, aceasta se ex-
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plică prin faptul că nu suferă influența gazelor ce 
se degagjează din intestine. 

Constatarea morţei. 

Am zis că 20 minute sunt de ajuns, pentru 
încetarea bătăilor cordului, ca să se afirme moartea 
cu siguranță. Cu toate acestea nu trebue să ne 
răbim, căci s'au citat cazuri foarte ciudate: în 

1858 la Boston, un condamnat la moarte, fu spân- 
zurat 25 de minute; bătăile cordului încetase, deși 
s'au constatat în urmă din nou. La deschiderea 
toracelui, auriculul drept bătea încă de 40 de ori 
(normal 75—80) pe minut și nu s'a oprit decât 
după 2 ore şi 1/,. Constatarea morţei este încre- 
dințată medicului, care eliberează certificatul de 
înmormântare și îmormântarea nu se face decât 

după 36 ore dela constatare. 
Această constatare se face cu ajutorul semnelor, 

despre cari am vorbit şi dintre cari cele mai prin- 
cipale sunt: Zpcelarea prelungită a bătăilor Cor- 
dului, răcirea cadavrului, rigiditatea cadaverică și 
începulul putrefacțiunei se mai adaugă la aceasta 
înfundarea ochilor şi aspectul teru, vitros al corneci. 

Un medic atent și suficient instruit nu se poate 
înşelă. 

Cât despre înmormântarea de viu, despre care 
se vorbește, din vechime, se poate ca unele ca- 
zuri, din nenorocire, să fi e adevărate, dar multe 

sunt pur imaginare. 
Medicul ce constată moartea, trebue să anunțe 

parchetul, când i se pare că e datorită unei crime 
sau numai chiar dacă e suspectă,
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De când e mort individul? 

Manifestația morţei, epoca epariției, 'durata 
semnelor, variază cu temperaturile despre cari am 
vorbit. In cazuri obișnuite şi dacă nu-i prea cald 
epoca morței se poate fixa astlel: 

1. Dacă corpul e cald încă și moale, data 
morței nu € mai mult de 24 ore. 

2. Dacă corpul are aceeași temprratură cu 
mediul ambiant, nu există rigiditate cadaverică, 
moartea s'a produs de 36 ore, 

3. Dacă rigiditatea cadaverică e bine pronun- 
țată, există câteva pete livide, moartea s'a produs 
dela 12 ore până la 3 zile. a 

4 Rigiditatea dispărută cu totul, sau în parte, 
cadavrul prezintă pete livide multe, moartea da- 
tează de 4—5 zile. | 

5. Pata verde a abdomenului, vinele superfi- 
ciale desemnate prin linii livide, gaze sub piele, 
moartea ține de 4—8 zile. 

Dela această dată, moartea nu se poate pre- 
ciza, ci afirma uneori cu aproximaţie Și Cunos- 
când cât se poate de bine influențele la cari au 
fost expus cadavrul, | | 

Când cadavrul e momificat și a stat mult îa- 
trun loc uscat și închis, adeseori conține un 
mare număr de insecte, şi acest lucru a fost spe- 
culat cu multă ingeniositate de Bergeret studiind 
larvele insectelor și metamortozele lor, și după 
vârsta lor, determinând epoca morței sau cel 
puţin epoca când cadavrul a fost depus în acel loc. 

Moartea aparentă 

Moartea aparentă este o stare patologică—de 
multe ori un leșin prelungit — care se manitestă
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prin. încetarea aparentă sau chiar reală, pentru 
scurt timp a mai multor acțiuni vitale — respi- 
raţie, circulație — fără ca organizmul să fi pierdut 
facultatea de a se întoarce la viață. 

Acest lucru se observă mai ales la asfixiați, 
înecați, strangulați, degeraţi, etc. 

Prelungirea morţei aparente conduce la moartea 
reală, de aceea trebue numai decât ajutaţi indi- 
vizii ce se găsesc în această stare, E constatat că 
indivizi ce au stat sub apă, sau au fost înghețați 
câte 12 ore, au revenit la viață. 

Se citează chiar cazuri de moarte aparentă, 
cari au durat câte trei zile, nu știm până unde 
merge autenticitatea lor. 

Poliţia sanitară e datoare a da ajutoril său in- 
divizilor în stare de moarte aparentă și a opri 
înmormântarea lor înainte de a li moartea bine 

„constatată, 
Cât despre ajutorul profanilor, aceasta nu se 

prea practică la noi ca peste tot locul. Tot ro- 
mânul are un'lel de frică să se apropie de ca- 
davru, și preferă să zică un «D-zeu să-l ierte» și 
să-l creadă mort de tot pe un leșinat. Pe urmă 
mai e şi frica, de a da ajutor unui spânzurat să-i 
taie ștreangul sau unui alt mort de moarte ne- 
naturală, pentru ca fiind surprins în acel moment 
să nu fie luat drept autorul crimei. 

In unele state, ajutoarele acestea însoțite de 
succese sunt recompensate cu bani sau decorații. 

Nu vom vorbi nici de ajutorul medical ce se 
dă în aceste cazuri de medic, neinteresându-vă; 
nici de acel dat de profani, pentru că în capito- 
lele <ajutorul ce se dă răniților, înecaţilor, etc.», 
am vorbit pe larg despre aceasta. 

In trăsuri generale, e bine să știți că: 
Oricine găsește un individ în stare de moarte
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aparentă, trebue să-l considere ca viu, lesinat și 
să facă totul pentru a-l readuce la viață. Numai 
semnele sigure de moarle îi poate da voie să-l 
Părăsească. În orice caz trebue consultat medicul, 
care să hotărască dacă moartea e numai aparentă 
sau reală. 

La locurile unde se întâmplă deseori aceste 
accidente, ca în mine, porturi, băi lângă ape cur- 
gătoare, ar trebui să existe tot necesarul pentru 
ajutor: pături de lână, foarfeci, dopuri (pentru a 
ține gura deschisă), clistire, muștar, fiare pentru 
cauterizație, amoniac, eter, ventuse, vată, sub- 
stanțe antiseptice, etc.
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DESPRE MEDICAMENTE 
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FARMACIE POPULARA 
  

DEFINIȚIE. SCOP. 
  

Definiție și scop. Farmacia este acea parte a 
medicinei care se ocupă cu alegerea și prepararea 
substanțelor ce servesc de medicamente, precum 
și cu preparația medicamentelor însăși, Aceste 
substanțe sunt de origină vegetală, animală și 
minerală, Cele mai puţine aparțin regnului animal. 
Mai ales în regnul mineral zilnic se descoper sub- 
stanțe ce-și găsesc o întrebuințare medicală. 

CAP, 1. 

DESPRE MEDICAMENTE 

Se chiamă medicament ori-ce substanță între- 
buințată cu scop de a vindeca. Rare ori medica- 
mentele se uzează în starea în care se găsesc, cele 
de mai multe ori ele suferă o preparație specială, 

1. Medicamente interne şi externe simple 
şi compuse, etc. 

Medicamente interne se chiamă acele cari sunt 
destinate să pătrundă în organismul, în sângele 
nostru, în intimitatea țesăturilor; și de obiceiu se 
administrează pe cale gastrică, adică pe gură, une- 
ori prin rect şi alte ori prin piele. 

D-na Dr. Kernbach — Farmacia. 15



Medicamentele externe se aplică numai pe su- 
prafața pielei, şi câte odată cu scop de a fi absor- 
bite în parte, altă dată să lucreze numai local. . 

Ca medicamente interne se consideră unele 
preparațiuni ca : fofiuni/e, pilulele, capsulele, etc. 
lar ca medicamente externe unele preparate ca: 
Pomezile, linimentele, cataplasmele, etc. 

Farmacistul totdeauna trebue să aibă grijă să 
lipească etichete «extern» pe un medicament de- 
stinat a fi aplicat pe din afară, pentru a evita 
confuziuni nenorocite. 

Simplu sau compus nu se rapoartă de loc aici 
la constituția chimică a medicamentelor. Se nu- 
mesc 7edicamente simple acele tăcute dintr'o sin- 
gură substanță activă și compuse acele în cari 
intră mai multe substanțe. De exemplu : pz/berea 
de chiuchina, conține mai mulți principi imediați 
adevărat, dar provine dintr'o bază unică -de pre- 
parate din coaja de chinchina, prin urmare e un 
medicament simplu. Laudanum e un medicament 
compus. 

Oficinale se numesc medicamente ce se găsesc 
preparate gata în farmacic și magistrale cari se 
fac după prescripția medicului. 

2. Recolta şi alegerea substanțelor medicamentoase 

In acest capitol va fi vorba de precepte gene- 
rale ce se rapoartă la recolta speciilor din țară și 
de noțiuni sigure despre caracterul substanțelor 
medicamentoase din alte țări. 

a) Substanțele vegetale, — Nu toate plantele trebue 
și pot să se culeagă în acelaș timp și nici chiar 
părțile aceleași plante nu se pot culege odată. 
(Diferite împrejurări influenţează acest lucru : clima, 
anotimpul, terenul, starea de cultură, vârsta etc.).
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Culegerea lor constă în ridicarea plantei sau a 
unei părți de plantă, din locul unde creşte și 
conservarea ei până la întrebuințare. 

Vârsta. Nu trebue să recoltăm plantele medi- 
cinale rea finere, aceasta poate fi bine pentru 
plantele comestibile, căci tocmai când sunt tinere 
atunci sunt mai suculente și mai nutritive. Pe când 
pentru o plantă medicinală acest tapt nu e un 
folos, căci principii activi ai plantei se află 
diluați în cantitatea mare de sucuri, și. planta 
pierde din tăria principiilor ei. De accea chiar 
unele plante veninoase, cum € cucuza şi altele 
sunt mai puțin vătămătoare când sunt tinere. 

Asemenea frea bâtrâne iar nu-i bine să le cu- 
legem fiindcă au pierdut o parte din principii ac- 
tivi și devin lemnoase. 

Pământul. Calitatea plantei este foarte mult 
influențată de natura solului în care crește, Sunt 
de preferat de sigur acele cari găsesc elemente 
mai bune în pământul în care cresc și se fac mai 
mari și mai frumoase. Sunt plante cari trăesc 
mai mult in regiunile muntoase și sunt mai aro: 
matice, așa este pătrunjelul, altele sunt mai bune 
speciile ce cresc în văi, cum e romanița (mușeţelul). 

Cultura. — Omul nu poate să creeze după voie 
plante, poate însă prin procedee de cultură să 
ajungă la rezultate neașteptat de satisfăcătoare. 

Ceea ce se întrebuințează mai cu seamă în me- 
dicină, din vegetale sunt organele ce au mai mult 
gust și miros. 

- Clima.— În țările calde plantele medicinale se 
desvoltă mai bine și sunt mai bogate în principii 
activi. Așă se întâmplă cu macul; e bine deci să 
ne amintim când comandăm asemenea produse de 
acele regiuni unde ele prosperă, pentru ca să le 
avem de mai bună calitate.
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Anotimpurile. — Cum se știe că sucurile plantelor poartă în ele principii activi, și cum asemenea se știe că aceste sucuri azi se află intro parte a plantei și mâine în alta, după anotimp, vom căută să recoltăm nu numai plantele dar și diferitele lor părți, în anotimpurile când conțin mai mult principii activi. Să le luăm pe rând. 
Rădăcina și tulpina.—Se vor recoltă primăvara sau toamna; primăvara trebue să se culeagă înainte de înilorire, când foile încep a se desvoltă ; toamna după căderea foilor, asta “pentru plantele anuale, pentru plantele vivacee recoltarea se face după - 2—3 ani, 
“Toamna rădăcinele cresc și se umple cu sucuri, findcă sămânța s'a copt și sucurile nu se mai în- dreaptă spre ea. Primăvara rădăcinele iar încep să tragă suc din pământ şi până să iasă frunzele şi florile, iar sunt pline de Sucuri, 
Acest lucru suferă unele excepțiuni pentru unele plante anuale de exemplu, cari se scot când ve- getația e în toiul ei. | 
Lemnul —E bine să-l recoltăm iarna că e mai dens. Dacă se cojesc copacii, atunci lemnul se face mai dens. , 
Coaja.— Coaja se ridică când se poate desprinde ușor, primăvara de pe copacii mari, toamna de pe cei mici; atunci când sucurile sunt încă im- Prăștiate în plantă și nu se grămădesc spre mu- guri și flori. Coaja de pe copacii bătrâni nu e bună, | 
Frunzele. — Frunzele se recoltează la inceputul înfloririi, căci mai târziu toate Sucurile plantei se îndreaptă în spre organul ce se desvoltă: spre floare. Putem chiar observă că după coacerea Iructului, ele își schimbă culoarea. Frunzele ase- menea nu sunt bune, când planta e preă tânără.
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Florile. — Principii activi din ilori, mai mult ca 
din orice altă parte a plantei sufăr modificări, din! 
această pricină și din cauza calității lor anumite 
care se caută în flori, ele nu se recoltă totdeauna 
la' aceeași epocă. Trebue totuși recoltate când 
s'au desvoltat şi mai înainte de fecondaţie; altele 
se culeg încă în stare de boboci. 

Dimineaţa trebue să le culegem îndată după ce 
se evaporează roua dacă vrem să le conservăm; 
iar dacă vrem să e întrebuințăm proaspete, pentru 
principii aromatici. atunci le culegem înainte de 
a se ridică roua. Plantele mirositoare au un miros 

“mai slab la mijlocul zilei sub influența luminei 
solare, dimineaţa şi seara sucurile florilor sunt mai 
abundente, . 
“Fructele.— Fructele ce voim să le întrebuințăm 

imediat—acele cărnoase - le alegem coapte com- 
plect, iar dacă voim să le conservăm pe iarnă, le 
culegem înainte de perfecta lor maturitate. Marele, 
smeura, Țragii trebuesc culese mai -puţin coapte 
căci sucurile scoase din ele, când sunt prea coapte 
se întind, devin cleioase, vâscoase. Fructele uscate, 
se culeg înainte de a se usca pe plantă, dar când 
sămânța lor s'a copt. 

Sămințele trebuesc culese coapte bine, acele 
culese prea din vreme se strică. Sămânţa fructelor 
cărnoase se strânge atunci când pericarpul e copt 
bine, iar aceia a fructelor uscate atunci când val- 
vele se separă. a | 

Semințe ca migdalele, alunele cari se găsesc 
inchise într'o coajă lemnoasă, nu le scoatem din 
coajă decât în momentul de a ne servi de ele. 
“Sa stabilit anotimpurile și chiar- lunile din an, 

în cari se face recolta plantelor din țările noastre. 
In trei luni: Decembrie, lanuarie și Februarie 

când vegetația iberncază nu se face nici o recoltă.
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b) Substanțe animale.—Pentru recolta substan- 
țelor de origină animală avem puțin de spus, de 
oarece aceste substanțe sunt foarte reduse la nu- 
măr. Totuși putem cita: cazzaridele, (gândăceii), 
moscul, inierea, ceara, laptele, carnea, grăsimele, 
untura de peşte, diferitele seruri. 

€) Substanțe minerale. — Mai nici odată aceste 
substanțe nu se întrebuințează în starea lor brută, 
în. farmacie, şi cer cel puţin o purificare, dacă nu 
transformări mai complicate. 

Farmacistul se va servi de cunoștințele lui chi- 
mice pentru a-și da seama de natura, origina și 
puritatea lor; el va analisă calitatea și uneori can- 
titatea substanțelor minerale de întrebuințat. - 

3. Uscarea şi: conservarea substanţelor medica- 
mentoase. 

„Dacă am puteă aveă totdeauna plante medici- 
nale proaspete, zscarea n'ar fi absolut. necesară. 
Plantele străine nu. le putem aveă decât astfel, 
conservate. prin uscare. 

Plantele din țara noastră negăsindu-se în toate 
anotimpurile, și chiar timpul când există și trăesc 
pline și imbibate de principii activi, vara, fiind 
prea scurt, trebue să căutăm un mijloc de a le 
aveă la indemână ori când, în orice vreme. Apoi 
sunt alte plante cari cresc în anumite locuri, 
şi pentru a ni le procură trebue să le uscăm și 
conservăm.. 

Uscarea produce oarecari modificări în proprie- 
tățile plantei, cari n'au fost precizate. E sigur însă 
că principii aromatici se volatilizează în parte, ȘI 
că cei insolubili cresc în proporție în plantele us- . 
cate, o parte din albumina vegetală. se modifică 
și devine insolubilă în apă.



— 947 — 

Prin uscare scoatem din plante apa lor de ve- 
getație la o temperatură puţin ridicată. In contact 
cu aerul uscat și cald apa se evaporează și prin- 
cipii rămân în țesături în stare solidă. Trebue să 
facem repede uscarea căci altfel plantele se alte- 
rează prin fermentaţiile ce se produc. Interesul ce 
să se reînoiască continuu aerul în care se face 
uscarea plantelor și mai bine să se facă pe cât se 
poate în aer liber; într'un aer umed și inchis us- 
carea nu se poate face. 

Cea mai mare parte din plantele erbacee, cari 
se usucă întregi, se usucă în niște camere mari, 
aerate, sau mai bine zis în pod, unde razele soa- 
relui cad mai de-adreptul. 

E necesar ca podul 'să aibă mai multe deschi- 
deri, şi cele mai mari să fie îndreptate spre miazăzi 
pe unde vine o mai mare cantitate de lumină. 
La deschideri trebue să aplicăm nişte perdele cari 
să împiedice ca lumina să cadă deadreptul pe 
plante, iar în timp de ploaie sau de umezeală să 
se poată închide, | 

Intindem plantele pe o suprafață cât se poate 
de mare şi le întoarcem adeseori să nu stea nu- 

mai pe o parte. În pod le mai putem atârnă în 
ciucuri pe diferite grinzi. Unele rădăcini, ca hreanul 
și altele pierd principii lor activi prin uscare și 
atunci se conservă în nisip fin și uscat. Bulbii 
asemenea se conservă mai bine în nisip. Cojile și 
lemnul întrebuințate în medicină, se usucă ușor, 
chiar în pod. 

Florile mai mari și izolate se recoltează câte 
una; cele mai mici se culeg cu cozile lor. Când 
se pun la uscat se leagă în bucheţele mici și se 
atârnă la un loc unde circulă aer curat și cald. 
Cele mai delicat colorate se învăluesc în hârtie 
subțire. Mai ales florile trebuesc repede uscate,
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din cauză că se alterează ușor. Unele trebuesc 
curățate înainte de a se uscă. | 

Sau descris diferite procedee pentru conser- 
varea formei şi euloarei florilor. 
„Fructele puţin. cărnoase, ca prunele, vișinele se 

usucă întrun loc unde circulă aer uscat și cald și 
unde se pot bine întinde, de obiceiu în pod sau la 
țară pe prispă. Fructele cari conțin principii aro- 
matici şi volatili e bine să se usuce maila umbră. 

Toate fructele mai cărnoase nu trebue să se 
„usuce prea tare, căci atunci se prăjesc; de aceea 
se usucă întâiu la o temperatură mai joasă — în 
etuve—apoi se pun la soare, iar în etuvă și astfel 
se usucă alternativ la aceste două focare de căl- 
dură. Astfel se face-o egală evaporaţie în pătu- 
rile profunde și cele superficiale. La căldura din 
etuvă se modifică suprafața fructelor și țesătu- 
rile lor se contractă și devin destul de dense ca 
să se opuie vaporizației sucurilor dinăuntru; la 
temperatura aerul i la soare, se ramolesc din nou 
luând sucuril& dinăuntru. Căldura din etuvă trebue 
să fie moderată. E 

Cât despre semânţe, odată recoltate, se țin la 
un loc uscat, pentru aceasta însă trebue să se 
culeagă bine coapte, | | 

Pe timpurile ploioase, uscarea în e/zoă este 
absolut, de nevoe. când aerul e umed şi „plantele 
ce se pun la uscat conţin multă apă de vegetaţie. 

Uscarea în e/uvă sau uscarea în aer cald se 
face într'un spațiu încălzit de un tocar de căldură 
artificială. Instalaţia etuvei poate să difere, prin- 
cipiul pe care se bazează e acelaș, | 

Această atmosferă încălzită și inchisă s'ar con- 
„fină dacă n'ar fi ventilată, aerul se. încarcă de 
vapori. și evaporaţia merge încet ; în pereții 
etuvei se fac deschideri. Aerul cald e scos afară
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prin orificii speciale și cel proaspăt intră încălzit 
gata în interiorul etuvei. IE 

Repeziciunea curentului se poate regulă cu un 
regulator special prevăzut la aparat. 

In etuvă, plantele ce trebuesc uscate se întind în 
rânduri pe un fel de grătare și trebuesc intoarse 
din când în când. Vom începe cu o temperatură 
de 20%—9250 și mergem până la 400 cel mult. 
Când iesă din etuvă, sau chiar dacă s'au uscat 

la aer liber, materiile organice sunt casante, se 
rup, dar dacă stau puţin la aer, iar se înmoaie 
fiindcă absorb din aer oarecare cantitate de apă. 

In aer se usucă plantele cari conțin puţine li- 
chide, iar cele mai suculente în etuvă. Plantele 
aromatice se usucă la temperatură. mai joasă, ca 
să piardă mai puţin din principii volatili, prin 
urmare nu în etuvă. 

Rădăcinele puţin suculente se usucă atârnân- 
du-se într'o etuvă sau în aer uscat și cald, tăiate 
și întinse pe grătar; cele mai cărnoase se taie 
subțirele se usucă în etuve sau camere cu aer 
cald, se spală de pământ înainte de a se pune 
la uscat, sau se pun în saci de pânză şi se freacă 
bucăţile între ele până se curăță de țărână. 

Pentru conservarea plantelor multă vreme, după 
ce le-am uscat, le închidem în vase anumite, fe- 
rindu-le de umezeală, aer şi lumină, în cutii sau 
vase închise. 

Nu totdeauna borcanele de sticlă și faianță 
convin, din cauza micilor lor dimensiuni; se con- 

“struesc 'cutii de lemn văpsite pe dinafară, tapi- 
sate pe dinăuntru în cari se conservă plantele 
farmaceutice. 

Florile se leagă în buchețele și se țin învălite 
în hârtie subţire. Când însă trebue să se con- 
serve o cantitate mare de plante 'mai ales în co-



merț, atunci se tescuesc și astfel se reduc la un 
volum mic și ușor de transportat, în acest caz 
numai suprafața lor e supusă influențelor atmo- 
sferice. 

Dintre substanțele animale cari se conservă, 
sunt cazfaridele sau gândăceii, cari se usucă în- 
tinși pe pânze sau site, în pod. 

Lipitorile, cari trebuesc să le ținem într'un 
mediu ce se apropie de mediul lor normal și 
acest mediu e ușor de realizat; le ținem în apă 
rece, pe care o schimbăm adeseori. Dacă ne 
trebue pe mai mult timp şi e cald le ținem în- 
trun curent de apă, într'un fel de basenuri căp- 
tușite cu argilă și unde punem cevă buruene, și 
ne ferim să le atingem ; iarna le putem închide 
in borcane, la fundul cărora punem un strat de 

„argilă, în care ele se înfig. 

4. Modul de introducere în organism al medica- 
mentelor. 

Căile prin care medicamentele se pot introduce 
în organism se pot reduce la patru: cafea dige- 
stivă — ingestia ; ca/ea respiratorie — inhalaţia ; 
calea cavităților naturale — injecția; calea subcu- 
tanală — pielea ; înzjecție subcutanală. 

a) Iugestia — Calea digestivă. — Prin ingestie se in- 
troduce cea mai mare parte din medicamente, adică 
prin introducerea directă, prin îzg/ifire, în tubul 
digestiv. Stomacul şi intestinul, uneori şi ficatul au 
rolul principal în acest fel de administrare a me- 
dicamentelor. 

Pentru a fi înghițite, medicamentele trebue să 
sufere anumite manipulaţiuni și să iea anumite 
forme. 

* Forma lichidă — în această stare se dau me-
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dicamente solide disolvate în apă, sau numai sus- 

pendate în ea sau întrun lichid oarecare. 

Lichidele se beau dintr'o dată ca purgativele; 

sau se iau cu lingura sau lingurița din când în 

când, la o oră, două, trei, etc., după prescripția 

medicului; se mai iau și cu picătura, 
Forma solidă — sub această: formă se dau ful/- 

berile cari se divizează în pulbere fină, ca astfel 
să se disolve mai ușor în lichidele digestive: sa- 

liva, bila, sucul gastric, etc. Reduse în pulbere 
fină nu se pot lipi de pereţii cavităților în cari 

s'au introdus. Pentru a le administra le topim întâiu 

în puţină apă; dacă sunt prea amare le amestecăm 
cu cafea, cu dulceaţă — ca chinina pentru copii— 

sau se pun întrun bulin şi se inghit sub formă de 
hapuri. Sau în fine dacă n'au nici un gust se în- 
ghit deadreptul puse pe limbă şi luând o înghi- 
ţitură de apă după ele. Bulinele se pot muia 
puțin în apă, întinde în palmă, pune praful în ele 
învălim bine şi le înghițim cu puţină apă. Capsu- 
lele făcute din buline, cum se eliberează din far- 
macie sunt foarte practice. 

Pilulele sau /apzrile se înghit foarte ușor. Co- 
piii însă le iau mai greu ca ori-ce medicament, 
de aceea e bine să-i deprindem de mici și când 
sunt sănătoși, să înghită cocoloşuri mici de pâine. 

Când dintr'o cauză oarecare bolnavul nu poate 
înghiți — ca sufocații, ingheţații, bolnavii în stare 
de leşin sau de delir — atunci nu trebue să le dăm 

- medicamentele pe gură, căci se pot ineca. 
b) Inkalaţia. — Calea respiratoare. — Acest 

procedeu este o imitare a respirației. Prin inhalație 
se introduce: vapori — oxigen — un lichid medi-. 
camentos fin pulverizat pur sau amestecat cu acr, 

“în bronchii. 
O inhalaţie în mod simplu se iace punând apă clo-
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cotită într'o ceașcă, pe care o acoperim cu o pâlnie 
de hârtie, iar vârful pâlniei îl punem în gură și 
aspirăm vaporii; în apa fierbinte putem pune di- 
ferite substanțe cari se pot volatiliza şi da vapori, 
ca eucaliptul, tinctura de benzoe, etc., după nevoe. 
Altfel inhalațiile se mai fac cu un aparat special 
numit î7/a/ator. 

C). /ujecfia. 1. Calea cavităților zaturale, prin in- 
jecţie se înțelege introducerea prin presiune cu 
un injector,.o pompă, un clistir—a unor prepa- 
rate medicamentoase. lichide în cavitățile naturale: 
ură, nas, stomac, rect, bășică, etc. 

2. Calea subculanată, (ipodermică) constă în 
introducerea sub piele prin ajutorul unei seringi 
cu un ac fin (seringa Pravaz de ex) a unei sub- 
stanțe medicamentoase lichide, cu scop de a fi ab- 
sorbită în sânge și a lucra în mod mai repede și 
mai energic. Așa se fac injecții liniștitoare cu 
morfină, reconstiiuante cu arsenic, etc, 

Metoda cutanată, constă: în aplicarea pe piele, 
pe mucoasă sau pe derm, a substanțelor medica- 
mentoase cu scop de a obține sau un etect general 
sau un efect local; fricțiunile mercuriale se fac - 
pe piele cu scop de a introduce mercurul în sânge 
şi a obține un efect general. Mai putem aplica un 
medicament pe piele după ce s'a ridicat epidermul 
prin ajutorul unei vesicatori, absorbţia se face mai 
repede şi această metodă constitue zefoda ender- 
mică, ea a căzut în desuetudine de când se între- 
buințează cu succes metoda ifodermică sau în- 
jecfiele subcutanate despre cari an vorbit, 

5. Dosele şi efectele medicamentelor. 

Orice medicament, și mai ales acele mai ac- 
tive sau toxice, nu se pot da în aceeași cantitate
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la oameni mari și la copii. Za 4 copil de 14—r3 
ani dâm pe jumătate ca la un adult adică ca la 
un om de 20—60 de ani; /a 7 ani dâm 1/- din 
cantitatea pentru adult ; între 4—7 ani dăm 1]; 
la 3 ani 1;; pentru acei de la 2 ani se- dă 1/3 și 
Pentru copii de 1 an se dă 1/2 parte; la copii 
mai mici de această vârstă trebue să fim loarte 
mărginiți în administrarea medicamentelor interne, 

“Jar dela 60 ani în sus dăm medicamentele după 
2radaţie inversă. Cantitatea medicamentelor lichide 
o apreciem. aproximativ după știința ce o avem: 
7 linguriţă de cafea=3 grame ; 1 lingură de supă= 
15 Sfame — 20 grame după greulalea corpului ce 
conţine. ” „i 

Asemenea e bine să știți că az Fram =cu 20 
Picâturi. sau numai cu 715—78 după greutatea cor- 
pului așa: siropul, glicerina sunt mai grele. 

Sunt unele substanțe cari nefiind prea active, 
nu se dau cu o măsură anumită, Așă: ca să 
facem un ceaiu de teiu sau 'mușeţel, luăm cu 
două, trei degete flori uscate din aceste plante 
şi punem la o cantitate de două, trei pahare de 
ciaiu. Dacă vrem să facem o cataplasmă de tăină 
de in sau o baie cu făină de muștar, punem un 
pumn, doui din această substanță în apa necesară 
pentru cataplasmă sau baie. 

Medicamentele ce se administrează în picături 
sunt cele mai active, de aceea ca să nu facem 
greşeli de doză, dăunătoare sănătăței, ele se pun 
în sticle anumite pentru a picură exact, numită 
sticlă picătoare, sau ne servim de o pipetă pică- 
toare, care se cere la farmacie. Pentru cine are 
exercițiul necesar se poate servi în acest scop și 
de o pană de gâscă ascuțită, sau chiar de sticla 
cu medicamente, astupând gâtul cu degetul şi
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Jăsâna abia să curgă câte o picătură sub degetul 
nostru. ! 

-. Chinina Și aulypizrina au. ajuns medicamente 
“populare, cari-se află în orice casă şi se maniază 

de ori și cine. Țara noastră fiind palustră, putem 
da fără frică 0,20 ct. gr. pentru copii dela 2—4 
ani și 0,50 ctgrame dela 4-7 ani, iar adulții pot 
lua 0,0 cferame 1 gram dintr'o dată, nu mai mult. 
Antipyrina se poate lua tot câte 1—2 gram până 

“la 2—8 grame pe zi; la copii e bine.să nu ad- 
ministrăm - antipyrina și alte medicamente toxice 
tără prescripția 'medicului. 

Medicamentele emo/iente cari sunt ciaiurile de 
nalbă, zasefelul etc., se pot da fără prescripția 
medicului punându-se rădăcină de za//ă la vreo 
10 grame pentru 2—3 pahare de ciaiu. Asemenea 
scrobeala, se dă 1 linguriţă pentru copil, o lingură 
pentru adult, în .caz de diaree. 

Medicamentele zectorale populare, pentru tuse, 
ciaiurile de zei, de za/bă, etc., nu se dau, în doză 
precisă, fiind inotensive. 

Unele medicamente produc evacuațiuni intesti- 
nale și se numesc purgative, cum e 2//eizl de ricin, 
sarea amară, calomelul, cte. Acelea cari produc 
o purgație ușoară se numesc lazative, cum e amarul 

indian, prunele, etc. 
Untul de ricin se administrează pentru adult 

2—3 linguri (20—30), pentru copii până la 5 ani 
1—2  lingurițe. EI fiind greţos de luat la adult 

- „procedăm astfel: îi recomandăm să ţie întâiu în 
gură puțin -rom sau cognac, după ce a scuipat 
romul își ține nasul astupat și înghite fără să răsufle 
cantitatea de ricin ce is'a prescris, apoi tot fără 
să răsufle își clătește imediat gura cu rom pe care 
îl scuipă şi ia apoi o pastilă de mentă. Pentru
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copii amestăcăm ricinul cu părți egale de sirop 
de casis. 

Sarea amară se administrează 20—30 grame 
topit în apă pentru adult. 

Cât despre e/ectele medicamentelor, ele sunt di- 
ferite după modul lor de întrebuințare, după doza, 
după calea pe care au fost introduse în organism, 
precum şi după natura și felul lor, după starea de 
goliciune sau plenitudine a stomacului. 

Așa medicamentele introduse pe calea digestivă, 
încep etectul lor chiar din tubul digestiv: purga- 
tivele de exemplu întărâtă uneori intestinele, produc 
contracțiuni în fibrele musculare ale intestinelor, 
expulzează ceeace se uflă acolo, măresc chiar se= 
crețiunea glandelor intestinale—in special purgati- 
vele saline ca sarea amară şi altele; apoi excită 
secrețiunea ficatului—și produc scaune amestecate 
cu bilă. 

- Medicamentele stimulante, narcotice etc., se 
absorb în curentul circulator și lucrează asupra 
tuturor țesăturilor asupra creerului, inimei etc. 

Pe stomacul gol medicamentele se absorb 'mai 
lesne. 

Unele în cantitate mică au alt efect decât în 
cantitate mare, aşa ofiu/ în doză mică excită, în 
doză mai mare calmează, :în doză prea mare 
omoară, etc, etc. 

Toate medicamentele puse în contact cu ţesă- 
turile, cu sângele nostru etc., produc turburări 
funcționale și tocmai din ele medicina trage folos 
intrebuințându-le contra boalelor. 

Altele înlesnesc urinarea și se chiamă diuretice, 
Chiar /aztele, care e un aliment se numără printre 
ele ; așa sunt mai toate băuturile reci luate în mare 
centitate, apoi iezugere, fătrunjelul.
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Sudorifice se numesc acele cari măresc trans- 
pirația, mai toate ciaiurile, fiindcă se beau fierbinți, 
sunt sudorifice. „Socu/ e un sudorific; fei/, - 

Fmoliente se numesc medicamentele cari inmoaie 
țesăturile întărite, inflamate: printre substanțele 
emoliente putem cita: mucilagiurile, guma, scro- 
beala. 

Pectorale se chiamă medicamentele ce înmoaie 
tusa și sunt tot emoliente; având 'o acțiune spe- 
cială asupra căilor respiratoare: lichen, nalba, 
Zeiu; etc. | 

Vomilive se chiamă medicamentele ce se dau 
cu scop de a provoca vărsături; apă caldă, boa- 
bele de muștar albe, untdelemn sunt vomitivele po- 
pulare. 

Astringente se chiamă medicamentele ce strâng 
țesăturile pe cari se pun; opresc emoragiele, etc., 
coaja de stejar, sucul de lamâe, ofelul, etc., apa 
de plumă, întrebuințate la umflături, pe dinafară 
aplicate în comprese, gargare astringente cu oțet, 
Piatră acră, la dureri. de gât și inflamaţia amig- 
dalelor. 

Antipyretice sunt medicamentele ce se dau 
contra căldurei corpului, ridicărei de temperatură. 
Chinina, antipyrină. | 

Vermijuge se chiamă acele preparate cari. se 
dau contra paraziţilor vermilor intestinali, ele tre- 
buesc maniate numai de medici: sâmburi de do- 
vleac fe/inu/, rodia și siminichid au reputația de 
vermifuge populare. Administraţia lor e precedată 
de un regim şi urmată de un purgativ. 

Parasilicile se dau tot contra paraziţilor, ex- 
terni- cari umblă pe corpul nostru: fomada -mer- 
curială, pomada de Pucioasă contra : păduchilor 
râiei, etc. 

Autisepticele sunt substanţe ce se întrebuințează
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azi pe o scară întinsă contra microbilor fie pentru 
a desinfecta aerul, obiectele ce ne înconjoară, fie 
pentru a face cu ele pansamentele rănilor sau chiar 
luate pe dinăuntru în boalele infecțioase. Ele sunt 
nenumărate și proporţiile în cari se dau sunt dife- 
rite după puterea lor şi după scopul pentru care 
le dăm. lată câteva exemple de soluții în apă a 
unor medicamente antiseptice întrebuințate pentru 
desinfectare : acid fenic 599 sublimal 12009 Ber- 
manganat de potasiu 0—50/o0o. creolinză 3%, acid 
doric (slab antiseptic) 40/, etc. 

Antisepticele interne se întrebuințează mai cu 
seamă în boalele intestinale și sunt: salo/, Gezzo- 
naphlol, calomel, etc., care se prescriu numai de 
medic. 

Graţie diferitelor proprietăți ce posedă medica- 
mentele putem modifica cu ajutorul lor, cauza și 
efectul boalelor, și de sigur tragem un tolos dacă 
știm să le maniem. 

D-na Dr. Kernbach Farmacia. | 16



CAP. II. 

OPERAȚII FARMACEUTICE CASNICE 

Cernerea. 
pulverizația, Măcinarea. 

1. Operații me Pulverizaţia prin intermediu. 
, Terciuirea, 

canice. Decantaţia, 
Filtrarea, clarificarea, depuraţia. 
Răcirea. 

Soluţia simplă. 
Maceraţia. 
Infuzia, 
Digestia. 
Decocţia. 

2. Preparaţii prin 

soluţie.



CAP. II. 

OPERAȚII FARMACEUTICE CASNICE . 

1. Operații mecanice. 

a) Pulverizaţia, — Această operație mecanică se 
impune aproape tuturor pulberelor întrebuințate 
în medicină, fie pentru a înlesni introducerea lor 
în, organism, fie pentru a înlesni alte manipulaţii, 
la cari vor fi supuse înainte de intrebuințare. . , - 

Multe din substanțele farmaceutice se întrebu- 
ințează în medicină în stare de pulbere, 

Mijloacele de pulverizaţie diferă după țesătura sub- 
stanței de pulverizat. Piulița (mojarul) este aparatul 
Cu care se puiverizează substanțele de obiceiu. . Se 
ace și într'un mod mai primitiv, învelind în cârpe 
substanța de pulverizat și apoi cu un ciocan.ori 
cu o piatră să lovim deasupra până ce pulveri- 
zația se obține. Cârpa se poate rupe, sau țesă- 
tura ei poate fi rară și atunci pulberea se răs- 
pândeşte în atmosferă, se împrăștie, iar dacă 
substanţa e iritantă, poate irita ochii şi căile res- 
piratoare acelui ce pulverizează. E 

Cea mai bună pulverizaţie se face cu pisălogul 
în piuliță sau mojar.
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Materiile organizate, ca plantele trebuesc uscate 
bine înainte de a se pulveriza, căci dacă svnt moi 
se vor pisa greu -sau de loc, Când sunt prea mari, 
se reduc în părți mai mici cari se usucă și pi- 
sează pe urmă. 

Rădăcinele se spală înainte de a se supune pul- 
verizaţiei. Semințele se scot din cojile în cari sunt 
conţinute. Altele se spală bine inainte de a se 

„pulveriza, așa se face de exemplu cu orezul: se 
spală în apă curată, se aruncă pe o pânză și se 
stropește mereu, apoi se usucă până devine opac 
şi friabil și.apoi se pulverizează . 

Substanțele cari prin pulverizare se pierd în aer 
și irită căile respiratoare trebuesc pulverizate în 
mojare acoperite cu o piele, formând ca un con, 
prin care trece pisălogul. | 

Nu se pulverizează exact toate substânțele ce 
se pun la pulverizat în piuliță, trebue să despăr- 
țim din când în când acele pisate de cele rămase 
mai mari şi aceasta se face printr'o altă operaţie 
numită : 

“Cernerea. — Aceasta constă în separarea prin 
ajutorul sitei sau a ciurului a părţilor celor fine 
de cele mai grosolane, care se aruncă dacă nu 
mai conțin principii activi, sau se pulverizează 
din nou. | 

In operaţiile de cernere ne servim de o sită, 
fină de păr de cal şi căutăm să nu facem în timpul 
cernerii decât mișcări de rotaţie, nu de laterali- 
tate, să nu batem sita de o parte și alta căci așa 
trec și părticele mai mari rău cernute. 

Când o substanță de pulverizat e omogenă, 
atunci are aceleași proprietăți la inceputul și la 
sfârșitul operațiunii de pulverizare. 

Sunt alte substanţe cari conțin principii activi 
numai într'o porțiune din ele, atunci dacă aceștia
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se găsesc în partea rezistentă îi căpătăm la urmă 
şi-i separăm atunci; dacă sunt în partea mai fria- 
bilă a substanței îi obținem la început. 

Mai multe substanțe dau prin pulverizație prin- 
cipii puţin activi la urma operaţiei: așa sunt rădă- 
cinele fibroase, frunzele tari, etc. 
Măcinarea. —Se face prin ajutorul rișnițelor şi 

altor aparate. Rișniţa cu dinţii ei de fer sfarmă 
semințe cum e cafeaua de exemplu; tot un fel de 
rișnițe se întrebuințează pentru .pulverizarea mai 
grosolană a migdalelor, etc. 

Semințele de in și de muștar nu se pot rișni 
fiind prea cleioase, uleiul lor ar ieși prea mult 
din ele prin rișnire. Sunt un fel de aparate spe- 
ciale, compuse din doi cilindri cari se mișcă în 
sens contrar, întrebuințate pentru acest scop. Chiar 
pulverizarea cu pisălogul e bună cu condiție însă 
ca să nu fie prea mare capul pisălogului și să nu 
comprime prea tare sămânţa ca să-i stoarcă uleiul. 

Puloerizația prin intermediar.—ln acest proce- 
deu se face să intervie un corp străin care prin inter- 
punerea lui înlesneşte pulverizarea unor substanțe, 
cari alttel nu s'ar putea pulveriza. 

Aşă pentru pulverizarea vaniliei recurgem la 
zahăr, care absorbind umezeala, înlesnește pulve- 
rizaţia ; camforul se pulverizează dacă-l stropim 
cu câtevă picături de alcol sau eter, altfel se în- 
tinde și pulverizația lui e foarte grea. 

Ori prin ce mod am face pulverizația substan- 
țelor ce trebue să servească de baze medicamen- 
telor, e bine să nu pulverizăm o mare cantitate, 
căci pulberele vegetale atrag umezeala și se alte- 
rează, cele aromatice și volatile pierd din prin- 
cipii lor. Unele cum e secara cornulă, nu se între- 
buințează decât proaspete. Cele minerale se 
conservă,
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„Pulberele vegetale trebuesc conservate la întu- 
neric în vase bine închise şi: de culcare închise 
cafeniu sau albastru. 

0) 'Terciuirea (pulpația). — In gospodărie ter- 
ciuirea sau pulpaţia se face de obiceiu prin inter- 
mediul sitei. Substanțele ce sufer această operaţie, 
în special vegetalele, mai întâiu se strivesc și apoi 
se pun pe o sită pe care se apasă cu ajutorul unei 
linguri. Când 'avem a face cu substanțe ce au 
o țesătură moale, cum sunt frunzele, florile, fruc- 
tele cărnoase, mai întâiu le pisăm într'o piuliță 
ca să separăm țesăturile și apoi prin o presiune 
ușoară le trecem prin sită. Când vrem să terciuim 
vegetale cu un parenchim mai. compact, ca bulbii, 
sau tuberculele, le dăm pe răzătoare. 

Se coc plantele ce vrem să le terciuim, când 
prin coacere nu se alterează produsele, şi atunci 
obținem pulpe legate şi omogene. 

Cocţiunea e absolut necesară când pulpele.sunt 
destinate să producă un efect emolient şi când 
vrem să eliminăm din plantă vre un principiu vo- 
lati]. Așă, ceapa strivită crudă este iritantă, pe 
când dacă mai întâiu o coacem, devine emolientă. 

Asemenea când vrem să terciuim substanţe ab- 
„solut uscate, trebue mai întâiu să le fierbem, să le 
facem moi, și cum de obiceiu în plantele conser- 
vate nu se caută să se conserve principii volatili, 
coacerea € chiar necesară. 

Unele din plante sau de părți de plantă, se coc 
în cenușă, cum se coc cartofii, de exemplu, aceasta 
are neajunsul că prăjește prea tare părțile ex- 
terne și încălzește masa inegal. 

Altele se pun într'o căldare cu apă, care se 
fierbe până ce substanțele puse în ea se înmoaie, 
nu trebue însă să punem multă apă; la sfârşitul 
operaţiei se amestecă apa ce a mai rămas din
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fierbere cu substanţa fiartă, şi o cvaporăm în baie- 
marie, dacă e prea moale. | 

c) Decantaţia (scurgerea). — Când precipitatul, 
adică depozitul ce se formează e mare, întrebuințăm 

„acest procedeu pentru .a-l separa de lichid. Cea 
mai simplă decantare, e scurgerea obicinuită, lă- 
sând lichidul să depună și scurgându-l pentru a-l 
separa astfel de depozitul ce se tace. 

Vasele cele mai obicinuite pentru acest scop 
sunt sticlele simple, adică borcane mari de sticlă 
acoperite sus și prevăzute cu un robinet, aproape 
de fund, sau chiar niște vase puţin conice cu baza 
mai largă, depozitul se face pe fundul vasului, 
forma lui înclinată opunându-se să se facă pe pe- 
reții lui. 

Nu decantăm un lichid, decât după ce printr'un 
repaus prelungit sa obținut precipitatul și lichidul 
a rămas de tot limpede. 

d) Filtraţia (strecurarea). — Cea mai simplă fil- 
trație se fac& în gospodărie prin strecurarea. lichi- 
dului printr'o bucată de tulpan curată, pusă pe 
gura unui vas oarecare; sau strecurăm prin sită, 
prin strecurători făcute gata, când substanțele 
sunt buruene, ceaiuri, etc. 

Pentru substanțele medicinale însă, cari trebuesc 
separate de substanţele străine sau precipitatele 
ce conțin, atât în farmacii, cât și în economia do- 
mestică se întrebuințează diferite aparate numite 
filtre. Principiul lor e trecerea amestecului prin- 
tro substanță poroasă, a cărei ochiuri, rețin 
părțile solide și lasă să se scurgă lichidele. Tot 
felul de substanțe se întrebuințează pentru filtrat : 
hârtie, vată, ştofe de lână, de bumbac, nisipul, 
etc. cari se aleg potrivit cu natura substanțelor 
ce trebuesc filtrate, 

Filtrele de hârtie se fac din hârtie poroasă, ca
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acea sugătoare care se îndoiește în falduri mici și 
li se dă forma conică, acest filtru se pune într'o 
pâlnie de sticlă sau de porțelan. Trebue să avem 
grijă, ca hârtia să nu ajungă până în fundul pâl- 
niei nici să se lipească de pereţii ei, pentru aceasta 
interpunem ceva între pâlnie și filtru. Nici nu 
trebue ca să rămâe o. prea mare distanță între 
vârful filtrului și pâlnie, căci filtrul se poate rupe 
prin greutatea lichidului. 

Prin vată pusă într'o pâlnie obţinem ușor o 
filtrație bună. Nisipul se așează după principiul 
filtrelor punându-se firele mai groase jos, cele 
mai fine deasupra. 

Apoi vine seria tuturor filtrelor din ce în ce 
mai complicate ca: piatră poroasă, porțelan, căr- 
bune, amiantă, etc. pe cari le cunoaşteţi din cursul 
de igienă. | 

Corpurile grase și solide trebuesc ţinute în timpul 
filtrației în stare lichidă și asta o obținem prin 
adaptarea unei lămpi la aparatul de filtrare. 

Siropurile se filtrează prin țesături de lână, 
acestea nu sunt bune pentru filtrarea substanțelor 
alcaline, cari le distrug. | 

Bumbacul sau vata se întrebuințează pentru 
“substanțe scumpe, sau pentru acele ce le avem 
în mică cantitate, - 

e) Clariticarea (limpezirea). — E o operaţie prin 
care separăm un lichid de materiile străine și in- 
solubile ce conţine. Așa se limpezeşte zahărul cu 
albușul de ou care coagulându-se înglobează sub- 
stanțele străine şi le duce la suprafață. Tot ce 
conține dela: sine albumină se clarifică prin căl- 
dură, fără intermediul .nici unei substanțe. 

Cu piatra acră se clarifică apa; cleiul de pește, 
calcea, cărbunele, etc. sunt substanțe clarilicante.
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Chiar în mod mecanic, agitând un lichid putem 
să-l clarificăm, 

/) Depuraţiunea (curățirea), se face prin aju- 
torul căldurei. De. obiceiu . se. curăță sucurile de 
substanțele albuminoide, prin depuraţie. Toate sub- 
stanțele acestea se strâng în spumă și curățindu-se 
spuma se face depurația; spuma constituind al- 
bumina coagulată, așa că de obiceiu prin depu- 
rație se indepărtează substanțele albuminoase. 

£) Răcirea (congelația). — Amestecul frigorific 
de ghiață și de sare, cel mai bune făcut din două 
părți de ghiață pisată și de o parte de clorură de 
sodiu, adică sare. 

Un termometru înplântat în acest amestec, per- 
mite să se constate o scădere de —90), 
„Se mai întrebuințează și alte amestecuri frigo- 
rifice. 

2. Preparaţii prin soluţie 

Soluția sau topirea este o operație prin care 
lichefiem un corp solid, adică îl topim prin aju- 
torul unui lichid. Lichidul întrebuințat cu acest 
scop și care conține corpul topit în el se chiamă 
vehicul şi acest vehicul poate fi apa, vinul, oţetul, 
alcoolul, etc. Lichidul astfel obținut se chiamă 
tot so/ufie. 

. 
Soluţiunea se face în diferite chipuri cari iau 

numiri speciale: soluție simplă, infusie, macerațic, 
decocție, etc. 

Când voim să grăbim soluțiunea unui corp 
trebue să-l reducem în părticele cât mai fine, să 
agităm lichidul în care-l] încorporăm și să-i ridi- 
căm și temperatura, 

Aţi băgat de seamă de exemplu că zahărul se 
topeşte mai repede dacă e pisat, dacă-l ameste-
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căm cu lingura, și dacă punem pe foc apa în 
care-l topim, . 

a) Soluţia simplă . (topirea) prin această operaţie 
topim un corp solid întrun lichid, în care e cu 
totul solubil 

Un mijloc bun pentru a grăbi topirea e să-l 
punem în lichid pe un diafragm ce stă la supra- 
fața lichidului, porțiunea corpului solid ce vine în 
contact cu lichidul se topește mai întâiu, cade la 
fund și alte părți noi venind în contact cu lichi- 
dul se topesc la rândul lor. Se produce astfel în 
lichid o mișcare continuă care pune noi părți din 
corpul lichid în contact cu cel solid. Acest mijloc 
e mai bun decât agitația lichidului care amestecă 
părți disolvate cu altele nedisolvate. - 

Soluția se face la rece sau la temperatură ridi- 
cată. Nu putem ridică decât temperatura unui 
lichid ce nu se alterează prin căldură și în care 
punem substanțe, cari asemenea nu se alterează 
prin căldură. Așă, putem totdeauna ridică tempe- 
ratura apei dacă solidul pus în ea nu se alterează. 

Eterul şi alcolul nu se alterează prin căl- 
dură, dar sunt scumpe și nu putem să ne ho- 
tărim să pierdem din ele prin evaporaţie. Vinul şi 
uleiurile se strică prin căldură; aceste din urmă nu 

- pot fi încălzite la o temperatură mai înaltă de 1009. 
Asemenea nu putem încălzi materiile ce se vo- 

latilizează prin căldură, le vom disolvă la rece, 
dacă trebue să le încălzim, le punem în vase în- 
chise. Cât despre vasele ce le întrebuințăm le 
alegem să nu fie alterabile nici prin căldură, nici 
prin contactul substanțelor ce punem în ele. 

d] Maceraţia (plămădeala), este 'o operație prin 
care facem să steă un corp solid mai multă vreme 
într'un lichid rece. Maceraţia se întrebuințează, 
atunci când substanțele din cari trebue să extra-
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gem oarecari principii sunt volatili şi S'ar pierde 
prin încălzirea lichidului, iar prin soluție la rece 
nu i-am puteă obține; sau atunci. când lichidul 
nu sufere ridicarea de temperatură fără să se 
altereze. Tot de acest mijloc ne servim când vrem 
să separăm corpii ce se disolvă la temperaturi 
diferite. 

Prin maceraţie se prepară oțeturile și vinurile 
medicinale; prin macerație se izolează unii principi 
din rădăcinile feculente. Conservarea în sare sau 
în oțet, adică saramura și murâăturile sunt o 
maceraţie. Tot în acest chip extragem părțile 
solubile dintr'o râdăcină, dintr'un lemn prea dens, 
înainte de a supune aceste părți la fierbere. 

c) Intuzia, (opăreala, ceaiul). — Infuzia constă în 
a vărsă un lichid fierbinte peste substanțele din 
care vrem să extragem corpi solubili: așă se 
fac ceaiurile toate. Prin infuzie tratăm florile, foile 
și plantele chiar întregi, acele mai delicate, precum 
şi acele aromatice, ba şi unele rădăcini. 

Nu este indiferent natura vaselor în care se face 
infuzia; vom preferă acele ce conduc rău căldura, 
acele de metal în orice caz trebue să fie inata- 
cabile de substanțele cu care le punem în contact, 
acele de porțelan sau faianță, se strică ușor, tre- 
bue să le putem închide ermetic. Uneori lăsăm 
lichidul foarte puțin în contact cu substanța ce 
intuzăm, alteori il lăsăm mai multă vreme în 
contact. | 

Infuzia se aplică la un mare număr de substanțe 
vegetale. Mijlocul se poate aplică la toate lichidele - 
cari pot suportă fierberea fâră să se altereze; nu 
se întrebuințează însă pentru substanțe ce o su- 
portă dacă sunt scumpe, fiindcă se produce oare-' 
care. pierdere. 

d) Digestiunea. Nu: este altceva decât o disolu-
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țiune prelungită, lăsând corpul de disolvat mai 
multă vreme întrun lichid la o temperatură oare- 
care, totuși însă nu la temperatura fierberei. 
Această operaţie e chiar necesară pentru substan- 
țele dense; și în cazul iarăși când lichidul s'ar altera 
printr'o temperatură ridicată. Când se prepară mai 
ales uleiurile medicinale, 'prin digestie împlinim 
ambele scopuri: nu schimbăm natura vehiculului 
și disolvăm materialele plantelor solubile în cor- 
puri grase. | 

„ Când avem a face cu lichide puţin volatile, di- 
gestia se execută, într'un vas pus într'o baie cu 
nisip, un fel de baie-marie, sau într'o etuvă bine 
încălzită; când însă lichidele sunt foarte volatile 
și scumpe, cum -este eterul, cloroformul, chiar 
alcoolul, digestia se face întrun aparat de distilație. 

e) Decocţia (fiertura).— Intre decocţie și infuzie 
nu este deosebire decât de prelungirea operațiunii, 
așa că o decocţie uşoară poate fi considerată ca 
o infuzie, și vice versa, o intuzie prelungită poate 
fi considerată 'ca o decocţie. ! 

Prin decocţie se înțelege supunerea, un timp 
oarecare, a substanțelor din care voim să scoatem 
principii solubili la acțiunea continuă a unui lichid 
fierbinte. Temperatura atârnă de gradul la care 
fierbe lichidul întrebuințat. Apa care ne serveşte 
mai des de vehicul, fierbe la 1009; alcoolul la '780, 
„Dacă ne opunem ieșirei vaporilor formaţi prin fier- 

berea acestor vehicule, putem ridică chiar gradul 
de temperatură al fierberei—lichidului— și asta se 
tace în gospodărie, acoperând, vasul aproape er- 
metic cu un capac.. În industrie există diferite 
aparate, intre cari marmita lui Papin pe care o 
cunoașteți din fizică. . . 

De sigur că nu vom supune decocției, lichide 
ce se pot altera și mai ales de acele volatile ca



— 271 — 

eterul și altele; în acest caz ne servim de aparate de distilație. 
Prin decocţie reuşim să solvăm întrun lichid substanțe insolubile la temperaturi joase, ba mai mult chiar, corpi insolubili de felul lor se solvează astiel prin intermediul celorlalți, 
Pentru sămințele unor cereale, pentru mucilagiul unor vegetale, decocţia e chiar necesară pentru a le extrage amidonul, amilul, mucilagiul, etc. Tot așa de necesară pentru substanțe cari nu se disolvă altfel, sau cari se desvoltă prin fierberea prelungită. Gelatina nu se poate obţine decât prin fierberea prelungită a materiilor gelatinoase. Plantele proaspete asemenea trebuesc supuse dececției pentru a se lăsa pătrunse de apă.



CAP III. 

PREPARATE CASNICE 
—— 

1) Preparate naturale prin 
amestecare 

2) Preparate naturale prin 
stoarcere 

3) Preparate proaspete 
cu apă 

4) Preparate cu vehicule 
pentru conservat 

tru conservat 

6) Preparate cu substanţe 

| 
| 

5) Preparte cu zahăr pen- | 

grase sau reșinoase, | 

buruene. 

pulpe 
sucuri. 

ceaiuri bulion, 
emulsiuni, mucilagii, 
limonăzi, apă albuminoasă. 

vinuri, oțeturi 
apă de calce. 

siropuri, melite. 
paste, pastilii 
conserve, gelatine. 

uleuri, pomezi, cerate 
unguente, emplastre 
linimente, săpunuri, 
sparadrape. 
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CAP. III 

PREPARATE CASNICE, 
——— 

4) Preparate naturale prin amestecare. 

Aceste medicamente le preparăm în casă atanci când ne trebue, sau pe mai târziu. 
Buruene (specii) sunt amestecături de mai multe plante, uneori numai din Părți de plante. Alte ori sunt amestecături și de alte substanțe și toate la un loc reduse în particule mici și uscate se conservă mai multă vreme, 
Când ne trebue să ne servim de ele trebue să le supunem la diferite operaţii despre cari am vorbit. Ori le fierbem pentru a face ceaiuri, ori le ma- cerăm pentru a face oțeturi, vinuri, etc. . - Trebue însă să luăm oarecari măsuri când pre- pârăm buruenele pentru a le întrebuință în medi- cină, Să amestecăm numai substanțe cari au ace- leași efecte şi cari au o structură analoagă pentru ca supuse unei operaţii ca infuzia de exemplu, sau alta, toate să ajungă cam odată la acelaş grad de modificare ce-l căutăm, 
Sunt diferite specii sau buruene, să cităm câteva: specii purgalive, cari produc curățenie, ele se beau
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ca ceaiu: foi de siminichie de ex., se dau în doze 
de 2 toi. 

Specii sudorifice cari se dau tot sub formă de 
ceaiu şi produc sudoarea, ca: foabe de ienupere 
câteva boabe la un ciaiu. 

Specii aromatice se iau sub formă de ceaiu, pen- 
tru a încălzi corpul în caz de răceală sau stoma- 
cul în caz de colici produse tot de răceală: /o£ 
și somități de pelin ; de mentă, vosmarin, Cîm- 

bru, etc. 
Specii diuretice cari înlesnesc urinarea și se 

-dau tot ca ceaiu, rădăcină de felină, de spa- 
rangă, de pătrunjel. 

Specii pectorale cari se iau pentru a potoli tusa, 
tot sub formă de ceaiuri; flori de /umânărică, 
Paparoane, nalbă, teiu ; sâmburi de gutui, stafide, 
smochine, etc. ” 

„_B) Preparate naturale prin stoarcere. 

Aceste preparate sunt de două feluri : pulpele 
Şi sucurile. 

a) Pulpele. — Sunt niște preparate moi obți- 
nute prin pulpație sau terciuire : piureaua de car- 
tofi este o pulpă; morcovul ras este o pulpă; 
spanacul, patlagelele roșii trecute prin sită sunt 
o pulpă. Aceste preparate trebuesc făcute când 
le întrebuințăm, ele nu se pot conserva, alterându-se 
ușor din cauza cantităţii de apă ce conțin. Zaha- 
rul fiind o substanță conservatoare: le-ar putea 
conserva dar nu se poate amesteca cu toate. Ma- 
giunul de exemplu, sufere amestecarea cu zahăr 
și se conservă. Asemenea și bulionul de patlagele 
este o pulpă și se conservă prin uscare. In far- 
macie pulpele se uzitează puțin tocmai din pri- 
cina. că nu se pot conserva.
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5) Sucurile. — Prin suc se înțelege lichidul con- ținut în plante, ori care ar fi origina și compo- ziția lui. 
- _ Dar tot suc sau sucuri se chiamă un preparat farmaceutic mai moale decât pulpele obținut prin izolarea părței inerte, solide și puțin activă a plan- tei, și constituit numai din partea lichidă. Apoi sucurile se clarifică, după ce le-am separat în mod mecanic de celuloza și celelalte părți inerte ale vegetalului. 

. Am puteă împărți sucurile în: apoase, (zaharate, „acide, erbacee), lăptoase, uleioase, resinoase Și uleiuri esenţiale. 
Sucurile apoase, — Se numesc astiel pentru că 

conțin în cea mai mare parte apă; nu : conțin nici odată materii reșinoase. Ele sunt : 2aharate, acide şi erbacee. Pentru a le conserva trebue să le adăogăm zahăr, 
Sucurile lăptoase. — Sucurile lăptoase nu sunt altceva decât o reșină emulsionată întrun sue apos. 
Sucurile uleioase. — Aceste sucuri sunt lichide sau solide și se găsesc în semințele vegetalelor. Deşi se găsesc și lichide Și solide, constituţia lor e aceeași şi numai proporția principiilor totdeauna aceleași, diferă dela unele la altele. 
Uleiurile esențiale. — Aceste sucuri se găsesc în diferitele țesături ale plantelor, fiind volatile se izolează prin distilație. 

C) Preparate proaspete cu apă. 

Se numesc astfel preparatele obținute prin in- termediul apei, la temperatură rece sau caldă, cari preparate sunt. de obiceiu slabe și ne servim de ele proaspete. Formele farmaceutice ce se
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obțin din acțiunea apei asupra diferitelor 'sub- 
stanțe vegeta!e sau animale sunt foarte variate: 
tizane, apozeme bulionuri, mucilagii, emulsiuni, li- 
monăzi, etc. 

a) 'Tizanele. — Sunt preparate ce conțin o can- 
titate de apă determinată și puţini principii ac- 
tivi pentru a puteă fi luate mai uşor și mai în 
multă cantitate. Ele se prepară prin infuzie, de- 
cocție, macerație, etc. se întrebuințează proas- 
pete și gustul lor se corectează cu miere, sirop, 
sau numai zahăr. | 

Conţin acide și materii alcaline organice, zahăr, 
mucilagii mai conțin și albumină. Le preparăm 
cu apă rece; iar cu apă caldă când conţin amil, 
care la rece nu se disolvă. 
„Toate ceaiurile pot fi considerate ca tizane. lată 
un exemplu de o tizană de miere numită hy- 
dromel : 

Ex. Miere albă 100 grame, apă caldă 1000 
grame se disolvă și se dă în doză de 30—40 
grame ca purgativ ușor. 

0) Bulionurile. Se prepară prin ajutorul apei, 
care extrage sucurile din carnea animalelor sau 
din unele vegetale, dar variază în compoziţia lor 
după substanţa întrebuințată, precum și după te- 
lul cărnei. Vegetalele se adaogă în bulion și 
numai ca condimente. Totuși bulionurile au mai 
mult o putere. digestivă decât nutritivă. Acele me- 
dicale preparate din carne macră curăţită de oase 

- Şi aponevroze, fierte închise ermetic şi concentrate 
sunt mai nutritive ca bulionul de bucătărie Ca- 
litatea bulionului mai ține şi de starea și felul 
cărnei, care trebue numai decât să provie dela 
un animal sănătos și să fie proaspătă. Nu se poate 
conserva că se alterează, 

Se fac diferite bulionuri din vegetale, mai ales
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mucilaginoase, sau chiar din substanțe animale și sunt pectorale, înmoaie tusa. Ex. 1/, creer de vițel, 1/, litru de apă, napi, morcovi, cresson, varză roşie, se fierbe până scade pe 1/a. 
€) Mucilagii. — Sunt soluții apoase lichide sau vâscoase, a căror compoziție constă dintr'un ames- tec de substanțe gumoase şi apă. Ele servesc mai mult ca corective ale altor medicamente. Piepa- ratia lor se face prin macerația în apă a.substan- țelor gumoase. Smochinele, gutuile, lichenul, etc., pot fi întrebuințate pentru acest scop. lată un mu- cilagiu de sâmburi de gutui: 
Ex. Seminţe de gutui 1.parte, apă caldă 100 părți să stea așă 10 ore, din când în când se 

amestecă lichidul. 
d) Emulsiunile. — Emulsiunile sunt preparaţii 

apoase, lichide cari conţin în Ssuspensiune materii uleioase, mucilagii, amil și alte substanțe chiar ră- şinoase; aceste se țin suspendate în apă prin aju- torul gălbenușului de ou sau a gumei; 
„ Emulsiunile au o aparență Jăptoasă, ele se pre.- pară când se întrebuinţează şi atunci le vom agită 

ca să se amestece bine, 
Proprietăţile lor medicale variază foarte mult 

după substanța întrebuințată. Pentru a le prepară, 
se curăţă semințele oleaginoase — căci ele fac mai 
mult emulsiunile — se țin puțin în apă caldă, se sbicesc, apoi se pisează, triturându-se, cum am 
spus dejă; pisându-le, li'se adaogă apă câte puțin, 
până ce capătă consistenţa laptelui, apoi se stre- coară printr'un tulpan. Nu trebue încălzite, nici 
amestecate cu acide sau alcool, căci albumina lor 
se coagulează. 

lată o emulsiune ce se face adeseori în 'casă : emulsia sau /apte/e de migdale. Ex. Migdale dulci, zahăr alb câte 50 grame, apă caldă 1000 grame.
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Curăţim migdalele după cum am.spus, apoi le 
pisăm cu 1/, din zahărul ce o să. punem şi cu 
puțină apă, se adaogă estul de apă, se strecoară 
prin tulpan şi se adaogă restul de zahăr. 

€) Limonăzi. — Limonăzile sunt băuturi. puțin 
acre, preparate mai mult cu lămâi și cu portocale. 

Ele se pot luă reci sau fierbinţi, iată prepa- 
rarea unei limonăzi fierbinți de lămâe: Ex. 2 lă- 
mâi, apă fierbinte 1000 grame, zahăr, în bucăţi 
100 grame, se freacă bucăţile de zahăr cu cojile 
de lămâe pentru a căpătă arma, apoi se taie lă- 
mâile în două, se stoarce zeama întrun vas de 
sticlă de preferință, se adaogă apa fierbinte și 
zahărul frecat cu lămâia, se lasă 1/, oră și se 
strecoară, 

Putem apropiă de aceste preparate şi: 
/) Apa albuminoasă,—care se dă contra otrăviri- 

lor; se prepară bătându-se 4 albușuri de ou la 1 
litru de apă rece. 

D) Preperate cu vehicule pentru conservat 

a) Vinurile medicinale. — Vinurile medicinale sunt 
soluțiuni preparate prin băuturi fermentate. Aceste 
vinuri țin în disoluție principii activi a uneia sau 
a mai multor baze medicamentoase. Ele pot fi 
considerate ca medicamente oficinale, căci se gă- 
sesc în farmacie preparate gata după anumite 
formule. | 

Așa dar,. vinurile medicinale se prepară prin 
tratarea cu vin a substanțelor vegetale medica- 
mentoase. . 

Vom prepară vinurile medicinale prin mace- 
rație, căldura alterându-le. Vom alege un vin 
curat și bun, limpede, cu miros plăcut. Prin al- 
coolul său, vinul extrage din plante reșinele și
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uleiurile volatile; prin apa lui va dizolvă zahărul, 
sărnrile, gumele; prin eterul lui, substanţele alca- 
line vegetale. 

Vom întrebuință vinul alb sau ros, vinurile 
“roșii conțin tanin: și sunt preferabile fentru sub- 
stanțele astringente și tonice. Vinul alb e bun să 
dizotoe principiile pe cari taninul din cel 70ș le-ar 
frecizilă, de aceea se întrebuințează Bentru vinu- 
rile cu preparate de fer. | 

De obiceiu, vinurile medicinale se prepară prin 
acțiunea vinului asupra substanțelor vegetale ; 
aceste materii sunt de obiceiu uscate; proaspete 
slăbesc vinul și contribue la repedea lui alterație. 
Numai dacă vegetalele ar pierde din proprietăţile 
lor terapeutice, prin uscare, Je utilizăm proaspete. 

Vinurile medicinale se prepară prin două pro- 
cedee: maceraţie și adăogare de tincturi alcoolice, 
Maceraţia e cel mai bun: se reduc în fragmente 
sau pulbere substanţele ce voim să întrebuințăm 
la facerea vinului; apoi se toarnă vinul peste ele 
și se lasă așă 8—10 zile, după densitatea mate- 
iilor întrebuințate, - 

Se pot maceră substanțele vegetale; câteva 
zile într'o cantitate determinată de alcool la 600, 
când mai ales vinul ce întrebuințăm nu e tocmai 
generos — alții pun rom sau cognac — apoi adăo- 
găm vinul necesar și lăsăm să macereze 8—10 
zile. Alcoolul înlesnește dizolvarea materiilor în 
vin, apoi mărește spirtuozitatea vinului Şi-i asi- . 
gură conservarea. Pe urmă se filtrează şi se con- 
servă în butelii bine închise. 

lată prescripţia pentru facerea unui viz de chiz- 
china : 

Coji de china cenușie, galbenă și roşie 300 grame 
Coji de portocale amare ... ... 40 grame 
Rădăcină de gențiană ....... _50 grame.
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lar dacă persoana ce vrea să-l ia, suferă de 
constipație mai adaogă: rădăcină de revent 60 
grame, şi rădăcină. de valeriană 20 grame dacă 
e și nervoasă, Se pune alcool care să acopere 
toate aceste îzgredieute, se lasă astlel 24—48 
ore, apoi se pune peste' toate aceste 2 litri de vin 
alb sau roș și se lasă să macereze 8—10 zile, se 
filtrează și se ia câte o lingură de supă la dejun 
și masă. 

0) Oţeturi medicinale. —  Oţeturile medicinale 
sunt preparate în cari vehiculul e constituit prin 
oțet. i 

Ele se prepară sau prin macerație și sunt în 
cazul acesta soluții analoage vinurilor medicinale; 
altele prin distilaţie, şi atunci conţin acid acetic 
asociat cu principii volatili ai bazelor. Trebue 
să întrebuințăm la prepararea lor, numai oţetul 
de vin alb sau roș după cum conține mai multe 
sau mai puține materii colorante, Oţetul ce-l în-: 
trebuințăm trebue să mai fie limpede, cu un gust 
plăcut. 

EI datorește puterea lui disolvantă apei şi aci- 
dului acetic care dizolvă multe uleiuri esențiale 
şi materii reșinoase în proporții mari. Oţetul TOȘ 
se alterează mai ușor. 

Pentru preparația oțeturilor medicinale urmăm 
ca și pentru vinurile medicinale: se reduc în păr- 
ticele mici substanțele ce voim să întrebuințăm ; 
macerăm substanţele vegetale, căci prin căldură 
am alteră oţetul, ne servim de vegetale uscate; 
se întrebuinţează proaspete numai atunci când 
prin uscare s'ar altera principiile ce voim să ex- 
tragem. - 

Oţetul dizolvă și oarecari principii aromatici 
cari îi dau însușiri plăcute, fără să-i altereze pro-
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prietăţile, așă se prepară oţetul de trandafir, de 
smeură, etc. 

Oțetul de trandafir, de levanţică, de rosmarin 
sunt uzitate ca apă de toiletă şi conțin principi 
aromatici, tonici şi astringenți ai vegetalelor din 
cari se „scot. Oţeturile de camtor, și toate oțe- 
turile aromatice sunt reputate ca antiseptice din 
cauza proporției de materii odorante ce conțin. 

Oţetul de trandafir se prepară, curățindu-se pe- 
talele rozelor și punându-le să macereze câteva 
zile în oţet; cel de smeură se face macerând 
smeurele întregi în oțet câteva zile, apoi se stoarce 
ușor lichidul din ele și se filtrează pe hârtie albă 
de filtru. 

lată cum se face un oţet camforat: 

Rp. Camfor 25 grame 
Acid acetic pur 25 grame 
Oţet alb 950 grame. 

Se pulverisează camforul cu acidul acetic, se 
adaogă oţetul, se pune într'o sticlă bine închisă, 
se clatină și după ce s'a. disolvat complect, se 
filtrează. | 

c) Apa de calce. — Se face ușor chiar acasă 
astfel: la o cantitate oarecare de var stins, se 
adaogă apă, vreo 50 grame mai mult decât var, 
se amestecă și se lasă să se limpezească, se scurge 
şi se aruncă această apă de mâna l-a; se pune 
altă apă și în cantitate mult mai mare, 120 grame, 
se agită câteva ore, se lasă să se limpezească și 
se filtrează această apă care astfel “obținută se 
conservă mai binc şi se întrebuințează la nevoe 
amestecată cu lapte contra diareei; ca desinfec- 
tant al latrinelor se întrebuințează laptele de var 

(var stins),
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£) Preparate cu zahăr pentru conservat 
Zaharolee. 

In acest grup intră o serie de medicamente a 
căror caracter comun, e de a conține o mare 

„cantitate de zahăr de trestie (zaharoză). Acest 
zahăr mai servește de multe ori să acopere gustul 
displăcut a unor preparaţii și să înlesnească ast- 
fel ingestia lor, de multe ori lucrează ca agent 
preservator al fermentaţiilor și permite să con- 
servăm materii vegetale pe cari nu ni le putem 
procura proaspete decât câtăva vreme în timpul 
anului. 

După cum aceste preparate sunt lichide, moi 
sau solide constituesc diferite forme farmaceutice: 

Siropuri, melite, conserve, paste, magiunuri, 
gelatine, etc. | 

a) Siropuri. — Siropurile sunt medicamente li- 
chide cari au consistenţa vâscoasă datorită unei 
mari proporţii de zahăr ce intră în compoziția 
lor. Apa este obișnuitul vehicul al siropurilor, dar 
afară de siropurile simple, e încărcată cu sub- 
stanțe solubile, așa unele siropuri sunt preparate 
cu sucuri vegetale, altele cu disoluţiuni apoase, 
alcoolice: sau vinoase. ae 

Această formă farmaceutică are mai multe 
scopuri: să deă medicamentelor, un gust plăcut, 
să asigure pentru un timp conservația substan- 
țelor vegetale alterabile, ca sucurile plantelor, 
să procure medicilor soluții gata preparate și cu 
un titraj constant. Siropurile se prescriu singure 
sau intră în confecțiunea poțiunilor și tizanelor. 

Principalul lucru e ca vehiculul siropurilor să 
dizolve zahărul. Transparenţa siropurilor indică că 
sunt bine preparate, dar uneori principii medica- 
mentoși sunt așa de bogați în culori, că e greu
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de constatat transparența unui sirop văzut în masă ; 
„dacă diluăm siropul cu apă distilată şi-l clarificăm 

bine, soluția devine limpede şi transparentă. 
Cât despre culoarea, mirosul și gustul siropu- 

rilor, aceste .proprietăți variază cu - bazele. medi- 
camentoase solubile cari intră în aceste lichide. 
Totuși gustul dulce nu e nici odată acoperit de 
substanțele amare, acre, aromatice ce intră în 
compoziția siropurilor. 

Gradul de puritate al zahărului influențează asu- 
pra calităţii siropului : zahărul alb este indispen- 
sabil în prepararea siropurilor prin simplă soluție; 
zahărul puţin colorat se poate pune în siropurile 
ce se prepară prin fierbere. 
„Siropuri simple. — Aceste siropuri se fac numai 

cu apă și zahăr, sunt însă diferite moduri de pre- 
parație:; - 

Siropuri prin soluție — cele mai obicinuite: 

Se pune zahăr alb bun ... 190 părți 
o apă curată. ..., 100  » 

Mai întâiu se strică zahărul în bucățele mici se 
dizolvă la rece în apă și se filtrează siropul pe un 
filtra de hârtie; une 'ori trebue să-l topim încăl- 
zind puțin soluţia. 

Acest mod de preparaţie toarte simplu e pro- 
cedeul magistral cel mai bun. | 

Siropuri medicamentoase. — Aceste siropuri se 
prepară prin procedee generale aplicabile lă gru: 
puri de preparate, cari se apropie între ele prin 
analogia baselor medicamentoase. | 

- Siropuri obţinute prin ajutorul: | 
1. Apelor distilate aromatice... rosă, mentă, 

flori de portocală. a . 
2. Sucurilor fructelor acre... lămâi, portocale, 

coacăze,
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3. Sucurilor plantelor... sparangă, hrean, cresson, 
etc. etc. - 

4. A infuziunilor aromatice alterabile... violete, 
mac, absint, garoafe, coji de portocală. 

5. Licorurilor vinoase.... chinchina, satran. 
Siropurile medicamentoase primesc în genere 

acelaș grad de concentrare ca și siropul de zahăr, 
totuşi nu toate trebue să fie toț atât de legate. 
Când să prepară un sirop cu ape distilate, lichide 
acide sau vinoase,. de obiceiu cere puţin zahăr 
pentru a se conserva. Dacă din contra conţine 
multe materii extractive sau mucilaginoase, e 
supus fermentației și trebue legat mai tare, 

Când un sirop începe sa fermenteze, trebue 
să-l fierbem din nou până îl aducem la starea de 
concentrare convenabilă, însă înainte de a-l pune 
pe foc trebue să-l amestecăm cu oarecare can- 
titate de apă pentru că trebue să-l ținem pe foc 
un timp suficient ca să se expulzeze CO,, alcoolul 
şi mai ales să se distrugă fermenții. Când de la 
început s'a făcut această operaţie siropul nu pierde 
din proprietățile lui, dacă însă am repeta-o atunci 
principii activi se pierd în parte și siropul pierde 
și din calitățile lui medicinale și gustative. 

Siropurile se păstrează în butelii bine închise, 
cari nu trebue să fie ude căci apa apare la supra- 
tața siropurilor şi se formează apoi mucigaiuri. 
Acele cari fermentează lesne, se introduc în 
sticle încălzite mai înainte, se astupă îndată ce 
se toarnă siropul fierbinte și :când s'a răcit se 
scutură sticla ca să se amestece cantitatea mică 
de apă produsă prin condensarea vaporilor dega- 
jați din siropul cald. 

Siropuri compuse. — Tot aceleaşi regule ce se 
aplică la preparaţia siropurilor simple se aplică 
și la preparația celor compuse; proprietățile spe-
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ciale baselor medicamentoase le face să varieze 
îu unele amănunte. Siropurile compuse uzitate azi 
în practica medicală sunt puțin numeroase, ele 
se obțin prin: distilaţie, decocție, înfuzie, macerație, 
digestie. 

Falşiticarea siropurilor. Când siropurile sunt pre- 
parate afară din farmacii, în industrii, se falzifică 
adese ori. i 

0) Melitele, — Nu sunt altceva decât siropuri în 
care zahărul e inlocuit cu miere. Când însă mierea 
e numai disolvată în apă, atunci preparația se 
chiamă /ydromel. Mierea se întrebuințează şi singură 
ca să îndulcească, în doză de 60 gr. la .1 litru de 
băutură, în doză mare mierea e laxativă, se dă şi 
în clistire în doză 120 grame la 400—500 gr. apă. 

Când în comerciu zaharul nu era răspândit se 
întrebuință mierea la fabricăţia siropurilor cari se 
chiamă, zzelife. Aceste preparate se conservă mai 
greu decât siropurile, sunt puțin uzitate și au ca 
şi mierea proprietăți laxative, Ele se alterează re- 
pede, se colorează în brun prin simplă fierbere, 
dar mai ales în prezența substarțelor alcaline, 
cele mai slabe; de aceea în preparaţia lor, trebue 
să evităm acțiunea prelungită a căldurei și mai 
ales existența sărurilor cu reacție alcalină, 

Prepararea lor se face ca și a siropurilor. Cât 
despre limpezire, se face de la sine, prin fier- 
bere şi numai e nevoe de. albuș de ou, care ar 
altera medicamentul; numai spuma ce se face, pe 
când fierbe sau când se filtrează trebue aruncată. 
Nu trebue să prelungim, din cale afară tierberea, 
căci am pierde o mare parte din: produs. 
Melita simplă sausiropul de miere se prepară astfel: 

Miere albă. . . . 4000 grame 
Apă... 5000 grame
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Se fierbe cu încetul, se ia spuma, se evaporează 
soluția până ce ajunge la consistenţa de sirop. 
Siropul de miere preparat cu miere de calitate 
inferioară, prezintă opalescență care trebue să fie 
atribuită unei mici cantități de ceară menţinută 
în suspensiune. Trebue să ne servim de miere 
albă, mai ales în: preparația melitelor simple. 

* Melitele medicamentoase. Vehiculele lichide ale 
melitelor medicamentoase sunt așa de variate ca 
ale siropurilor şi se obțin prin aceleași procedee: 
se amestecă soluțiile medicinale ca mierea și se 
evaporează la consistenţa de sirop. E bine să 
obținem aceste licoruri foarte cencentrate ca să 
evităm alteraţiile ce suferă mierea sub influența 
prelungită a diferite temperaturi. Mierea se de- 
teriorează puţin, când lucrăm asupra unei mici 
cantități de materie; lucrul se schimbă când operăm 
asupra unor cantități mari. Trebue să întrebuințăm 
cantitatea de licoare strict necesară, pentru pre- . 
parația melitelor prin simplă soluţie. In cazul când 
nu e cu putință să obținem direct o cantitate 
destul de mică, trebue s'o concentrăm printr'o 
evaporație prealabilă. 

S'a fixat pentru 1000 părți miere la 240 can- 
titatea de licoare apoasă şi 290 de licoare acidă 
uzitată în preparația unei melite și unei oximelyte 
(oxymelita se chiamă preparațiile cu miere de 
oţet), Aceste proporții variază după calitatea mierei, . 

Avem melite simple de roză, de scilă etc., şi 
melite de oțet simple, de scilă, etc.. Ozime/ simplu : 
oțet de vin 500 gr.. miere albă 2000 gr. se bea 
câte 20—40 gr. răcoritor. 

c] Conservele.—— Conservele sunt medicamente ce 
conțin o singură bază medicamentoasă și asociată 
cu o mare cantitate de zahăr,. care servește ca 
condiment și ca agent.conservator;
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Unele conserve sunt solide, altele au consistenţa 
mierei și cele. mai multe sunt așa. Ele se pre- 
pară cu scop de a conserva materiile pulpoase 
ale fructelor, cari sunt supuse fermentaţiei. Astăzi 
aceste preparate nu mai sunt așa uzitate | Și trec 
în numărul preparațiilor alimentare. N 
-- Pentru preparația conservelor se. întrebuințează 
diferite procedee după cum bazele lor sunt plante 
proaspete sau uscate; după cum facem să intervie 
acțiunea căldurei sau după cum preparaţia se face 
prin simplu amestec la temperatura ordinară Şi 
avem: conserve cu plante proaspete, cu pulpe 
vegetale, cu plante uscate obținute prin fierbere. 

Fructele cărnoase şi dulci dau prin fierbere o 
pulpă omogenă de obiceiu alimentară, dar care 
intră şi în unele formule farmaceutice. Când se 
fierb aceste . iructe, parenhimul lor celular se 
umflă ca un mucilagiu şi acidele dacă există, 
transformă fectoza în pectină. Pulpele acestea 
nu se administrează nici odată singure. Ele se obțin 
fierbându-se fructele într'o cantitate de apă. sufi- 
cientă, sau expunându-le la acțiunea vaporilor de 
apă, unele totuși se obțin la rece, SR 

Fructele ce trebue să deă băuturi mucilaginoase 
și dulci, sunt supuse fierberei în proporție de 
60 gr., la 1000 gr. apă; licoarea obținută e mult 

„„mai mucilaginoasă decât dacă s'ar obţine din sucul 
iructului diluat în apă. , 

Curmalele, smochinele, prunele se întrebuințează 
«în medicină. o , 

Magiunul de prune : se încălzesc prunele în apă 
un timp suficient pentru ca să stea cufundate în- 
tr'o mică cantitate de lichid; se trec printr'o sită 

„la care se adaugă din când în când decocția obici- 
nuită, ca să se ramolească fructul și să se înles- 
nească trecerea pulpei prin sită: E. mai bine să 

D-na Dr. Kernbach. — Farmacia. 18
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fierbem fructele în vapori și să le terciuim pe urmă. 
Magiunul de prune e un ușor laxativ; rare ori se 
prescrie singur, intră însă în unele vechi preparaţii 
oficinale. 

d) Gelatinele.— Sunt medicamente a căror bază 
e o materie vegetală sau animală și cari se ca- 
racterizează mai mult prin consistenţa decât: com- 

poziţia lor. 
Gelatinele animale, pitiele conțin gelatină, ma- 

terie coloidă azotată și se prepară prin acțiunea 

apei fierbinți asupra ţesăturilor co/ageze :. țesut 
celular al pielei, oseină, tendoane, ligamente. 

Gelatinele vegetale — be/fe/e — au o natură mai 
variată, Ele conţin uneori substanțe amilacee,, mai 
mult sau mai puțin groase: gelatină de feculă, de 
lichen de. Islanda; alteori conțin principii feczici 
insolubili ca în gelatinele de. fructe. 

Cele. dintâiu nu conțin zahăr şi se alterează 
mai lesne, acele .de fructe,. făcute cu zahăr se 
conservă mai bine. 

Acele feculente sunt magistrale; cât despre ge- 
latinele animale, conținând materii fermentescibile, 
se alterează lesne, de acia se prepară în mo- 
“mentul întrebuințării şi sunt mai mult alimentare 
decât medicamentoase. 

Gelatina de amidon, sagu, tapioca se prepară 
punând de exemplu: 15 gr. de sagu pulverizat 
cu 50 zahăr şi apă cantitate suficientă; -se încăl- 
zește acest amestec până. ajunge la. consistenţa 
necesară și dă 250 gr. de un tel de scrobeală, 
care are consistenţa gelatinei. 

Gelatinele vegetale, pectice, se prepară strivind 
-parenhimul “fructelor (coacăze, smeură, gutui) .și 
scoțându-se sucul prin stoarcere fie la temperatura 
“ordinară, fie prin căldură; se adaogă o proporție 
“suficientă de zahăr și se concentrează soluția 'de
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aşa consistență că lichidul să se transforme în 
gelatină prin răceală. 

Când trebue să preparăm o gelatină de fructe, 
cari nu conțin pectină solubilă, se taie tructele în 
felii subțiri, se aruncă sâmburii şi se fierb cu apă 
până ce parenhimul se desface. Atunci la a- 
ceastă licoare filtrată se. adaogă zahăr în proporţie 
cuvenită, se evaporează și filtrează. Așa se fac * beltelele de mere, gutui. Trebue să lăsăm totul 
să steă cât mai puţin pe foc, căci principiul pectic 
se modifică, și pierde cu ușurință proprietatea de 
a se prinde în gelatină prin răcire. Pentru a evită 
aceasta ne servim de tingiri largi în cari evaporația 
se face repede. 

Prin ajutorul acestor gelatine s'ar puteă înlesni 
administrarea unor medicamente, e mai simplu 
de a incorpora substanța medicamentoasă într'o 
beltea de mere, coacăze, gutui, sau să lichefiem 
prin căldură aceste beltele, să punem în ele sub- stanțe medicamentoase și să lăsăm apoi gelatina 
să se solidifice din nou. , 

Bellea de gutui. — Gutui 6 părți,. apă 6 părţi, 
zahăr 4 părți, gutuile se culeg înainte de a se 
coace de tot, și se freacă cu o pânză aspră ca să! 
se ia părul de pe ele, Se taie în felii cu un cuțit 
de fildeș sau de argint, se aruncă coaja şi semin- 
țele cu endocarpul. Sa fierbe partea cărnoasă, în apă, până la fierberea complectă;. se filtrează partea lichidă printr'o sită de păr de cal, fâră să 
O stoarcem, se pune zahărul inăuntru și se fierbe. 
Se curăță de spumă și evaporația continuă până 
ce soluția e destul de concentrată ca să se prindă 
în gelatină prin răcire; se filtrează prin pânză sau lână. 

Sucul scos din gutui prin stoarcere nu poaţe să se inchege în gelatină, prin fierbere însă fer/oza



parenhimului dă o mare cantitate de feciză, așa 
că chiar. cu drojdie de suc dacă o fierbem cu - 
apă acidulată cu acid citric, putem obține ge- 
latină de gutui. 

Gelalina de mere se face tot așa dar la 5 chi- 
lograme de mere se adaogă zeama de la 2 lămâi 
şi se aromatizează cu cojile de lămâe. 

e) Pastele.— Pastele sunt medicamente compuse 
din zahăr și gume, sunt moi ca coca și totuși nu 
se lipesc de degete. Une ori conțin chiar 'numai 

„zahăr, gumă şi o mică cantitate de apă; adese 
ori conțin însă şi diferiți principii medicamentoși 
solubili în apă, cărora le datoresc numirile spe- 
ciale, așa se zice: fastă de nalbă, etc. Toate aceste 
preparaţii au proprietăţi analoage 'și rare ori se 
întâmplă ca materiile introduse în ele să adaoge 
mult la acțiunea emolientă a amestecului de zahăr 
şi gumă. Pastele sunt una din formele cele mai 
întrebuințate, sub cari guma se administrează în 
medicină : 

Iată cum se face de exemplu pasta de curmale: 

„ Curmale fără sâmburi. . . . 50 grame 

Gumă arabică albă. , . . . 120 >» 

Zahăr alb... , , . . „ . 100 >» 

Apă de flori de portocale . . 10 » 

Se taie curmalele, se aruncă sâmburii, se fierb 
1/, de oră în 12 părți apă; setrec prin sită apă- 
sându-se, se 'adaogă zahărul şi câteva albușuri de 
ou; se încălzește, se ia spuma şi se filtrează prin- 

„tr'un țesut de lână rar. 
Pe de altă parte se spală guma'şi se dizolvă 

în greutatea ti de apă, se trece fâră sâ se 
apese printrun țesut de lână. Se concentrează 
decocția zaharată de curmale, ca un sirop; se 

adaogă guma și se evaporează, când a căpătat
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consistenţa moale se aromatizează cu apă de: 
flori de portocale. Apoi se pune cu vas cu tot 
într'un vas cu apă fierbinte, după câteva ore se 
curăţă spuma, apoi se toarnă în forme de metal 
uşor unse cu untdelemn și se concentrează la etuvă. 
Când pasta sa făcut destul de consistentă se 
toarnă în forme. Etuva trebue încălzită moderat 
(359—400). | 

7) Pastilele sau /aâ/e/ele sunt mici mese medi- 
camentoase solide, uscate şi fragile, cuprinzând 
gumă şi zahăr unite cu pulbere medicinale sau cu 
substanțe aromate. Materiile ce intră în compoziția 
lor capătă consistenţa de pastă tare, graţie inter- 
„venției unui mucilagiu și zahărului; acest amestec 
omogen mai pe urmă e divizat în fragmente egale 
și supus desicaţiunii. 

lată un mod de a prepara pastilele de mentă: 
„Se amestecă esența de mentă (1 la 100 părți 
zahâr) cu zahărul și la un chilogram de zahâr se 
adaogă 160 grame de apă aromatisată cu mentă, ca 
să se facă o pastă tare şi destul de densă, Se iea 
vreo 120 grame din pastă care se încălzeşte într'o 
tigae cu cioc, agitând mereu și când pasta s'a muiat 
destul se toarne în pastilă, picătură cu picătură 
pe o placă de marmoră unsă cu untdelemn. Tre- 
bue să topim numai cantitatea de zahăr necesară 
ca materialul să se lege suficient. 

F) Preparate cu substanţe grase sau reşinoase 

„Aceste preparate se fac cu lichide oleaginoase 
sau cu corpi grași de o consistență moale sau 
„solidă. Cele dintâi preparate rezultând din” aceste 
combinații sunt 2/eâuzi/e medicinale iar celelalte sunt 
Pomezi și cerate. 

Preparatele însă care rezultă din unirea unui
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corp gras cu substanțe reșinoase se numesc z7- 
guenle iar emplastrele sunt preparate cu aceeași 
compoziție ca unguentele dar de o consistență 

mai solidă. 
Aceste amestecuri joacă şi ele un rol terapeutic 

prin compoziția lor, dar servesc mai mult să țină 
în suspensiune sau disolvite deosebite substanțe 
active. 

In definitiv uleiurile nu diferă de pomezi decât 
prin consistenţa lor. Substanțele disolvate de corpii 
graşi nu sunt numai reșinele (cari formează grupul 
unguentelor și emplastrelor) dar diferite alte sub- 
stanțe ca: uleiuri esențiale, clorofilă, principi ac- 
tivi, etc. Disoluția în lichidele uleioase se face 
adeseori la temperatura ordinară; când corpurile 
grase sunt solide, atunci se întrebuințează o tem- 
peratură mai ridicată, dar moderată, ca să nu 
altereze corpurile grase nici materiile ce trebue 
să disolve, temperatura să nu treacă peste 1000. 

Toate aceste preparate sunt medicamente ex- 

terne, adică se aplică pe piele, se lac cu ele fric- 
țiuni, uncțiuni, etc. 

a) Uleiuri medicinale. — Uleiurile medicinale lu- 
crează prin uleiul lor și prin materia disolvată în 
ele, Aceste preparate se pot obține cu substanțele 
de tot solubile în uleiu precum și cu vegetale, 
reşine, corpi graşi, etc. 

lată cum se prepară z/eîz/ camforat : 
Camfor ras 100 grame, uleiu de măsline 1000 

grame se disolvă și se filtrează; poporul il între- 
buințează pentru fricțiuni în durerile musculare. 

) Pomezi.— Odată prin pomadă se înțelegea 
preparatele întrebuințate în toaletă și găteală cu 
scop de a întreține pielea și mai mult a o strica. 
In formula acestor preparate intrau diierite sub- 
stanțe aromatice ca: suc de mere, de struguri și
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azi pomada roşie pentru buze se chiamă fomadă 
de struguri. Pomezi astăzi se numesc amestecătu- 
rile de materii grase, de o consistență moale şi co- 
prinzând principii aromatici sau medicamentoși; 
uneori li se adaogă şi o cantitate de ceară, pentru 
a li se da consistenţa necesară. Dar pomezile 
nu conțin materii reşinoase ca unguentele, sau 
conțin uneori în mică cantitate. 

De o bucată de vreme a început să se înlo- 
cuească grăsimele și uleiurile cu alți compuși mai 
puțini alterabili ca: vase/iza, glicerina, etc. cari în 
multe cazuri sunt de preterat grâsimei, săului, 
osâuzei, untdelemnului, etc. 

Pomezile se prepară, de altlel ca oleiurile, prin 
simplă amestecare, prin combinaţii chimice, prin 
soluție. | 

Preparaţia pomezilor prin amestecare. Aceste 
pomezi de obiceiu conțin osânză ca corp. gras, 
(grăsime de porc) asociată uneori cu ceară. Uneori 
în loc de osânză, untul, untdelemnul intră în com- 
poziția lor. Se obicinuește să se coloreze aceste 
pomezi, de obiceiu în Zrandafriu cu substanțe de 
natură vegetală. 

In preparația pomezilor prin amestec, materiile 
medicamentoase solide se amestecă cu corpul gras' 
prin frecare într'o piuliță. Numai în cazuri când 
pomada trebue să fie foarte fină, cum sunt pome- 
zile pentru ochi cari se prepară în farmacii numai, 
se recurge la porfirizație şi atunci se porifirizează 
mai întâiu substanțele medicamentoase și apoi po- 
mada, mai ales atunci când întrebuințăm vaselina 
în loc de osânză, 

„ Operația se poate face la rece când preparăm 
o mică cantitate, dar când trebue să preparăm 
mai multă pomadă, topim întâiu grăsimea, o lăsăm 
să se răcească și apoi îi încorporăm substanțele
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medicamentoase. Putem chiar dizolvă substanța într'o 
mică cantitate de apă, dacă e solubilă în apă şi nu se 
alterează, așa se procedează cu pomezile ce conţin di- 
ferite extracte. Unele pomezi cer manipulații speciale. 
“Pomezile preparate prin simplu amestec se con- 

servă un timp .variabil; une ori se strică, când 
elementele bazei medicamentoase reacționează. chi- 
micește asupra grăsimeior și grăbește descompu- 

nerea lor; îndată ce sunt cât de puţin alterate 
trebuesc aruncate, 

Prin amestec se prepară pomezile de: -zizc, 
iod, canlaride. 

c) Ceratele.— Sunt și ele medicamente externe 
cari se aseamănă cu pomezile în ce privește rolul 
lor terapeutic. Compoziția lor e un amestec de 
untdelemn şi ceară sau de untdelemn și a// de 
balenă (albul de balenă se. află în enorma. cavi- 
tate a capului unui pește—Physeter macrocepha- 
lus— suspendat într'un liquid uleios din care se se- 
pară în cristale prin răcire). Consistenţa ceratelor e 
moale şi unsuroasă și variază după proporţiile în 
cari se allă elementele ce le compun. În cerate 
se pot incorpora fel de fel de substanțe: pul- 
beri, săruri, etc, 

Ceratele trebue făcute într'un anumit chip, pentru 
a aveă un aspect puhav, ca o cremă. 

“Mai întâiu vasul în care se prepară trebue să 
fie foarte curat; untdelemnul și ceara trebue să 
fie curate și preparate de curând; se alege ori 
unt de migdale ori de măsline. Apoi se topeşte 
ceara și materiile grase în baie-marie pentru a 
avea o căldură moderată. Se ţin puţin timp pe 
foc și înainte de a le pune ceara și albul de ba- 
lenă, se fragmentează. Când totul s'a topit se toarnă 

„înt'an mojar şi se amestecă continuu până se ră-
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ceşte de tot, culegând mereu în mojar ceea ce 
se sleiește pe pereţii lui. Altfel s'ar îngroșa și masa 
nu sar mai putea tace omogenă decât cu greu. 

Numai când ceratul e cu totul omogen, se in- 
corporează în masa lui, pulberile vegetale sau alte 
substanţe. Pulberile trebue să fie foarte fine, să- 
rurile bine dizolvate și extractele disolvate mai 
întâiu în puțină apă. Cât despre apele distilate 
sau soluțiile medicamentoase, acestea se toarnă 
puțin câte puțin în cerate și se amestecă bine. 
Amestecul se albește la aer și în contact cu apa. 

Une ori se înlocueşte cu ceară galbenă, ceara 
albă, dacă nu e falșificată e foarte bună și pre- 
ferabilă chiar celei albe, care e amestecată une ori 
cu seu pentru a fi mai consistentă. 

lată rețeta unui cerat uzitat: co/d-ereaz : 

Uleiu de migdale dulci . . .205 grame 
Spermanţetă (alb de balenă) 50 > 
Ceară albă ...... „25 > 
Apă de trandafir ..... 50 > 
Tinctura de benzoe ... . 10 2 
Esenţă de trandafir .. . . 0,30 » 

Se topeşte ceara, spermanțeta și oleiul în baie- 
marie, se toarnă totul întrun mojar de marmură 
încălzit și se ireacă până se răceşte. Apoi se adaogă 
esența de trandafir și se incorporează puţin câte 
puţin amestecul de apă de trandafir și de tinctură 
de benzoe, după ce a fost filtrat .printrun tulpan. 
In loc de apă de trandafir putem pune o altă 
-esență. 

d) Linimentele. — Trebue să le anexăm aici, 
-de oare ce elementul lor principal sunt materiile 
oleaginoase. Când cuprind și principii medicamen- 
toase acestea sunt disolvate în untdelemn. Une 
ori şi săpunul intră în compoziția lor. Compoziţia



— 298 — 

linimentelor e foarte variabilă. Preparaţia chiar, di- 
feră după natura substanţelor ce intră în compoziție; 

Consistenţa lor e lichidă sau moale, se între- 
buințează în uncțiuni și fricțiuni. Amoniacul intră 
în compoziția /pimentului volatil, Acesta se pre- 
pară astfel: uleiu de migdale 90 grame, amoniac 
lichid 10 grame, se amestecă bine într'un vas 
închis. . 

Zinimentul oleo-calcar se prepară aşă: uleiu de 
migdale și apă de calce părți egale se amestecă 
împreună şi se aplică pe arsuri, | 

2) Săpunurile. — Sunt preparate cari fac parte 
tot din grupul preparatelor cu un corp gras, căci 
ele au în compoziţia lor un acid gras unit cu o- 
sare de potasă sau sodă. 

În gospodărie se prepară săpunul din grăsime 
cu leșie (care conține sodă). 

In farmacie se întrebuințează la confecționarea 
pilulelor, săpunul medicinal; săpunul amigdalian 
la facerea supozitoarelor, acesta se compune din 
uleiu de migdale 2 gr. și sodă caustică lichidă 
l gr. 

Apoi se pot fabrica diferite săpunuri medicinale: 
în cari se incorporează diferite principii medica- 
mentoase, există: săpun de gudron, de sa/ol, naf- 
fol, etc. 

Există şi un săpun lichid, numit sazo viridis 
sau săpun moale de potasă. . 

/) Unguente. — Sunt preparate medicinale rezul-. 
tate din asociația unui corp gras, cu mari proporții: 
de materii reşinoase, Unele se numesc încă fa/- 
samuri. Prin unguent se înţelegea înainte medi- 
camentele destinate să ungă pielea; iar da/sam se 
zicea la pomezi reșinoase bune: pentru pansa- 
mentul unor plăgi. . 

Unguentele sunt medicamente moi întrebuin-
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țate pe din afară. In compoziția 10r 22 înzră nici odată săpunuri cu bază de Plumd. Azi balsam și 
unguent e aproape sinonim. | 

De obiceiu unguentele se prepară topind îm- 
preună materiile reșinoase și grase; îndată ce de- 
vine lichid se trece printr'un tulpan și se agită până 
se răcește de tot. Prin acest procedeu unguentul 
e omogen și reşina e uniform împărțită. 

Une ori se topesc de oparte ingredientele cari 
se lichefiază mai greu decât altele. Cât despre 
principii volatili, cari intră în compoziția unor un- 
guente, cum e de exemplu caw/oru/, ferebentina, 
acestea se incorporează în unguent la sfârșitul 
operației; orice pulbere trebue să fie foarte fin 
redusă când are să intre în compoziția unui un- 
guent. 

Azi unguentele nu mai sunt așă de întrebuin- 
țate ca în vechime; nu se mai aplică pe răni cum 
se făcea odată, 

Principiul activ a celor mai multe unguente e 
tercbentina pură sau asociată cu diferite substanțe 
reșinoase. Corpul gras prin compoziția lui mode- 
rează doar intluența iritantă a celor alte elemente 
şi le dă o consistență așă ca să se poată muia la 
temperatura corpului. Acţiunea lor stimulantă va- 
viază cu cantitatea de reșină și terebentină ce 
conțin, | | 

Există unguente de plop, etc. 
lată compoziția unui unguent simplu : 

Terebentină 4 gr. 

Gălbenuș de ou 2 gr. 

Untdelemn 1 gr. 

Prin triturație se amestecă terebentina cu găl- 
benușul de ou și puţin câte puţin i se adaogă 
untdelemnul pentru a obţine un unguent semi-li-
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gălbenuş de ou). 
„_£) Emplastrele. — Prin întrebuințarea lor, em- 
plastrele sunt analoage unguentelor, dar diferă de 
ele prin consistenţa şi chiar prin compoziţia lor; 
unele dintre ele aplicate pe corp nu se lichefiază 
așă de tare ca unguentele, se moaie, dar nu curg 
și păstrează torma ce li s'a dat. Pentru a se con- 
serva în farmacii li se dă forma de bastoane. sau 
cilindre. | 

Aplicate pe piele excită pielea prin reșina lor 
și apoi principii lor activi se absorb prin piele; 
pentru acest scop trebue să depunem substanța 
activă la suprafața emplastrului, altfel materia re- 
șinoasă le-ar împiedica de a veni în contact cu 
pielea. | 
"Unele se întrebuințează numai pentru a apropia 

mărginele unei plăgi mici (7a/fetas d Angleterre 
Sau flasture negru adesia); altele pentru a ajuta 
resorbirea, topirea unei inflamații, etc. In altele 
se incorporează principii activi ca: mercurul, bel- 
ladona, etc. | - 

/) Sparadrafele. — Aceste preparate sunt niște 
hârtii sau pânze unse superficial cu o materie em- 
plastică. Țesutul pe care facem un sparadrat tre- 
bue să fie perfect de neted ; pătura de emplas- 
tru trebue întinsă în mod uniform, egal de gros, 
consistenţa emplastrului să fie așa ca să nu se ia 
de pe pânza sau hârtia unsă cuel. Un spara- 
drap întrebuințat e. acel făcut cu za/ioz (emplas- 
tru diachylon gomat), care se face topindu-se em- 
plastrul și întinzându-l pe pânză. Întinderea se tace 
cu un cuțit, cu o sticlă plină cu apă rece, sau 
cu un aparat special. Pânza e călcată şi bine în- 
tinsă ca să nu aibă vre-o sbârcitură. După ce în- 
tindem pânza încălzim emplastru şi-l turnăm din- 

Chid (unguent digestiv se chiamă acela ce conține
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trun capăt apoi îl întindem cu cuțitul ușor încăl- 
zit, până ce-i dăm grosimea ce trebue, Se lasă 
expus la aer câteva ore și apoi se strânge sul, 
fără să se apese tare o parte peste alta. 

Când se prepară pe timp rece i se adaogă o mică 
cantitate (5%/)) de unt de ricină, ceea ce-l face mai 
puțin cassant. 

Tot așa se prepară vesicatoarele, emplastrele 
adesive, vesicante, etc, înlocuind pâuza cu hârtie 
sau /a//etas. Când materia emplastică se întinde 
pe hârtie lustruită, preparatele se chiamă /âr4ii 
emplastice.



CAP. IV. 

MEDICAMENTE EXTERNE ŞI MODUL LOR 
DE ADMINISTRARE 

  

Loţiuni — Fomentaţiuni — embrocaţiuni (uncţiuni) — fricțiuni — fumigaţii — irigații — băile, 
Cataplasme — vesicatoare — ventuze — lipitori. 
“Pansamente și aparate, 

Agenţii fizici întrebuințați cu scop curativ ; 
a) Electricitatea şi magnetismul. 
d) Aeroterapia, climatoterapia. 
€) Idro şi balneoterapia, 
4) Mecanoterapia.



CAP. IV. 

MEDICAMENTE EXTERNE ŞI MODUL LOR 
DE ADMINISTRARE. 

Loţiuni. (sau spălăturile) sunt soluțiuni medi- 
camentoase destinate să ude sau să scalde 
suprafața corpului sau o parte din ca. Aceste so- luții se fac cu infuzii apoase, cu fierturi cu ule- 
iuri, vinuri, în cari se mai pun adese ori săruri, 

„Substanțe alcoolice, etc. 
Loţiunea se face cu un. burete, o mănușă de lână, o flanelă, o perie. Scopul cu care se face 

dileră ; așa se fac loțiuni simple, cu apă rece 
dimineața pentru a întări organismul copiilor şi 
oamenilor mari anemici. Aceste sunt ofiuni tonice ; 
altele se fac numai cu scopul simplu de a curăţi 
corpul: /ofiuzi igienice, 

Loțiunile sedative se tac cu apă sedativă, al- 
cool camforat sau cu apă de colonie, eter și cam- 
foră în apă, bune pentru dureri musculare, sunt 
liniștitoare. 

Loțiunile cu oțet se fac punând o lingură de 
oțet întrun pahar cu apă și spălând tot corpul în cazuri de boale lungi febrile ca în febra ti- foidă, tifus, etc. 

Fomentaţii. — Consistă în aplicarea, pe o re- 
D-na Dr. Kernbach. — Farmacia. 19
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giune oarecare a corpului, de comprese reci, calde 
sau fierbinți, iar lichidele ce întrebuințăm în fo- 
mentaţii sunt diferite: apa, rachiul, vinul, diferite 
infuziuni și fierturi, apă cu oțet, apă de plumb, 
de stejar, cu piatră acră, etc. 

Dacă vrem ca fomentaţia să rămâe caldă, aplicăm 
deasupra compresei ude și fierbinți (care e o ba- 
tistă, vată, un tulpan) o bucată de puzaperca; 
(se vinde în farmacii : o pieliță foarte subțire făcută 
din secrețiunea unui arbore) poporul întrebuințează 
pielea de iepure; totul e ca să se împiedice com- 
presa a se usca (putem pune chiar hârtie). Com- 
presa o stoarcem puțin înainte de a o aplică, ca 
să nu curgă din ea lichidul. 

Fomentaţiele cu apă rece. Se fac de obiceiu la 
gât sau la cap, în dureri de gât și cap, aplicân- 
„du-se un şervet uscat și o gutaperca deasupra 

pentru a menține compresa umedă. 
Fomentajiele emoliente. Se aplică în loc de ca- 

taplasme emoliente pe o regiune inflamată pentru : 
a-i grăbi coacerea, ele se fac cu fierturi de se- 
mințe de in sau cu nalbă, capete de mac, etc. 

Fomentaţiele liniştitoare, Se aplică în cazuri de 

dureri mari, mai ales pe pântece, se fac din că- 
pățâni de mac (3—4 capete de mac), fierte într'un 
litru de apă; sau cu foi de măsălariță, mătrăgună. 

Fomentațiele resolutive. Se aplică pe umflături 
de curând, cu scop de a le face să dispară. Așa 
se fac fomentaţii cu apă de plumb cu spirt de 
camfor în. cazuri de brâncă, lovituri cu umflătura 
pielei. | 

Fomentafiele astrigente. Se întrebuințează * cu 

scop de a-preveni o inflamație mai veche să se 
întindă; ele contractă capilarele și micșorează 
astfel congestia şi prin urmare inflamația. Asemenea
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sunt bune în cazuri de emoragii ale plăgilor sau 
ale organelor aplicate local. | 
„Apa rece și ghiața sunt astringente la îndemâna 
oricui. Ghiaţa trebue să o punem într'o bășică 
„de bou'sau să o aplicăm între flanele, 72 dea- 
dreptul pe partea bohavă. 

Se mai fac fomentații cu apă rece pe cap, pe 
rădăcina nasului, pe piept, în cazuri de emoragii 
cerebrale, de vărsături de sânge pe nas, pe gură. 

Embrocaţii (sau uncțiuni). — "Această aplicație 
medicamentoasă consistă in ungerea unei părţi 
bolnave sau a întregului corp: cu un corp gras 
sau cu o pomadă medicamentoasă. Uncţiunile trebue 
să se facă foarte ușor cu unul sau cu două degete, 
ori cu toată palma, după regiune, însă foarte încet, 
pentrucă se fac de obiceiu pe umflături dure- roasa. Şi aceste pot fi astringente, tonice, emo- 
liente după felul medicamentului ce conține pomada 
sau uleiul. și după scopul ce urmărim, 

Fricţiuni (sau frecături), : se fac uscate sau 
umede după cum se fac cu mâna goală, vu o fla- 
nelă, o perie, o mănușă aspră uscată sau muiată 
în apă ori în alt lichid. 

Fricțiunile la început se fac ușor și numai în- 
cetul cu încetul se fac mai tare. Se mai:pot face 
fricțiuni cu vapori aromatici, produși de substanțe 
aromatice aruncate pe cărbuni aprinși (vapori de 
apă de brad, eucalipt, ienupere, etc.); | 

Lichidele “ce servesc pentru fricțiuni sunt: al- 
coolul, romul, diferite balsamuri și linimente. 

” Scopul fricţiunilor e să exeite sensibilitatea piele; 
să atragă sângele: în piele producând oarecare 
căldură și roșață. Sunt întrebuințate în casuri de 

„inflamații interne (ale plămânilor, etc.) precum și în cazuri de răceală şi dureri musculare, Am puteă zice că sunt 7evu/sive, căci transportă afluxul de
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sânge dintr'un organ mai profund în piele. Mai 
sunt bune în nevralgii, dureri reumatismale. 

„Le putem face mai mult sau mai puţin prelun- 
gite după nevoe, nu însă până să producem sgâ- 
rieturi. Se fac fricțiuni cu chinină încorporată 
într'un corp gras, la subțiori la copii mici, cari 
nu o pot luă altfel. 

Fumigajii. — Fumigațiele sunt gaze sau vapori 
destinați să îndeplinească două scopuri: se crede 
de popor că unele lucrează asupra aerului distru- 
gând materiile organice cu cari e încărcat dar 
în realitate ascund numai mirosurile rele; altele 
sunt întrebuințate în medicină, lucrând asupra în- 
tregii suprafeţe a corpului, numai asupra unei părți 
a lui sau lucrând prin cale de absorbţie pulmonară. 

Printre tumigațiile desinfectante cari să distrugă 
substanțele de natură organică, putem numără 
fumigațiile de clor, acid sulfuros, vapori de acid 
fenic. 

Cât despre fumigațiile ce se fac pentru a îm- . 
prăștiă mirosurile rele din apartamente, acestea se 
fac cu zahăr pisat, boabe de ienupere, cafe, reşină, 
puse pe cărbuni sau aprinse; ori cu ofez aruncat 
pe cărămizi fierbinți. Vaporii din aceste substanțe 
mai mult ascund prin aroma lor mirosurile rele 
decât desintectează. 

Fumigațiile destinate a produce un efect curativ 
sunt vapori uscați, apoși, gazoși, alcoolici, etc, 

Printre vaporii uscați sunt acei ce rezultă din 
arderea reșinelor, boabelor de inupere, etc. 

„* Fumigaţiile apoase, se fac chiar cu apă curată 
sau încărcată cu substanțe ori plante aromatice 
ca: eucalipt, terebentină, cari conţin principii vo- 
latili, etc. | 

Alcoolul se întrebuințează singur sau asociat, 
în fumigaţii. Aceste fumigaţii terapeutice se pot 

Li
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face pentru o parte a corpului sau pentru tot corpul. 
Fumigaţiele locale constituese mai cu seamă îinhalaţiele cari se tac respirând vaporii direct, acoperind cu un şervet capul și vasul unde se produc vaporii; sau acoperind cu o pâlnie de hârtie vasul, aplicând partea mai largă pe vas iar vârful pâlniei la gură. Apoi se mai poate face cu pul- verizatoare speciale, sau încă arzând niște conuri, călugărași cari conțin diferite principii medicamen- toase ca: belladona, benzoe, etc, Vapoarea de apă e baza, în care se pun diferiți corpi volatili. Acest fel de fumigaţie se face pentru a intro- duce vaporii pe cale respiratoare, prin inhalaţie; există și aparate speciale numite în /halatoare, pentru inhalația vaporilor și pulverizatoare pentru pulve- rizarea aerului care se introduce prin inspirație, fiind astiel preparat, 

Temperatura lichidului pentru fumigaţie nu se poate spune, în mod general, este regulată după prescripția medicală. Se incepe cu 300 și se ri- dică gradat până la 509; aerul se încarcă cu atât mai mulți vapori apoși și medicali cu cât tempe- ratura lichidului creşte, Se întreține această tem- peratură constantă ținând vasul ce produce vapori într'altul cu apă caldă, sau incălzind cu o lampă generatorul de vapori, în care caz termometrul trebue supraveghiat, 
Fumigaţiile cu vapori de pucioasă cari erau așa în onoare odată, pentru desinfectarea camerilor bolnavilor, azi se practică mult mai puțin; în anii din urmă era vorba să se introducă pentru des- infectarea vapoarălor dar întrebuințându-i în mod anumit, sub mare presiune. 
Acestea s'au înlocuit cu vapori de formol, , Când toată suprafața corpului trebue supusă
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fumigaţiei - se introduce bolnavul într'o cameră 
în care pătrund vaporii. In cazul când vaporii sunt 
periculoși, bolnavul e închis într'un fel de aparat 
ca. numai capul să-i rămâe afară, un fel de ca- 
tedră, deșartă înăuntru, închisă de toate părțile, 
prevăzută cu o ușă laterală pe unde intră bol- 
navul şi se așează pe un scaun, și cu o gaură la 
partea superioară pe unde scoate capul, tocmai 

ca pentru .băile de aburi. 
Fumigaţiele prin inhalație se fac pentru gutu- 

raiuri cronice, boale de gât, răgușeli; iar cele ge- 
nerale pentru. a face să transpire bolnavul. 

Injecţiuni. —Injecțiunea obicinuită este introdu- 
cerea .unui lichid . medicamentos într'o cavitate 
naturală ca: ureche, nas, rect, etc., sau acciden- 
tală: o rană, un abces, 

Aparatele ce servesc pentru acest scop sunt: 
seringi, clistire, injectoare, irigatoare; iar subs- 

- tanțele întrebuințate sunt foarte variate, toate 
antisepticele, emolientele, astrigentele pot fi între- 
buințate după nevoe, baza lor este apa de obiceiu. 

Irigaţiuni.—Sunt aplicaţii externe consistând în 
curenți de apă rece, pe cari îi facem să curgă 
pe o suprafață oare care a corpului său într'o ca- 
vitate naturală sau accidentală, cu scopul de a 
spăla: bine sau a preveni o inflamație. lrigaţia se 
face cu ajutorul unui irigator compus dintr'un vas 
cilindric de metal sau sticlă, deschis la partea de 
sus, prevăzut cu o deschidere la partea de jos care 
primește in tub de cauciuc de 1 m. 50—2 m, 
prevăzut cu un cioc și un robinet care regulează 
curentul, îl închide sau deschide. Acesta se atârnă de 
un cuiu în zid, la inălțimea de 1 metru, iar ciocul 
tubului se introduce în cavitate sau se așază 
deasupra regiunei bolnave a corpului. 
Pentru a avea o presiune mai :mare, n'avem
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decât să punem irigatorul mai sus de un metru ; 
Sunt și irigatoare mai complicate, cliso-pompe pre- 
Văzute că un piston, pentru a da o presiune mai 
mare lichidului și cari sunt bune de întrebuințat 
pentru clisme în cazuri de constipații opiniatre. 

lrigaţiunea se chiamă continuă când o prelungim 
zile întregi, punând continuu apă în irigator, sau 
mai bine punându-l în comunicare cu un rezer- 
voriu mare de apă sau chiar de-a dreptul adaptat 
la un robinet de apă; lucru absolut necesar când 
avem de spălat o rană sau o cavitate intectată, 
în mod incontinuu. 

lrigațiile se fac ori reci ori fierbinți cu apă 
sterilizată simplă sau în care se află principii me- 
dicamentoși. | 

Băile. — Baie se chiamă cufundarea corpului 
întreg sau a unei părți a corpului întrun mediu 
oarecare, de obiceiu apa sau alt mediu medi- 
camentos, 

Nu vom vorbi aci de băile igienice, băile de 
curățenie cari intră în studiul igienei, nici de 
acțiunea apei ca agent fizic aplicat la medicină, 
despre care vom vorbi la capitolul <idroterapie» 
dar vom vorbi despre băile medicinale ce conțin 
prin ele sau în ele substanţe ce pot avea un efect 
curativ, se chiamă și băi medicamentoase, 

Din punctul de vedere al curățeniei, din punctul 
de vedere igienic, băile au o mare importanță, 
dar ca mijloc de vindecare nu toate au puterea 
ce li se atribue. 

Băile medicamentoase sunt : gazoase : băile de 
vapori ; /ichide : apă, vin, etc., semi-lichide : de tes- 
covină, drojdie de vin, de sânge, burtă de vițel, 
etc,; so/ide : cu nisip, tărâțe, gunoiu, etc. 

După cum tot corpul. se cufundă în baie, sau 
numai 0 parte din el, băile se mai împart în ge-
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nerale și locale—când facem baie pentru o parte 
- a corpului, mână, picior, șezut, etc.—Să le luăm 
pe rând: 

a) Băile de vapori şi de aer caid. In mod po- 
pular băile de vapori se fac cu apă sau oțet tur- 
nat pe cărămizi aprinse. Aici intră şi fumigațiele 
şi toate băile gazoase, cari lucrează numai prin 
temperatură, substanțele ce intră în compoziția 
lor, au o mică influență asupra boalelor. 

Bolnavul stă asupra aburilor învelit bine pe de- 
asupra ca vaporii să vie în contact cu pielea. 

Se procede astfel : bolnavul stă pe un scaun, 
sub scaun se. pune un lighean în care se pun că- 
rămizi arse pe care se toarnă lichidul, iar bol- 

  

  

navul e învălit de jur împrejur cu o învelitoare 
groasă. Vaporii în contact cu corpul îl face să 
asude. 

6) 1. Bâile lichide generale de obiceiu se fac cu 
apă câldicică (250—30%) a cărei temperatură se 
mai poate aprecia cu mâna şi mai bine cu corpul 
celui ce tace baia, căci la mână se poate să nu 
îrigă și corpul să simtă mai tare, de aceao po- 
trivim după cum o sufere bolnavul. 

Pentru copii sunt băi mici anume, sau ne servim 

de o albie la nevoie.
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“Pentru a obține efectul acestor băi trebue să 
le facem mai mult timp 20—25 de zile; ori zilnic. ori la două zile, după cum poate suferi bo!navul. Băile aceste lichide generale pot fi. emoliente, : liniștitoare, tonice, revulzive, etc,, după substanța 
ce punem în ele. 

— Cele emoliente —se pot face cu fărdfe : 2—3 
klg. de tărâțe ce se fierb într'o căldare și se toarnă in baie, bolnavul stă 1 oră; cu foi de 
zalbă 5—6 mâini ; sămânță de în | Igr.; sczo- 
beală albă 1 kgr.; gelatina 500 gr., etc. 

Aceste băi se fac pentru boale acute de piele, și inflamaţiile organelor abdominale, 
— Cele liniștitoare—se fac mai mult cu buruene otrăvitoare, de aceea trebue făcute cu prudență. 

Cu foi de cucută, măâtrăgună, măselariță câte o mână din fiecare, sau câteva (4—5) capete de mac. Bolnavul trebue să stea puțin în baie; se fac pentru neliniște, agitație nervoasă. 
— Băile antispasmodice —se fac cu aceleași sub- stanțe aproape și tot cu scop liniştitor, dar mai mult pentru a linişti spasmele la copii. Se fac cu odoleau (valeriană) 4—5 mâini la o baie; cu flori de eiu 3—10 mâini cari mai întâiu se fierb, și apa fiartă cu ele se toarnă în baie. 

— Băile tonice—se fac cu: Plante aromatice livăn- țică, rosmarin, cimbru; cz sare, se pune 1—2 kgr. sare de bucătărie se adaogă şi 500 grame gela- tină uneori, sau scrobeală pentru a combate iri- tația pielei ce ar produce-o Sarea; cu substanțe astringente; cu foi de nuc, îlori de fân, coajă de 
stejar, de brad, căpăţâni de molitt, etc., cari se lierb de o parte întâiu; cu substanțe. alcaline : sodă 200-—300 grame; sau cu săpun de rufe, aceste sunt tonice, liniștesc mâncărimea pielei și. topesc şi unele inflamații.
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Băile tonice sunt bune pentru organismele slabe 
ca ale copiilor și temeilor, sunt şi liniștitoare, fiind 
că acei slabi sunt și nervoși; iar acele cu sare 
sunt bune pentru scrofuloși şi limfatici, precum 
și pentru inflamaţiile cronice ale organelor abdo- 
minale, ale femeei; pentru acei ce nu se pot duce 
într'o stațiune balneară potrivită ca: Tekirghiol, 
Oglinzi, Lacul Sărat, Slănicul din Prahova, ete. 

— Băile revulzive— trag sângele din organele 
profunde la periferie, se fac cu pucioasă, sare, 
sodă în doză mare.: | 

Poporul face băi revulsive, în contra reumatis- 
mului, cu urină, gunoiu, băligar, cari nu lucrează 
de cât prin temperatura lor şi sunt băi calde luate 
sub o formă murdară, în zadar li se atribue vir- 
tuți ce nu au. 

Băi revulsive medicamentoase se fac cu /âizd 
de muștar 5—6 mâini la o baie, puţin calde, se 
fac în cazuri când vrem să aducem la suprafață 
sângele, în congestii ale organelor interne și încă 
pentru a linişti spasmele la copii. Se ține bolna- 
vul în baie 10 minute —1/, oră. 

2. Bâile lichide focale coprind maniluviele (băi 
de mâini) pedi/uviele (băi de picioare) și Zâi/e de' 
șezut. Se fac cu apă caldă ce conține substanțe 
emoliente ca tărâțe și antiseptice ca acidu/ fenic, 
creolina pentru a combate inflamaţiile acute: se 
tac calde şi prelungite 2—3 cre. | 

Manuluviele se fac la mână şi braţ, pentru 
sugiuri, flegmoane, 

Peailuviele sunt întrebuințate foarte des ca re- 
vulsive, derivative, pentru a atrage în jos sângele 
de la, cap, în cazuri de dureri de cap, sau în ca- 
zuri încă de întârzieri ale menstruației. Se fac în 
lighean, într'o bae pentru picioare, înainte de masă 
sau târziu 2—3 ore după masă, calde bine și
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vor ține 1—2: ore. Diferite substanțe iritante se 
pot introduce în baia de picioare : făină de muștar, sare, etc. Se pune câte o mână din aceste sub 
stanţe Ja o bae. Ele mai pot fi emoliente, tonice, 
astringente, etc., cu făină de în, Cu vin, coajă de 
stejar, etc. 

Băile astringente combat transpirația prea mare 
a picioarelor, a 

Băile de șezut. — Se fac în anumite băi pentru șezut, la nevoe într'un lighean. Se fac mai mult emoliente în intlamaţiile cronice ale organelor ab- dominale la femei sau a boalelor de bășica udului, 
intestinelor. | 

Astringente cu apă rece în cazurile in cari se fac şi clismele reci, contra trânjilor, inflamaţiilor 
venelor emoroidale, oxiurilor. 

c) Băile semilichide cu lescovină, drojdie de vin, sâuge, burtă de vițel, de-bălizar trebuese des- ființate ca nefolositoare, E 
d) Băile solide — se fac cu cenușă caldă, tă- râțe, nisip. Și aceste sunt mai mult băi locale, se pun în săculeţe, se încălzesc și se aplică lo- cal. — Copiii mici se țin pe malul mărei până la gât, în nisip. 

| Acei cu boale de inimă și cei supuși conge- stiilor cerebrale „se vor feri de-a lua băi, mai ales fără prescripția medicului. In orice caz orice baie za trebue să se ia îndată după masă ; la 7—q ore după mâncare sau înainte de masă e timpul când se pot lua băile.. 
Cataplasmele (oblojelele) sunt amestecuri de o materie vegetală și apă, sau mai bine zis sunt materii vegetale umflate prin idratație și reți- nând o mare cantitate de apă. Rolul lor pre- țios și complex atârnă de o mulțime de con- dițiuni: prin apa lor funcționează ca . niște băi
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locale; apa mai lucrează și ca agent protector 
contra evaporaţiei aerului și variațiilor de tempe- 
ratură. 

Așa lucrează cateplasmele cele mai simple: de 
făină de in, de feculă, pulpele amilacee, etc. 

Cataplasmele simple, servesc de bază la sub- 
stanțe active dotate de proprietăți sedative şi iri- 
tante, În unele împrejurări cataplasmele iau numiri 
particulare, așa se numesc sinapisme cataplasmele 
de muștar. In loc de apă se mai pot face cu lapte 
Sau alt lichid. 

Cataplasmele sunt și ele un fel de pansamente 
dar cu o acțiune mai întinsă; aşa, după ridicarea 
unei cataplasme găsim părțile moi umflate din 
cauza îngrămădirei de serozitate în țesături” pe cari 
căldura și umezeala le-a atras din părțile profunde. 

Preparaţia cataplasmelor. — Unele cataplasme 
se prepară tratând cu apă fierbinte baza medi- 
camentoasă ; altele se prepară cu apă rece, sau 
căldicică, ca sinapismele, căci apa fierbinte -le 
face să piardă principiul iritant, principiul lor activ 
(mironatul de potasă). Tot așă se procede cu 
plantele ce conţin principii volatili, din cari voim 
să facem cataplasme. Acele cu plante proaspete 
se prepară la rece. | 

Cataplasmele preparate cu apă caldă sunt cele 
mai numeroase. Făinurile ce conservă mai bine 
apa. ce au absorbit sunt mai bune pentru făcut 
cataplasme; ele sunt cu atât mai eficace cu cât 
se usucă mai greu. , | 

Pentru a face o cataplasmă bună trebue oare 
care obicinuință : pasta trebue să fie groasă destul 
și nu prea; destul de groasă ca să nu se usuce 
prea repede și nu prea groasă ca să nu fie prea 
grea și să obosească bolnavul. 

Se diluează făina în apă căldicică sau fierbinte
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după felul substanţei şi după efectul ce voim să obținem: pentru un efect emolient (ca să muiem un abces de exemplu, întrebuințăm cataplasme căldicele) mai calde vor fi bune pentru a grăbi maturația, coacerea unei inflamații; iar fierbinți vor avea, un efect revulsiv, atrăgând sângele în piele. Așa că cu aceeași substanță, preparând cataplasma la temperaturi diferite obținem o cata- plasmă emolientă, maturativă, revulsivă. 
După ce am pus făina în apă căldicică încălzim gradat și mestecăm continuu până ce toată e omogenă și de consistenţa ce voim. 
Când întrebuințăm plante mirositoare, le punem uscate sau pulverizate și facem mai bine o fiertură concentrată cu plante și cu ea facem o cataplasmă. In cataplasme se pot incorpora diferiţi principii medicamentoși: camfor, săruri, Ziucturi, UNU - 

ente, etc. 

Substanțele ce pierd din activitatea lor. prin căldură se încorporează în cataplasme caldicele numai, ca: camforul, cucuta, etc., uneori se intind numai pe suprafaţa cataplasmei. 
Odată pasta preparată se întinde pe o pânză în modul următor: se pune pe masă batista sau bucata de tulpan, turnăm cataplasma peste ea, întoarcem de un deget două, cârpa peste margi- nele cataplasmei ca să nu curgă și o aplicăm. Alte ori se acoperă chiar fața cataplasmei cu tulpan, ca să nu vie în contact direct cu pielea, asta se face numai pentru cei ce au pielea subțire. Punem cataplasmele căldicele, calde sau fier- binți. Acele liniştitoare se pun căldicele și se ţin cât mai .mult în loc, pentrucă lucrează prin umi- ditatea lor; Se schimbă la 12 ore. Acele ce trebue să coacă le Punem calde bine și se pot Teinoi mai des.
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Aplicarea cataplasmelor. Se ia cataplasma dela 
o margine se așează pe palmă orizontal, o apli- 
căm cu marginea inferioară pe regiunea ce trebue 
să o punem, întrebând bolnavul dacă nu-l frige 
şi apoi aplicăm și restul de jos în sus, 

La ridicarea lor trebue procedat încet, putem 
chiar să fixăm cataplasma cu o legătură, un tul- 
pân sau un şervet ca să nu se preumble pe tot 
corpul bolnavului dacă nu stă liniștit. 

Se prepară un fel de țesut cu care se pot 
prepară instantaneu cataplasme care să poată 
înlocui cataplasma de făină de in. Acest țesut se 
face dintrun fel de ciupercă (Fucus crispus) care 
cu apă fierbinte se transformă într'o masă vâs- 
coasă capabilă de a reţine bine apa. O soluţie de 
aceasta concentrată și uscată între două straturi 
de vată, face un: țesut ce seamănă cu cartonul, 

Suropit cu apă fierbinte şi lăsat așa 15-—20 
de minute se umflă și face o cataplasmă care 
conservă foarte bine apa, dacă. e acoperită cu un 
țesut inpermeabil. 

„_ Sunt bune pentru armate, călătorii ; Sunt ușoare, 
nu se acresc, nu miroase rău; insă, nu credem în spi- 
tale să înlocuiască cataplasmele de făină de in. 

Cataplasme emoliente. Se fac cu făină de in, 
miez de pâine, amidon, tărâță, orz, cu rădăcină 
de nalbă, etc. | “ 

Uneori se pun câteva picături (10—20) de 
Laudanum pe cataplasma care se chiamă laz- 
danizată atunci, şi are și un elect liniştitor, - 
“Cataplasma de 'scrobeală. Se frământă ' scro- 

beala în'apă-rece până se face ca laptele, se 
așează pe foc, și se amestecă până se îngroașă ca 
piftia, puțin mai moale, căci: se :mai îngroașă şi 
pe urmă. Aceste nu se râncezesc, e 

Cataplasme de feculă. Se ia 100 grame de fe-
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culă de cartofi se diluează într'un pahar cu apă, Și se pune în 3 pahare de apă fierbinte se lasă un minut pe foc și se amestecă după ce s'a luat jos. 
| 

Cataplasme linistitoare. Acestea se fac cu plante narcotice, somifere, cu foi de măselariță, cu că- pățâni de mac, etc. Seia o mână de foi sfărmate, dintr'una sau din toate aceste plante, se pun la foc cu apă și se lasă până fierb, se așează pe o cârpă și se aplică, Se pun pe locuri dureroase, sau neinflamate, Pentru a face o cataplasmă şi liniștitoare și emolientă se amestecă 2 capete de mac în apă şi apoi se adaogă fâină de in, Cataplasmele malurative. Pentru a: grăbi coacerea se fac mai calde, sunt facute cu substanțe emo- liente : ceapa care crudă e iritantă, coaptă, devine emolientă, se amestecă Și cu său, 
„ Cataplasmele rezolutive, ele grăbesc resorbirea, topirea umflăturilor rămase în urma inflamaţiilor şi chiar inflamaţiilor învechite, nedureroase. Cata- plasma rezolutivă fâcută cu săpun e întrebuințată : se rade 150 gr. săpun prost, se amestecă cu o făină emolientă, de in de exemplu, 250 grame, apoi se pune apă fierbinte și se frământă până ia con- sistența unei cataplasme. 
Se mai poate stropi făina de in cu apă de plumb Sau cu s4izt de camfor, 
Cataplasme rezolutive reci se aplică în popor: ioi de varză, felii de cartofi, de lămâi. : 
Cataplasme revulsive. Ele se aplică” pentru. a irita pielea, a o Toși și a aduce sângele din organele profunde la periferie. Așa se pun cataplasme Ja pulpe, în cazuri de dureri de cap, la piept. în cazuri de boli de plămâni, putem. pune muștar la ceafă când ne doare capul. In cazuri de -văr- sături se pun la capul pieptului. :
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Cataplasme revulsive se mai fac în popor cu 
usturoiu, cu piper, amestecate cu rachiu. Această 
cataplasmă se ţine în loc, până ce bolnavul simte 
că-l arde; dacă o ţinem prea mult, dă beșici. La 
oameni mari se ține în loc 5—10 minute—1/, oră, 
la copii mai puţin, că au pielea mai subțire. 

Când facem o astfel de cataplasmă amestecăm 
făină de muștar cu apă fiartă puțin căldicică, dacă 
e rece, principiul activ nu se desvoltă, dacă e prea 
fierbinte, se pierde. Pentru copii se fac cataplasme 
revulsive tot cu făină de in și se presară cu făină 
de muștar, sau se amestecă cu făină de grâu. 
Se pun direct sau acoperite cu un tulpan, se ţin 
până ce pielea se roșește apoi se ridică și se 
unge pielea cu un corp gras. 

Vesicatoarele, sau emplastrele vesicante sunt 
medicamente externe preparate din materii foarte 
iritante, se pun pe o regiune oare care a corpului 
cu scop de a taceo derivație, de a atrage în 
piele sângele îngrămădit în organele interne. Așă, 
se aplică pe spete sau piept în inflamații pulmo- 
nare, pe pântece în peritonite (inflamații ale peri- 
toneului) etc. 

Modul lor de 'preparație fiind cu totul farma 
ceutic, nu intră în studiul nostru. 

Numai medicul 'are dreptul să prescrie o vesi- 
catoare şi să mârginească bine cu cerneală pe 
corpul bolnavului locul ce trebue să acopere. Vesi- 
catoarele trebuesc prescrise sapudrate cu camfor 
căci principiul lor iritant eliminându.-se prin rinichi 
irită acest organ. 

Vesicatoarea se prescrie înconjurată de un plas- 
ture “adesiv, de /a/iou (emplastru diachylon) lat 
de 2—3 cm. de jur împrejur pentru a o ţine 
bine lipită de piele și a împiedica aerul să pâ- 
trundă între piele și vesicatoare.
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- Mai înainte de a -aplica vesicatoarea, trebue 
bine spălată pielea cu săpun şi spirt, pentru ca 
să nu fie grasă, apoi se aplică vesicatoarea și se 
lasă în loc 6—10 sau 12 ore după prescripția medicului. | 

» Ridicarea vesicatoarei se face  toarte Ușor, nu 
tragem.de ea ca să o deslipim de odată și să pro- 
ducem durere bolnavului. 

Atunci când o luăm, vedem „că sau produs 
niște: bășici :sau vesicaţii, tăiem pe cele mai mari și mai declive (in partea.de jos) cu foarleci bine 
aseptisate într'o flacără de spirt, apoi ne ferim 
de a pune vre-un praf, care ar produce iritațiuni 
ci. ungem cu. vasilină, untdelemn, sau: alt corp 
gras, punem o bucată de olandă curată și legăm 
totul cu un tulpan. Chiar când aplicăm  vesica- 
toarea e bine să o legăm fix printr'un pansament 
ca nu preumblându-se pe corp să producă _vesi- cații într'o parte cu totul opusă, 

Bășicele formate sunt umplute cu o serositate - Provenind din sânge și care micșorează inflamația 
profundă. 
„Se întâmplă ca vesicatoarea să 7  ducreze și 

când o ridicâm să găsim numai Pielea roșie; apli- 
câm alunci deasupra o calaplasmă de făină de 
în, caldă, pe care o lăsăm în loc 1—2 ore Și Dom 
găsi, (a ridicarea ei epidermul ridicat în bășici. 

Vesicatoarea se pansează cel mult de două ori 
pe zi; odată chiar e suficient, numai să luăm toate 
măsurile antiseptice. 

O vesicatoare bine pansată se vindecă în 2—5 
zile. Când vrem însă să-i prelungim efectul, atunci 
se ridică toată pielița formată şi se unge cu o 
pomadă prescrisă, de medic pentru: a se absorbi 
în piele de ex. uzguent cineren belladonat. 

Ventuzele. — Se chiamă ventuze niște păhăruţe 
D-na Dr. Kernbach — Farmacia. 20;
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mici speciale în cari se rarefiază aerul astfel că se 
face vidul în ele şi aplicate pe piele atrag sân- 
gele din profunzime la suprafață. 

Aerul se rarefiază în pahar prin încălzirea lui 
în două moduri: ori se aprind cornete. mici de 
hârtie subțire în interiorul paharului și imediat ce 
se stinge hârtia paharul e aplicat pe piele, ori cu 
un pămatuf, de vată muiat în spirt și aprins se 
încălzește aerul din pahar și astfel se rarefiază. 

Când facem această operaţie, ținem paharul 
deasupra pielei unde trebue să-l aplicăm pentru 
a-l pune imediat și a nu-i da timp să se încăl- 
zească ca să frigă bolnavul. 

Marginile paharului Se UNS CU 111 COrp ras 
și ne ferim să le încălzini. 

Aerul cald răcindu-se, scade în volum, se rare- 
fiază și face vidul în interiorul paharului, sângele 
atunci în locul aplicat, este atras la suprafață 
in piele, care se umflă ca o pâine mică, și se. 
roșește. 

In popor se întrebuințează obicinuit. paharele 
de vin. Ventuzele astfel aplicate se numesc zscaze 
sau vaze ; se ţin în loc 1/,—1/, de oră, iar pentru a 
le deslipi se apasă ușor cu degetul în jurul paharului 
pe piele, și aerul din afară pătrunzând intre pahar 
și piele, ventuza cade. 

Dacă pe partea pielei astfel congestionată de 
ventuză s'ar face crestături mici. cu un aparat 
special numit scarificator, sau chiar cu un bri- 
ceag, S'ar .da scurgere sângelui strâns acolo, în 
piele și ventuzele sar chiema scazifcate, sau cu 
sâuge. Numai medicul sau subchirurgul (bărbierul) 
poate aplica aceste din urmă ventuze; cele dintâi 
se pot aplica ori de cine, destul de indemânatec 
ca să nu frigă bolnavul. | 

" Ventuzele se aplică ze parțile moi, nu fe oase
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unde nu prind şi se pun în cazuri de inflamații: profunde (plămâni, peritoneu) sau. dureri reuma- tismale ori nevralgice tenace, pentru a atrage sângele la periterie. Se pun în număr de 12—]14 odată ss mai bine în mai multe rânduri câte mai puține decâ! mai mulle de odată, căci în- greuiază respiraţia bolnavului când se Bun asșă multe la boale de plămâni. Se aplică pe piele în locul corespunzător organului inflamat când organul in- flamat e profund iar î cazuri de umflături: su= ferficiale se pun în vecinătatea umjlăturei iar nici: odată chiar pe umflătură. 
Lipitorile sunt un fel de ventuze animale, ele lucrează asemenea prin aspirațiune scoțând la su- prafață sângele prin sugere, ceea ce fac prin aju- torul ventuzelor ce au în jurul. gurei. Lipitorile.. sunt anelide, viermi cu sânge rece cari trăesc în „apă. Se fac chiar culturi, basenuri anumite pentru lipitorile ce se întrebuințează în medicină. Sunt mai multe specii, cele mai bune Sunt cele verzi și cenusii vârgate, iar cele negre nu suni bune, Numai medicul ar trebui să aplice o lipitoare; dar oricine face aceasta, trebue să aibă mâinele curate, apoi pielea se șterge bine cu apâ încăl- zită în locul unde avem să le aplicăm și nu punem nimic cu scop de a face lipitoarea să se prindă; se şterg cu o cârpă curată și ușor, după ce le-am lăsat întâiu să flămânzească, și se. pun întrun pahar deșert care se răstoarnă apoi asupra locului unde vrem să le punem. 
Trebue să avem grijă să ni le punem pe tra: îectul unui vas mare de sânge — artera o cunoa- Ştem prin pipăit că bate, iar. vena o vedem — la femei și fete nu trebue : Puse pe obraz, gât, brațe, locuri vizibile, căci lasă semne în focul unde se aplică ventuzele lor. Asemenea nu trebue apli-
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cale pe o umjlătură superficială, ci în apropierea 
ei, iar în înflamaţiele profunde, în locul dureros, 
Se pun în aceleași cazuri ca ventuzele cu sânge. 

Numărul lipitorilor întrebuințate odată depinde 
de gravitatea inflamaţiei (3—10—20) iar timpul 
cât trebue să stea e nehotărit. De altfel cad de 
la sine, nu trebue să tragem de ele ca să le des- 
lipim. Ca sâ ne asigurăm că sug, le privim de 
aproape și observăm că fac mișcări ondulatorii 
cu corpul lor. După ce au căzut trebue aruncate, 
aceleași lipitori ar putea servi numai după 6 săp- 
fâmâni şi tot sunt mai puţin bune ca altele cari 
nau servit, 

Dacă după căderea lipitoarei, sângele continuă 
să curgă, vom aplica deasupra o bucată de iască 
muiată în perclorur de Jer; iar dacă din contră 
sângele nu curge în deajuns, aplicăm cataplasme - 
calde de făină de în și vom obține efectul dorid. 

Pansamente şi aparate 

Pansamentele și aparatele se întrebuințează 
pentru a feri o rană de infecție, a opri o scur- 
gere de sânge și a menţine oasele lovite și rupte. 

Pansameulul poate fi uscat sau umed. 
“Ce! d'intâiu care a întrebuințat pansamentul 

uscat a fost Gosselin iar pansamentul umed este 
concepția lui Priessnitz, de unde poartă și numele 
lui; acest din urmă pansament trebue lăsat în loc 
24 de ore, pentrucă umiditatea şi temperatura uni- 
formă să fie menținute cât mai mult și să lucreze 
astfel ca o cataplasmă. 

Pentru a face un pansament, avem nevoe de feșe 
sau bande de tifon din o pânză oarecare “moale - 
Și veche, fiartă pentru a fi sterilizată; de vară și 
de o substanță oare care antiseptică (iodoformn,
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iodol, acid doric, etc.), prescrisă de medic ; după ce am spălat rana cu substanța antiseptică, punem vată uscată și legăm pe deasupra cu feșele de tion moi. de câte 5—8 centimetri late și lungi de 5—10 metrii pentru membre; iar pentru degete numai de 2—3 c. m. lățime, Bandele se mai pot face din pânză, flanele, etc. 
Pentru fiecare regiune a corpului aproape, se face un pansament special, și vom reveni la fiecare în parte. Trebue insă să știți cum se strânge o bandă pentru pansament Şi cum se desface banda. Presupunem o fâșie lungă de 5—10 metri, ca să o strângem se ia capătul 

bandei cu degetele dela amân- 
două inâinele și se întoarce 
de câtevă ori pentru a face 
începutul sulului tare pe care 
are să se depene restul fă- 
șiei, apoi luăm cele două ex- Fig. 20. tremități ale sulului între dege-  Strângorea făşiei, tul cel mare și indicatorul mânei drepte, iar banda se apucă între indicatorul mâinei stângi în dos și police în față așa ca să vină deasupra sulului banda, iar sulul inceput se sprijină pe fața palmară a celor trei degete din urmă dela mâna stângă și i se im- primă mișcări de rotațiune cu mâna dreaptă, pe când cea stângă ține lășia întinsă. Când fășia Sa strâns sul se fixează capătul din urmă ca să nu se desfacă. 
Ca să desfacem fâșia pentru a o întrebuința procedăm astfel: apucăm în mâna dreaptă sulul, desfacem puţin din el şi sulul rămâne totdeauna deasupra, așa ca fășia să se desfășure de desubt, sau cu alte cuvinte: aplicăm pe partea ce voim să legăm fața fășiei care face continuitate cu sulul și nu cealaltă, pentrucă aceasta ar îngreuia  
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facerea pansamentului. Desfâșurăm fâșia, impri- 
mând sulului mișcări de rotaţie, cu mâna dreaptă 
invers cum s'a strâns. 

Dacă o singură fășie nu ajunge, mai adăogăm 
alta, aplicând numai capetele unul peste altul sau 
însăilându-le ușor, fără a face noduri sau a indoi 
capetele ca să nu supere. 

La isprăvitul pansamentului coasem ultimul ca- 
păt pentru a-l fixa sau il prindem cu un ac de 
siguranță, dar căutăm să nu Punem nici un capăt, 
nici o îndoitură în dreptul plăgii, ci în partea opusă. 

La nevoe putem croi astfel de fâșii din ciar- 
__ Şaturi, din cămăși vechi și putem 
chiar face în loc de pansamente 

în regulă, numai simple legături 
cu un tulpan, ori cu batista. 
După regiunea la care aplicăm 
batista sau tulpanul îi dăm și forma 
cuvenită ca: o esarză, 0 cra- 
vată, etc. 

Cu aceste modeste obiecte de pansament legăm 
chiar umărul care e mai greu de pansat. Pansa- 
mentele pentru trunchiu se numesc Zazdaje de 
corp și acestea se fac cu şervete mari sau cu ciar- 
șaturi puse în trei sau patru în jurul pieptului 
sau pântecului pentru a menţine un pansament 
sau a face o compresiune. Capetele se prind cu 
câteva ace de siguranță și nu punem pânza oblic 
că se mişcă din loc și supără. Ori de câte ori 
nu ne putem procura fâșii, recurgem la acestea 
pentru facerea pansamentului. 
-- Toate aceste pansamente sunt uscate. Cel mai 
simplu pansament uscat însă se face printr'o simplă 
aplicare de o pulbere antiseptică pe rană; deo 
pomadă antiseptică sau de fășii de tilon imbibate   

Fig. 24,



“chiar tăiem cu foarfeci curate 

— 327 — 

(preparate astiel ci substanțe antiseptice sall, 
iodoform, etc.) 

Pansamentul umed se face aplicând pe rană 
sau pe o regiune bolnavă a corpului comprese 
muiate într'o soluție antiseptică şi stoarse, Dea- . 
supra compreselor ude se pune gutaperca mult mai 
lungă și lată, se acopere bine pansamentul peste 
tot, ca să rămâe umed și apoi se aplică feșele. 

In cazuri grave, când rana supurează, face puroiu, 
şi pansamentul se murdăreşte, trebue schimbat de 
două ori pe zi, altfel odată e suficient ; sunt ca- 
zari însă când se schimbă şi mai des. E bine să se 
facă spre seară, ca să se asigure bolnavului o noapte 
liniştită, asta când se face odată în zi. La prime- 
nirea pansamentului trebue iar să băgăm de seamă 
unele lucruri: ridicăm bolnavul incetișor în pat, 
căutăm să umblăm ușurel cu 
el fără să-l smuncim, la nevoe 

feșele şi vata și dacă pansa- 
mentul e iipit, nu tragem de 
el, ci din bucățele de vată mu- £ 
iată în apă caldă aseptisată lă- 
săm să curgă încet asupra pan- 
samentului până se deslipește 
uşor și cu răbdare. Pio 23 

Apoi așezăm partea bolnavă Bandaj în spirală cu 
cum îi vine mai bine. „ imdoituri, 

lată câteva pansamente pe regiuni: 
La picior se aplică banda circular sau se fac 

spirale, dar fiindcă spiralele sunt prea mari și lasă loc gol între ele, se fac din când în când 
niște îndoituri cari se numesc «spice». Capătul feșei 
se poate rupe pe o lungime oarecare și forma ca două șşireturi. La membre legătura se începe de jos în sus, dela extremitate spre baza mem-  
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brului; pansamentul nu trebue să fie prea strâns ca 
să pricinuiască dureri sau să impiedice circulația şi 
să producă învinețirea și chiar gangrena mem- 
brului; trebue făcut potrivit și dacă bolnavul se 
plânge de furnicături ori dureri, sau observăm ro- 
şața membrului, trebue imediat să desfacem pan- 
samentul. Câzd scoatem pansamentul îl arde. 

La braț pansamentul se face în acelaș mod, ur- 
mând aceleasi regule. 

La încheeturile mari, genunchiu, cot se face un 
fel de pansament în 8 de cifră pentru a lăsa li- 
beră articulația cotului sau genunchiului. 

La cot de exemplu: se face mai întâiu o cir- 
culară la partea de jos a antebraţului apoi se trece 
fașa cruciș, de jos în sus se face o circulară la 
partea de sus a brațului și se trece fașa iar 
cruciş în jos se repetă circularele şi crucile de mai 
multe ori pe acelaș drum. Acest pansament fixează 
legătura pe partea anterioară a cotului şi lasă 
articulația liberă; tot așa se poate face optul pe 
partea posterioară a cotului, pentru a menţine 
pansamentul pe această regiune. Așa se procede 
la genunchiu, umăr, etc. 

Pentru încheieturile mici pansamentele sunt mai 
ușoare: la pumn, glesne. La pumn se tace cir- 
culară iar la glesne se face şi cruce și ne conducem 
după regiune. 

Apoi se mai tac legături şi pansamente pentru 
fixarea aparatelor ce se aplică în cazuri de irac- 
turi. Așa se bagă feșe de tifon într'un silica/ 
de sodă, sau! în dex/rină și cu ele se leagă mem- 
brele rupte, aceste bandaje uscându-se se întăresc 
așa de tare, în cât numai tăindu-le le putem scoate. 

Bandaje.— Bandajele sunt menite să comprime 
și să ţie în locul lor unele organe, ca bandajele 
pentru /eruii (se chiamă hernie ieșirea unui organ
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din locul ce ocupă normal, printr'o deschidere normală dar prin care n'ar trebui să. treacă sau Chiar printr'o deschidere accidentală). Așa her- - niele intestinale (vătămătura) sunt cele mai frec- vente, intestinele pot ieşi: fie pe la inelul ombilical, fie prin alte inele ce se află în pereţii abdo- minali. 
Bandajele pentru hernie sunt un tel de pârghii 

   
Fig. 26, 

Bandagiu în spirală Bandagiu în spirală 
a unui deget, al corpului. 

metalice, îmbrăcate în piele, flexibile terminate cu o perniță de piele sau două și puse ca o -cingătoare iar pernița aplicată pe hernie, pe inelul pe unde iesă. E bine ca aceste centuri să fie cât de subțiri ca să nu se observe sub haină şi tre- buesc bine aplicate să mențină complect hernia în loc, nici într'o mișcare, nici în tusă să nu se miște. Trebue să fie moi, elastice să nu roadă ori să pricinuiască durere, 
Bandajele chirurgicale, Sunt pansamentele des- pre cari am vorbit și cari se fac cu diferite feșe de _tifon, pânză, flanelă cu emplastre, cu feșe muiate în soluții antiseptice, în substanțe agluti- native ca dextrină, amidon fiert, etc. 
Aparate. Printre aceste intră aparatele pentru fracturi constituite unele din atele cari nu sunt alt- ceva decât bucăţi lineare de carton sau lemn, ce se învălesc în vată și pânză, a căror lungime și lă-
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țime variază cu membrul ce voim să susţinem și 
cari se pun câte trei la membrele cilindrice (ca 
la coapse) două laterale şi una posterioară și câte 
două (ca la antebraţ) una anterioară și una pos- 
terioară; se fac mai mici pentru degete. Apoi se 

  

Fig. 27. Aparatul pentru fracturile gambei. 

leagă la capete şi la mijloc peste ele cu trei fășii 
transversale, sau trei șireturi. 

Alte afe/e se fac din sârmă ca niște grătare, 

  

    
    

  

  

Fig. 28. Membrul superior Sghiab pentru 
pus în sghiab. membrul inferior. 

dar în formă de sghiaburi și se tac numai pentru 
membrele mari și iau forma lor.
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Agenţi îizici 

(Întrebuinţaţi cu Scop curativ). 

a) Electricitatea şi magnetismul, 
Electricitatea s'a întrebuințat contra multor boale, s'a încercat chiar să se facă din electrici- tate o metodă generală de tratament, dă oarecari servicii în unele nevralgii, în paralizii și alte boale. Electricitatea e un excitant al sistemului nervos şi al mușchilor, dar a căror efecte ține puţin. Sa mai aplicat: cu scopul de a produce slă- birea la oameni grași din cale afară. Pentru aceasta există instalaţii speciale de băi, de camere electrice, etc. | 
Aplicarea electricității se tace prin ajutorul unei mașini electrice, ai cărei poli, unul ocupă un punct fix, de exemplu la rădăcina mușchiului sau ner- vului dureros și cel alt se preumblă pe traiectul lui. Şedinţele țin: cam 1/, de oră. 
Iar băile electrice constau în băi cu apă: băi de cadă, în cari se descarcă curenți electrici prove- nind dela un isvor de electricitate. 
Magnelismul adică aplicația de metale, de mag- nete pe piele, pentru a transporta durerea din- tr'un loc într'altul şi a o face să dispară, e un tratament care m'a dat unele rezultate decât în isterie și în acest caz probabil că a lucrat mai mult suggestia. 
Putem spune aici în treacăt câteva vorbe şi asupra acestui agent curativ, mai mult moral decât fizic: 
Jpnolismul este arta de a modifica sensibili- tatea naturală a sistemului nervos, în așa chip ca să-l sustragem dela influența voinței sau a cau- zelor .boalelor și a produce, de cele mai multe Ori somnul artificial,
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Acest somn se prezintă sub trei forme: caa- 
lepsie, letargie şi scmnambulism. 

Ipnotismul se poate provoca, lucrând asupra 
„Sistemului nervos sau prin mijlocul simţurilor făcând 
pe cineva să fixeze un obiect strălucitor, sau fă- 
cându-i ceea ce se chiamă «pase magnetice» sau 
încă numai lucrând prin voință. 

6) Aeroterapia şi climatoterapia, | 
Aerul fiind un mediu în care trăim influențează 

sănătatea. e 
Când am vorbit de ajutoarele ce se dau ine-: 

caților, asfixiaților, am utilizat aerul ca agent cu- 
rativ în insuflații. 

Aerolerapia constă în supunerea aparatului res- 
pirator, și în special a plămânilor, la o cură de 
aer sistematică, uneori chiar pentru a aduce o 
modilicare în nutriția generală. 

In aceste cazuri căutăm nu numai ca aerul ce-l 
respiră bolnavul să fie pur, dar ne interesăm și 
de presiunea lui, compoziția lui. 

Oxigenul este elementul vivifiant din aer, şi el 
se atlă cu atât mai mult în aer cu cât aerul e mai 
pur; introdus în cantitate mai mare în organism 
grăbeşte arderile, accelerează nutriția generală și 
prin urmare stimulează organismul întreg. Canti- 
tatea oxigenului în aer atârnă și de starea lui de 
comprimare. 

Aerul rarefiat poate fi și e] folositor, fiindcă dacă 
respirăm un aer rar, accelerăm respiraţia, activăm 
toate funcțiunile, nutriția se face mai bine, orga- 
nismul e stimulat, 

La munte, unde aerul e mai rar și locuitorii sunt 
mai sănătoși, dar aici mai intervin și alte împreju- 
rări: puritatea aerului, presiunea, etc. Când e prea 
rar e vătămător, fiind lipsit de oxigen suficient. 

Pentru a avea aer comprimat trebue să ni-l
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facem așa cu aparate speciale în camere speciale, Când e prea comprimat e vătămător, respirația în aer comprimat se face sub 2—3 atmosfere,  C/imatoterapie. Tratarea Doalelor prin climatul unei localități deosebite sau a unei alte clime, se chiamă climatoterapie. De obiceiu se trimit bol- navii dintr'o climă aspră în alta mai caldă, dar Chiar într'o climă caldă putem să schimbăm un bolnav dintr'o localitate intr'alta, fiindcă condiţiile sanitare ale unei localități nu atârnă numai de gradul de temperatură a aerului, dar și de alte împrejurări, precum de starea de umiditate sau „Uscăciune a aerului, etc. 
Trebue să ne conducem după gradvl de _lati- tudine, după felul solului, calitățile aerului, etc.. —Latitudine.— Cu cât ne coborâm spre equator cu atât clima e mai caldă, totuși se întâmplă ca localități așezate pe acelaș grad geografic să aibă clime variabile; așa, deși diferența e numai de 40 intre București și Paris, iernele de aci diferă foarte mult de cele din Paris. 
— Pământul.— Terenul trebue să fie ridicat, lipsit de mlaştine, salubru, să nu alegem gurile râurilor mari. Locurile cele mai ridicate, acele de pe țăr-. murile mărilor sunt cele mai salubre. La 1500 m. deja, tuberculoza dispare. 
— Aerul.— Aerul trebue să fie curat, să nu fie umed nici presiunea prea mare, să fie cald. Tem- peratura aerului atârnă de apa solului, de latitu- dine, şi de expoziţia localității. 
La țărmul mării temperatura e caldă, la munte acrul e mai rece, 
Când aerul e încărcat vecinic cu vapori de apă, e umed, acesta nu-i bun pentru reumatisanți și. pentru nimeni chiar. 
Nici aerul uscat nu e bun pentru sănătate. Cel
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mai bun e acel spălat in mod periodic de ploi; 
tocmai pe țărmul mărilor și la munți se află în 
aceste condiții. | e 

Cu cât ne suim mai sus cu atât aerul. e mai 
curat, cu atât praful și microbii dispar; aerul de: 
mare, de munte e cel mai curat. Aerul închis în 
văi, unde nu se ventilează de vânt, nu-i curat, 
nici aerul din locurile joase, băltoase, dela gura 
fluviilor, unde se strâng materii organice. | 

— Cultura localităţii— E bine ca o localitate unde- 
se duce un bolnav să fie îngrijită, plantată, atră- 
gătoare, să se afle şi locuri de distracție, căci de 
multe ori acestea împreună cu odihna și clima 
contribue ca tratamentul să prindă. 

Staţiunile climaterice la cari se pot trimite bol- 
navii sunt: de iarnă și de vară. 

. larna se trimit bolnavii la mare, unde clima e 
mai puțin aspră ca la noi, la Niza, Monte Carlo, 
Montpellier, Salonic şi mai ales în insule: Cor- 
sica, Sicilia, etc. unde curenții marini nu sunt așa 
de simţiți ca pe țărmul mării. 

Vara trimitem bolnavii la munte, aici au şi băi 
şi o climă dulce și sănătoasă.. Staţiuni climaterice 
la noi avem: Predeal, Sinaia, Câmpulung, Slă- 
nicul din Prahova, din Moldova, Agapia, Văratec, : 
Oglinzi, etc. lar la mare în timpul verei în ţara: 
noastră, trimitem bolnavii la Constanţa. Staţiuni 
hivernale la noi n'avem. 

Când transportăm un bolnav într'o altă climă 
trebue să procedăm cu oare care prudență, acli- - 
matarea fiind un lucru delicat chiar pentru oa- 
menii sănătoși. II vom instala într'o casă bună, 
bine aerată, îl vom hrăni bine, dar nu prea mult, 
nu-l vom lăsa să se obosească cu excursiunile. Se 
va feri de intemperii. De multe ori însă aceste -
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stațiuni devin locuri de petreceri şi bolnavii nu-și pot căuta acolo de sănătate. Ma 
Prin climato-terapie. se pot căuta boale ca: anemia, tuberculoza, neurastenia, guta, boale cro- nice cari. cer: repaus, aer, liniște, şi toate condi- iunile cari întrunesc climele calde, şi localitățile despre cari am vorbit, 
c] Idro şi balneoterapia, 
Când am vorbit despre băi, am atins întru câtva chestiunea idroterapiei, adică a întrebuin- țării apei în medicină, atunci însă am vorbit de. băi, mai .mult din punct de vedere igienic, cu privire la curăţenia pielei şi întreținerea ei într'o stare proprie pentru funcționare; atunci ne-am ra- portat mai mult la temperatura băiei, astăzi vom. vorbi despre apă Și ca agent mecanic nu numai fizic, 
Jdroterapia. — Prin idroterapie propriu zisă se ințelege aplicațiunea apei în medicină, ca trata= ment al boalelor, ' dar a] apei simple, lipsită de orice medicament, o Idea de a trata unele boale prin idroterapie € vechie ; îndată ce s'a știut că omul în unele boale pierde din căldura lui animală (370 sau 370,5) sau că în' altele această temperatură se ri-. dică mai sus, a venit și ideea de a-l trata cu băi reci când temperatura e prea mare, și cu băi calde când e joasă, De mult s'a' făcut lucrul acesta dar nu de mult se întrebuințează în mod raţional și științific. 

Apa rece aplicată pe. O regiune oare care a corpului, prin temperatura ei scăzută contractă | vasele capilare din țesăturile superficiale unde este aplicată, imediat după această contractare, . se face o .paralizie a nervilor vaso-constrictori . (cari contractă vasele) și nervii vaso-dilatatori intră în
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acţiune și produc un efect contrar, o dilatare a 
capilarelor, o înfierbântare a țesăturilor; sângele 
se răspândește la suprafață, pielea arde, se în- 
roșește și căldura internă scade: se produce reac- 
țiunea. | 

Compresele Priessnitz, cari se fac în diferite 
împrejurări, în boalele de gât de exemplu, când există 
o inflamație a gâtului. (pe dinăuntru) lucrează 
astfel. Acoperirea compresei cu gutaperca sau altă 
substanță impermeabilă întreţine o căldură umedă, 
așa că întrebuințăm în cazul acesta apa rece pentru 
a produce căldură în afară șia o scădea înăuntru,. 

Tot astfel lucrează și băile generale reci, ur- 
mate de fricțiuni. In apa rece un bolnav nu trebue 
să stea decât 10—15 secznde. În cazuri de febră 
tifoidă, scarlatină, boale în cari temperatura cor- 
pului se ridică mult, se întrebuințează băile reci, 
la intervale de 3 ore și făcute cu prudență. Acest 
tratament eroic deși vechiu, a fost mult combă- 
tut, şi nu de mult este pus din nou în vigoare, 
apa trebue să aibă temperatura de 25—309, 

Când voim să producem o răceală permanentă 
asupra unei regiuni, nu trebue să dăm vreme apei 
să se încălzească; așă în cazuri de meningită, infla- 
maţii ale organelor abdominale se pun comprese, 
băşici cu ghiaţă pe regiunea bolnavă, dar deszăr- 
fite de corp printro fanelă sau o pânză îndoită 
de mai multe ori. | | 

Apa caldă.-—Poate întocmai ca și apa rece să 
ridice sau.să scadă temperatura corpului. Băile 
generale calde, aplicaţiunile de comprese calde 
într'un mod continuu pe o regiune oarecare ridică . 
temperatura: acelei regiuni, băile de vapori ridică 
căldura centrală. Din contra, temperatura scade, 
dacă. aplicăm comprese calde pe o regiune, le ri- 

* dicăm brusc și expunem regiunea la aer, atunci
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Prin €vaporația apei calde se produce răcirea re- giunei; acest procedeu însă este de multe ori im- prudent și în acest caz mai bine Tecurgem la aplicaţiuni permanente de: apă rece sau ghiață. 

apa rece și caldă ca tratament Și în ce cazuri anume se recomandă. 
Apa rece.—Apa rece (sau la temperatura ordi- nară) se întrebuințează în: 
1. Imersiune (scăldare). Prin imersiune se înțe- lege. scufundarea corpului în apă rece, adică la temperatura de 14—160, Imersiunea se face cele de mai multe ori cu scop igienic într'o baie insta- lată în casă, sau în ape curgătoare ori întrun basin (piscină) în localurile „Publice. Imersiunea trebue să fie de scurtă durată, individul numai intră în apă şi iese după câtevă secunde (10—15); Hu trebue să astepte fiorul de frig, că se ex- pune la congestia organelor interne (Plămâni) prin prea mare recire a suprafeței corpului Și alungarea sângelui la centru. Ca reacţiunea (încălzirea cor- „Pului) să se simtă, se iricționează bine tot corpul imediat după ieşirea din baie și se face puţină miș- care pe jos (în apele curgătoare, sau chiar Și în piscină vom căuta să înotăm, ca să activăm cir- culația). In cazuri de boale grave, (febra tifoidă) imer- siunile reci se fac din trei în trei ore, bolnavul intră numai și iesă din baie şi stă culcat, bine învelit ca reacţiunea să se producă și temperatura să scadă. 

| „2. Atuziune este o veche manoperă strămo- șească, consistă în stropirea cu o mare cantitate de apă (cu doniţa) a corpului întreg. Sau citat cazuri de bolnavi de febră tifoidă, cari în delirul lor și-au făcut: singuri idroterapie, profitând de momentul când nu erau Supraveghiați, ca să-și 
D-na Dr. Kernbach. — Medicina 

21
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toarne câte o doniță de apă rece, pe corp, ca să 
se răcorească și efectul a fost bun. 

3. Loţiunile, fomentaţiunile. 
4. Cearşafurile, acest mod de aplicație a apei 

reci se recomandă mai ales persoanelor, cari nu 
pot suferi dușurile, despre cari vom vorbi imediat, 
lată în ce constă această manoperă: se învălește 
perfect de bine bolnavul într'un cearşaf gros de 
olandă, muiat în apă rece (temperatura camerei) 
și stors bine în acest timp se masează în dife- 
rite moduri; după ce cearșaful sa înfierbântat, 
sau chiar înainte de aceasta se culcă bolnavul așă 
învelit și se acopere cu o pătură de lână; în 
câtevă minute reacţiunea s'a produs: bolnavul se 
încălzește și are o sensaţie foarte plăcută, avem 

efectul dușurilor reci. 
5. — Duşurile. — Inţelegem prin duș căderea apei 

sub formă de ploaie sau coloană, pe suprafața 
corpului. Aici la duş apa lucrează mai cu seamă, 
prin acțiunea sa mecanică, prin loviturile ce că- 
derea ei produce asupra corpului. 

Sunt dușuri veci și calde. Aparatul ce servește 
la această specie de baie îl cunoașteți, este o 
pâlnie ciuruită, așezată la fundul unui vas sau în 
comunicaţie cu conducte de apă (în stabilimente 
de băi) și care este astfel construit încât să lase 
să cadă apa după voință. Avem dușuri fixe şi 
mobile; acele mobile nu sunt altceva decât un 
tub lung comunicând cu conductele de apă, la 
care se adaptează o pâlnie (pentru ploaie) sau o 
țeavă (pentru coloană) şi pe care-l putem preumbla 
în toate direcțiunile. Mai sunt apoi anumite apa- 
rate de dușuri, construite din ţevi orizontale şi 
verticale în care apa țișnește prin tuburi subțiri 
în toate direcțiunile. 

Dușul se face cu apă caldă, cu apă rece și aşa



se începe cu apa caldă și se sfârșește cu rece, treptat; sau se alternează apă rece cu caldă (duș scoțian), e 
Dușurile cu apă caldă simplă nu se prea obici- nuesc. 

| Duşurile cu apa rece se dau mult la persoa- nele sănătoase chiar, în timpul verei pentru ră- coreală. 
Se recomandă să se ude capul cu apă rece pentru a împiedica congestiunea creerului, Dușurile se dau de obiceiu sub formă de ploaie, în coloană se dau mai târziu când cei ce le iau s'au deprins cu cele dintâiu, pentrucă în coloană pro- duc lovituri și le sufăr mai greu. 
Şi acum trecem la aplicaţiunile ce se fac cu apă caldă. 
Apa caldă. — Apa caldă se administrează sub iormă de baie generală sau locală (maniluviu — pentru mână; pediluviu — pentru picioare), și sub formă de baie de vapori. 
Putem conchide din cele spuse până aici că apa după temperatura și modul ei de adminis- trare produce efecte diferite, de aceea se și în- trebuințează cu scopuri diferite. 

„1. — Baia caldă — generală sau locala, trebue să aibă temperatură de 30%—350; la 350— 400 baia este deja fierbinte. Bolnavul poate să stea 20 m.—!/, oră sau chiar 2 ore într'o baie caldă, mai ales când o dăm cu scop  liniștitor (persoanele nervoase). 
| După baia caldă cineva răceşte mai lesne decât după baia rece, va trebui deci. bine învelit după aceia până ce va asuda, - | 2. — Fomentaţiele — s'a vorbit despre ele, 3 — Băile de vapori—se fac în stabilimente speci- ale de băi, pentrucă cer o mare instalațiune ; ele
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produc o infierbântare mare a corpului până la 
transpiraţie, congestia pielei este foarte mare; se 
mai numesc și daie furcească, pentrucă sunt 
în mare onoare la Turci, cari sunt adoratori ai 
băilor. 

Nu toată lumea poate suporta baia de vapori, 
este chiar contra indicată persoanelor ce sufer 
de inimă, putând să le pricinuească moartea instan- 
tanee. După baia de vapori trebue totdeauna să 
se facă un duș rece, 
Balneoterapia. — Aici este locul să aruncăm 

câteva vorbe asupra ba/peoterajiei adică asupra 
tratamentului boalelor prin apele minerale. 

Apele minerale lucrează asupra organismului 
nostru nu numai prin temperatura lor, în genere 
ridicată — pentrucă ele își au sorgintea în adân- 
cimea pământului — dar și prin compoziţia lor 
chimică. Efectul lor e și local, excită pielea 
și general excitând întreg organismul prin intro- 
ducerea lor în sânge. După compoziția lor s'au 
împărţit în: 

Ape leruginoase, sulfuroase, iodate, sărate. bicar- 
'bonate, gazoase, etc. Cele mai bune ape sulfuroase 
la noi sunt la Bughea, Pucioasa;. iodate la Govora 
și Vulcana; sărate la Lacul Sărat, Slânic, Ocnele 
mari. Tekirghiol. . 

* Apele hidrogeno-sulfurate la Căciulata; Sulfato- 
sodice la Balțătești. 

Ape bicarbonate şi gazoase nu prea avem. Cele 
dintâiu streine se afla la Vichy, care se trans- 
portă la noi în butelii; și cele al doilea la noi în 
județul Suceava şi la Borsek. 

În străinătate avem ape feruginoase la Pyrmont, 
Schwalbach; carbonate la Carlsbad, Vichy; iodate 
-teruginoase la Franzesbad, Marienbad, etc.
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La Aix-la-Chapelle avem izvoare sulfuroase, 
arsenicale, feruginoase, etc. 

Modul de combinare al sărurilor în apele mi- 
nerale le dă proprietatea terapeutică, virzutea 
apelor cum se zice, care nu se poate reproduce 
artificial. 

Apele minerale se dau calde la 300-350 
aproape la temperatura corpului ; dacă sunt reci 
se încălzesc puţin. Asemenea băile generale de 
ape minerale se fac calde. 

Forma sub care se administrează apele mine- 
rale afară de băutură variază; așa se dă în inha- 
lații, băi, dușuri. | 
„1. —Pe dinăuntru — apele minerale se beau cu 

paharul, dar totdeauna cu o pauză între pahare 
de 1/, de oră și preumblare. - 
__2.—Nămolul— este pământul minerâl ce se ridică 
pe malurile unei ape scăldate de apă minerală. 
EI conține principiile se conține apa și se poate 
transporta la distanță pentru băi. Așa, nămolul 
de Lacul Sărat. Tekirghiol (în Dobrogea) serveşte 
pentru băi la copii limfatici și scrofuloși, nămolul 
de Franzesbad pentru băi locale ale organelor 
abdominale. Unele nămoluri conțin și gaze, ele 
sunt mai active decât însăși apa 'din care au pro- 
venit din cauză că principii activi sunt concen- 
trați în ele. 

3. Nisipurile au proprietatea apelor pe lângă care 
se află intocmai ca şi nămolul. Mai conțin și o can- 
titate oarecare de fer. Nisipul de pe marginea mării 
la Constanța” (Mamaia) de 'exemplu slujește de 
baie pentru copii anemici cari stau afundați în 
nisip, până la gât, mai multe ore pe zi. 

d) Mecanoterapia. Da | 
Când am vorbit despre exerciţiile corporale, * 

am vorbit și despre gimnastică, ca agent mecanic
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pentru desvoltarea corpului. In acest capitol vom 
vorbi despre acțiunea mecanică întrebuințată ca 
agent terapeutic, adică cu scop de vindecare în 
cazuri de boală. Această aplicațiune a mecanicei 
la medicină constitue: mecanoterapia. 

Printre cele mai vechi manopere mecanice, vom 
număra de sigur întâiu /ricfiunile și trăsăturile 
practicate de medicii empirici, babele. 

1. — Fricţiunile — (frecăturile) se fac sau cu mâna 
numai, sau cu o bucată de flanelă sau o mănușă 
aspră, uscată ori stropită cu alcool sau alta sub- 
stanță proprie să excite pielea. Sa 

Totdeauna o fricțiune trebue să se. facă încet 
la început şi treptat să devie mai tare şi mai 
apăsată. | 

Se fac fricțiunile în cazuri de oboseală generală, 
răceală. i 

2. — Trăsăturile — (masagiul propriu zis, trasul) 
se fac cu scopul de a excita pielea și a lucra pro- 
fund asupra organelor interne (ficat, etc.). 

Pentru trăsături trebue să ungem totdeauna 
mâna cu un corp gras pentru ca să alunece mai 
ușor și să facem trăsăturile încet, ușor, dela peri- 
ferie spre centru; adică, la picior dela degete 
spre coapsă, la mână dela degete spre umăr, etc. 

Credința populară care trăește într'această ma- 
noperă e că, prin trăsătură se alungă răul ce stă 
în extremitățile corpului și acesta ducându-se spre 
centru se primenește limfa ce stagnează în extre- 
mități cu alta dela centru. In popor se fac trăsă- 
turi în contra 4/ecatelor, dedeochiului, etc. Medicina 
întrebuințează  masagiul în scrântituri, nevralgii 
vechi, inflamații vechi ale organelor abdominale. 

3. — Presiunile — sunt tot trăsături mai apăsate 
însă, și acestea se fac de specialişti. Presiunile se fac 
cu vârful a două sau mai multe degete, sau. cu
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palma mâinei, și se prelungesc în direcţiunea 
mușchiului dureros, pe toată întinderea lui. 

4. — Malaxaţiele — constau într'un fel de ciupituri, 
se apucă cărnurile între degete şi se strâng; pentru 
malaxaţia organelor interns, ca stomacul, de exem- 
plu, se întrebuințează mai mult palmele mâinilor. 

5. — Tocarea — se face dându-se lovituri ușoare 
bolnavilor, pe părțile dureroase cu marginea cubi- 
tală a mâinei, tocmai așa cum s'ar toca carnea cu 

„Satârul, dar sunt dureroase aceste manopere și 
-de aceea se fac numai după ce bolnavul a fost 
deprins cu trăsăturile, fricțiunile, etc. o 

Trebue să avem în vedere că de câte ori voim 
să masăm suprafața corpului, să lungim bolnavul 
întâiu cu fața în jos pe urmă cu fața în sus şi 
după ce i-am uns corpul cu un corp gras (vase- 
lină, untdelemn) cu palmele mâinilor fricționăm, 
apoi facem trăsături pe traiectul mușchilor de 
jos în sus la membre, iar pe spate pe și raspi- 
nării, începândiar de jos în sus, făcând presiuni 
sacadate cu palma mâinii. Când voim să masăm 
organe interne, (se obicinuește mai ales pentru 
stomac) atunci culcăm bolnavul pe spate, îi îndoim 
picioarele şi cu palma mâinii unsă facem mișcări 
circulare pe abdomen în direcția intestinului gros 
(în cazuri de constipaţie): întâiu vertical de jos în 
sus dela dreapta apoi orizontal și pe urmă ver- 
tical de sus în jos în stânga. In cazuri de consti- 
paţii vechi se face masagiu cu un săculeţ cu alice 
de plumb pe care îl poartă bolnavul singur în 

, sensul în care v'am arătat, : 
Toate aceste manopere sunt absolut interzise în 
cazuri ae inflamații acute, câna fot da naştere 
la accidente grave. | 

" Boalele în cari se întrebuințează masagiul sunt: 
„ANeoralgiile atute şi mai ales nevralgia nervului
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sciatic (durere din șold până la călcâiu pe traiectul 
nervului). a SE | 

Scrântiturile mai ales la partea de jos a 
piciorului. 

Reumatism muscular. | 
Reumatism articular vechiu ; Nici odată la cel 

acut (nou). | 
dpertrofia (creşterea) amigdalelor se face ma- 

„Sagiu cu degetul muiat în piatră acră pisată sau 
acid boric. etc... | 

Înflamațiunile cronice ale organelor abdominale. 
Conjunctivila granuloasă. Masagiii! pleoapelor. 

pe dos, cu acid boric, ze care numai medicul 
rebue să-l facă. | 

Toate aceste manopere constitue masagiul. Vom 
întrebuința cele mai ușoare dintre ele (fricțiunile, 
trăsăturile) in cazuri de răceli mici, scrântituri, şi 
Vom rezurge la acele mai aspre când organismul 
va avea nevoie de mai multă excitație. Ase- 
menea ne vom raporta la părţile corpului așă 
de exemplu, tocarea nu e bună pentru frunte, 
față ci mai mult pentru spate. Un lucru iar im. 
portant este ca să facem să se succedeze aceste 
diferite manopere și atunci vom obţine un efect 
mai sigur, a] 

6. — Mişcările pasive, — sunt mișcări ce noi le im- j 
primăm diferitelor părți. bolnave. Așă, mișcăm ; 
degetele în diferite sensuri în cazuri de reumatism | 
învechit, de inflamaţiile articulaţiilor, pentru a în- / 
tinde și distinde ligamentele, a distruge aderen- 
țele, (lipirea.ce o secrețiune bolnavă a produs între 
părțile ce compun articulația). . 

Mișcările trebue imprimate totdeauna încet și 
în sensul încheeturei, așa un: deget, nu trebue 
îndoit prea mult pe dosul mâinei, capul prea mulj 
în dreapta sau în stânga. De obiceiu aceste miș 

|
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cări sunt dureroase la început, dar cu timpul bolnavul le suferă bine, și trebue să le însoțim şi de puţin masagiu (trăsături). 
7.— Mişcările active, se fac în același sens şi cu aceeaşi prudență ca şi acele pasive, dar deose- birea e că le face singur bolnavul. 
8. — Mişcările de rezistență sunt mișcări pe cari le face singur bolnavul, dar la care mișcări se opune o rezistență de un corp fix oare care. De exemplu, ridicarea în mâini pe două paralele, sau pe trapez, este mișcare de rezistență, bolnavul își contractă mușchii brațului pentru a învinge re- zistența trapezului sau paralelelor.
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CAP. V. 

MEDICAMENTE INTERNE, 
—— 

„ Specii medicinale. 
Pulberi compuse. 

. Pilule și boluri. 
. Granule. 
. Capsule, perle. 
. Poţiuni. 
. Exemple de medicamente populare.



CAP. V 

MEDICAMENTE INTERNE 

1. Specii medicinale (burueni). Am mai pomenit 
despre aceste feluri de medicamente când am 
vorbit de preparaţiile casnice ale medicamentelor. 
Speciile sau buruenile sunt un amestec de mai 
multe plante sau chiar părți din plante, a căror 
tel şi greutate e hotărâtă mai dinainte sau pres- 
scrisă de medic. In ori ce caz speciile culese la 
un loc pentru a face din ele un medicament trebue 
să aibă cam aceeași țesătură, căci nu !e-am putea 
prepara dacă de exemplu le-am supune la ac- 
țiunea căldurei, unele ar fierbe mai de vreme, 
altele mai târziu, unele ar rămânea active, altele 
„Sar altera, etc, Am insistat deja asupra acestui 
lucru, | 

Dacă sunt prea mari, se taie în bucățele înainte 
de a se prepara, medicul poate schimba greută- 
țile, proporţiile speciilor când le prescrie, dar în 
farmacie speciile se găsesc amestecate în pro- 
porții egale. 

2. Pulberi compuse. Acestea sunt amestecături 
omogene de mai multe baze medicamentoase, în 
stare de pulbere,
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Trebue la prepararea lor să se ţie în seamă 
oare cari lucruri : 

a) Să se pulverizeze separat fiecare substanță, 
fiindcă unele nu se pisează de tot și complect. 

0] Fiecare pulbere trebue să fie redusă cât se 
poate de fin. 

c) Materiile minerale trebuesc bine porfrizate 
fiind mai tari să nu cadă la fund fără ca să se 
amestece cu pulberele vegetale mai puţin tari. 

a) Materiile moi ce intră în compoziția pulbe- 
rilor compuse, trebuesc triturate cu substanţe us- 
cate și solide. 

e) Nu trebue să punem în compoziţia lor, ma- 
terii ce atrag umezeala, din aer, căci atunci medi- 
camentul se alterează. | 

J) Toate substanțele reduse în pulbere fină se 
amestecă bine, se trec prin sită după ce au fos 
împreună triturate în mojar. 

3. Pilule şi boluri. Aceste medicamente au con- 
sistența pastelor destul de tari să nu se lipească 
de degete și să nu se detormeze odată ce s'au 
rotunjit. Sub această formă farmaceutică se iau 
ușor materiile medicamentoase solide, rele la gust, 
care nu trebue să stea prea mult în gură, din 
această pricină, sau că sunt iritante. Bo/uri/e sunt 
pilule mai mari. 

Unele pilule au o compoziție simplă, altele com- 
pusă; pulberi, extracte, reșine, etc., tot poate 
intra în compoziția lor. Unele substanțe prezintă 
consistență tocmai bună pentru 'a fi transformate 
în pilule; altele prea moi trebuesc aduse la starea 
de soliditate necesară, prin adăogarea de subs- 
tanțe menite să le dea consistenţă şi numite ex- 
cipiente, a căror principii atârnă de principiile fun- 
damentale ce intră în formula pilulelor. Excipientul
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trebue să fie apropiat cu natura. bazelor, zpserea 
şi săfunul se întrebuințează diluându-se ușor. 

Mucilagiele ce intră în compoziţia unor pilule, uscându-se întăresc masa pilulelor şi o fac fria- 
bilă. Unele pilule astfel preparate sunt așa de com- pacte incât pot uneori traversa căile digestive fără 
să se dezagregeze, sau să stea într'o porțiune limi- 
tată a stomacului sau intestinelor producând o 
iritație locală, dacă conțin o materie acră. 

Dacă pilulele se usucă se pot muia bătându-le 
într'un mojar cu miere sau cu săpun. 

Un excipient e bun când poate lega toate păr- 
țile constituante ale masei pitulare. Siropurile, ex- 
tractele, mierea pot bine uni pulberile și să le dea 
consistenţa pilulară. Guma arabică redusă în mu- 
cilagiu este asemenea un bun excipient, dar aso- ciată cu o cantitate de zahăr suficientă care să o disolve în tubul digestiv. 
„Pulberile inerte de amidon de exemplu dau materiilor moi soliditatea necesară. 

Pilulele gata în farmacie trebuese conservate în stare de masă compactă şi se divizează în pilule când se pun în vânzare. Mesele pilulare se con- servă sucite în cilindrii şi învelite în hârtii ca pergamentul. 
Pilulele odată făcute se pun în cutii și ca să nu se lipească între ele, ]i se interpune o pulbere inertă ca: amidon, iris, licopodiu, etc, Alte ori se învelesc cu o foaie subțire -de argint sau aur; nu. însă acele ce conțin o materie capabilă de a se combina cu metalul (sulf, mercur). Alte ori însă se învălesc într'un strat subțire de gelatină; se mai învălesc în balsam de tolu cu eter și se zic pilule /o/isate, sau în învelișuri reșinoase cari trebue să fie foarte subțiri, altfel pilulele pot tra- versă căile digestive fără se se disolve ; sau se în-
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velesc în pastă de gomă și zahăr, ori cum fac Co- 
fetarii drageele: se pun pilulele întrun vas cu 
sirop în care se pune părți egale de făină și 
zahăr și se amestecă pe un foc lin ca să se usuce 

„ învelișul, acesta de multe ori puţin permeabil le 
face inerte; așa se prepară drageele medicamentoase. 

4. Granule. Granulele sunt pilule foarte mici, 
acoperite ca și pilulele cu o pătură mixtă, de 
făină şi zahăr. | 

Nu este igienic lucru întrebuințarea granulelor 
care nu sunt dozate exact, căci cu toată reputația 
de care se bucură extensiunea întrebuințări lor 
în medicină, această formă farmaceutică are in- 
convenientul de a face substanțele active ce le 
conțin inerte grație coesiunei învelitoarei lor. Apoi 
e rău și faptul că o mulțime de medicamente 
dintre cele mai primejdioase de maniat, cum e 
digitalina, ajung dosate gata la farmacie, mai ales 
că titrajul lor se execută cele de mai multe ori 
de industriali, streini cu totul de cunoștințele far- 
maceutice. . 

5. Capsule, perle. Această formă farmaceutică 
înlesnește administrarea unor substanţe lichide sau 
semilichide cari au un gust rău sau un miros dis- 
plăcut; capsulele au forma ovoidă sau sferică și sunt 
constituite dintr'un înveliș subțire, făcut cele de 
mai multe ori din gelatină asociată cu o proporție 
oarecare de zahăr, gumă și glicerină care împie- 
decă solidificarea prea mare a gelatinei ȘI ușu- 

_rează dizolvarea ei în căile digestive. | 
Umplerea capsulelor cu diferite lichide se face 

în mai multe feluri: cu o pipetă, cu o seringă fină 
etc., iar inchiderea lor se face c o pensulă muiată 
în substanța gelatinoasă caldă, și se sfârșește prin 
imersiunea părții superioare a capsulei în acelaș 
lichid, !
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Cât despre capsulele în cari se pun lichide vo- 
latile, ca eterul, terebentina, și care capsule se 
-mai numesc și ere, se tac altiel; între două 
plăci subțiri şi încă moi de gelatină se pune lichi- 
dul şi mărginele plăcilor se sudează așa că se face un 

fel de sac impermeabil lichidului volatil, Apoi sacul 
„e supus la presiuni gradate într'o formă metalică, 
care împărțește aceste plăci în celule mici închise 
conținând lichidul. 

Materiile pulverulente se pun în capsule formate 
„din două tuburi mici închise la un capăt și care 
intră unul într'altul; se vând deșarte și în ele ca 
întrun bulin putem pune orice praf. 

Ricina se obicinuește a se îngloba în capsule. 
6. Poţiuni. Poţiunea e un medicament lichid și 

pe care farmacistul o prepară după prescripția 
medicului; e totdeauna un medicament intern și 
compus din. cele mai diferite substanțe asociate în 

-așa proporții ca bolnavul să le poată lua cu lingura, 
În compoziția unei poțiuni intră de obiceiu un 

„sirop în doză de 30—60 grame, și apă distilată 
sau o infuzie oarecare în doză de 60—120 grame. 
Acest amestec e uneori chiar baza medicamen- 
toasă a poțiunii, alteori servă de vehicul şi încor- 
porează in el substanțe mai active. 

Sunt mai multe feluri de poțiuni : 
Pofiuni propiu zise. 
Unele nu conțin decât materii solubile; altele 

conțin corpi insolubili şi care trebuesc să fie re- 
partizaţi în mod egal; în momentul ingestiunii, se 
scutură sticla, ' 

Cele dintâiu se prepară prin simplul amestec al 
diferitelor soluțiuni; lichidele volatile se ainestecă 
la urmă. 

Julepuri sunt tot poțiuni al căror vehicul e o in- 

D-na Dr. Kernbach. — Medicina 

9
 
W
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fuzie vegetală, o apă distilată sau o simplă soluție 
de gumă. 

Toate principiile active şi siropurile ce se introduc 
în el trebuesc să se dizolve și să dea o soluţie 
transparentă. 

Loochurile sunt poţiuni emulsive de o consistență 
mai vâscoasă ca julepurile ; vehiculul lor solubil e 
mai totdeauna un mucilagiu; adese ori uleiul și 
medicamente mai active intră în compoziţia lor. 

Substanțele ce se introduc într'o poțiune și le 
pot turbura sunt numeroase și variate: reșine, ule- 

iuri fixe și volatile, tincturi, pulberi, etc. Aceste 
din urmă trebuesc să fie foarte fine. 

Se dizolvă mai întâiu în sirop sau mucilagiu ca 
să se dividă mai bine, apoi se adaogă restul |i- 
chidului,. | 

Substanțele solide devenite insolubile și stând 
în suspensiune trebuesc izolate prin filtrare; când 
însă au proprietăți terapeutice pronunțate, tre- 

buesc păstrate în poțiune, în stare cât se poate 

mai fină și să se scuture bine sticla înainte de în. 
Zrebuințare. 

 



CAP. VI. 

ADMINISTRAREA MEDICAMEN TELOR 
PE REGIUNI. 

  

1. Gura. — Dentifrice, colutorii, gargare. 
2. Nasul. — Irigaţii, tampoane, insuflaţii. 
3. Ochii. — Colire, masaj. 
4. Urechile. — Irigaţii, instilații, dușuri. 
5. Căile aeriene. — Înhalaţii. 
6. Rectul. — Clistire, supozitoare,



  

CAP. VI. 

ADMINISTRAREA MEDICAMENTEI, OR 
PE REGIUNI 

—————— 

“Medicamentele se administrează în mod special 
pe regiuni: 

A) Gura. Dentijrice. Se dă acest nume la o aso- ciaţiune de substanțe menite să curețe dinții și să ție gingiile în bună stare. Ele pot fi lichide, solide sau de consistenţa pastelor. 
Apele de dinți sunt lichide conținând alcool şi O substanță aromatică Oarecare; /inol, cuisoare, mentă, €tc., sau acide, ca acidul salicilic și altele precum şi substanțe astringente ca: c/inchina de 

exemplu. 
Pastele conțin glicerină sau miere cea ce le dă consistenţa ce prezintă. Sunt mai bune ca pulbe- rile căci fiind mai fine nu rod smalțul dinților. Prafurile de dinți sunt materii solide reduse în pulbere conținând şi ele ca apele : acidele și sub- stanțele aromatice despre care am vorbit, Substan- țele tari sau substanţele vegetale insolubile cârăz- zele, chinchina, care rămân între dinți irită și in- flamează gingiile. 
Trebue ca pulberile pentru prafurile de dinți să fie cât se poate de fin reduse; substanțele vege-
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„tale trebuesc încă trecute prin sită fină ca nu 
cumva să rămână printre ele porțiuni fibroase, care 
să se bage printre dinți și gingii; cele minerale 
trebuesc porfirizate. Pulberile alcaline sunt mai bune, 

Intrebuințarea pulberilor, apelor are de scop 
să desprindă depozitele solide ce alimentele Și sa- 
liva fac la baza dinților. Ar fi bine să ne spălăm 
dinții după orice mâncare și cel puțin dimineața 
şi seara mai ales, servindu-ne de perii potrivit de 
moi, acele de cauciuc nu sunt bune, 

Apele de gură conțin prea puține substanțe ac- 
tive și alcoolul din ele asemenea e în proporții prea 
mici, adică ar trebui să întrebuințăm prea multă 
apă de dinți ca să aibă oarecare eficacitate. 

E bine să introducem în toate aceste preparate 
o materie. astringentă, ca chinchina, de exemplu 
pentrucă tonifică gingiile și nu lasă dinții să se 
descopere la rădăcină. Iată câte o formulă de 
fiecare: 

Praf de dinţi : 

Zahăr de lapte. ....,, 1000 gr. 
Lac carminat ...,..., 10 > 
Tanin . 15 > 
Esenţă de ismă. .,...., 20 » 
Esenţă deanason. ....,. 20 > 
Esenţă de flori de portocale. 10 » 

"Se amestecă bine la un loc. 

Apă de dinţi : 

Alcool la 90 ......, 1000 gr. 
Chinchina ....... 100 » 
Ratania 100 > 
Balsam de tou. ....., + 100 > 
Tinctură de benzoe. .... 2 >
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Esenţă de mentă. ...., 2 gr. 
Esenţă de scorţişoară . ... 2» 
Esenţă de anason ..... l >» 

Se macerează 15 zile și se filtrează, se pune 
o linguriţă de cafea în 3 linguri mari de apă. 

Pastă de dinţi : 

Glicerină la 300... . . 200 gr. 
Săpun de migdale ....,. 100 » 

Se incălzeşte ușor și se incorporează. 
Carbonat de calce spălat .. 90 gr. 
Bicarbonat de sodă. .,., 20 » 
Resorcină ...,. 2 > 
Esenţă de mentă. ...., 6 > 
Zaharină ...., 95 
Carmin câte ..,..,..., 0,50 ctgr. 

Colutorii. Colutoriile sunt de o consistență si- 
Tupoasă ca mierea care e baza lor, Ele se aplică 
cu ajutorul unei pensule în boalele gingiilor, limbei, faringelui, obrajilor pe dinăuntru, etc, Mai ales la 
copii cari nu pot face gargară. Principii din com- poziția lor sunt doraxul, acidul clorhidric, etc. 

Gargarele sunt medicamente destinate să spele 
gura, faringele. Vehiculul sau excipientul lor e apa de obiceiu. Le introducem în gură și plecăm capul 
pe spate, le facem să scalde părțile posterioare ale 
gurei, amigdalele, faringele, fără să'le înghițim, fă- când mai multe expirații succesive; nu trebue să inspirăm căci atunci lichidul poate trece în esofag şi îl înghiţim. 

E bine ca mamele să facă copiilor de mici 
educația acestui lucru dimineaţa, cu apă ce a fost fiartă. 

Când copilul e prea mic ca să poată face
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gargară i se fac irigații largi cu irigatorul ținut 
la o înălțime oarecare, introducând canula prin 
partea laterală a gurei copilului şi ţinându-l cu 
capul aplecat asupra unui lighean, ca să nu se - 
înece cu apă; în timpul operației închidem din 
când în când canula şi moderăm curentul. Doza 
în care se dau gargarele e de 200—250 grame 
în 24 de ore și se fac din 10 în 10 minute. 

Gargare emoliente. Se pot face cu ciaiu de 
nzaldă, de mac. 

Gargare astringente. Se tac cu fidiră acră, 
Jămâe și ofet. Ele se prescriu întotdeauna în boa- 
lele de gât, compoziţia lor e foarte variată; cea 

„mai comună e cu c/orat de potasă şi una din cele 
mai eficace e cu acid Jenic (pur cristalizat 1 gr. 
la 250 gr. apă .și 50 gr. glicerină). Tot aici intră 
și aplicația și insuflația pulberilor pe amigdale, ca 
fipirisul de exemplu. 

B) Nasul. Szălăturile în nas se practică rare ori. 
In caz când pătrund corpi străini în nas se fac 

spălâturi: se ia o pară de cauciuc prevăzută. cu 
o canulă, strângând mai întâiu para ca 'să iasă 

„aerul din ea și apoi se pune într'o farfurie cu apă 
căldicică, în care se află medicamentul prescris 
— și para se umple — se introduce apoi vârful 
canulei în nara sănătoasă, se strânge para cu mâna 
dreaptă iar cu cea stângă se apasă pe nara sănă- 
toasă numai, lichidul pătrunde în fosele nasale 
posterioare și iesă pe nara cealaltă care nu e astu- 
pată cu mâna și cu acest prilej va ieși şi corpul 
străin ce se află acolo (sâmbure, mărgică, etc.), 

Tot așa se fac spălături în cazuri de intlamație 
a uneia din nări, în caz de guturaiu, etc., atunci 
se fac succesiv spălături în ambele nări. 

Prafuri. Se prizează pe nas prafuri antisep- 
tice, cum se prizează tabacul așa : se pune acid
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doric şi mentol (0,01 ctg. la 10) impreună, se 
astupă una din nări se trage pe cealaltă și apoi 
se face același lucru cu cealaltă nară și se ţine 
astfel în nas pratul până se simte curgând în fo- 
sele nasale posterioare (în gură) atunci se suflă 
nasul și se prizează din nou. Astfel se face o 
antisepsie a nărilor și se scurtează durata gu- 
turaiului. 

Înhalațiele sunt mai bune și pulverizaţiele 
cu mentol, încorporat în vasilină lichidă 1 gr.la 100. 

Tampoane. Se pot introduce în nas tampoane 
mici de vată muiate în zeamd de lâmâe, oțet 
ferclorur de fer lichia, pur sau îndoit cu apă în 
cazuri de emoragii nasale; în aceste cazuri se pot 
iace şi spălături astringente cu oțet, lămâe. 

Se mai lace și un fel de tamponare mai com- 
plicată cu ajutorul unei sonde care nu o poate 
face decât medicul. 
"C) Ochii. Medicamentele ce se pun în ochi se 

chiamă colire și pot fi lichide sau solide și chiar 
în stare de vapori. 
Acele solide sunt pulberi sau pomezi. 
Colirele lichide se pun în ochi cu un instru- 

ment numit icăfor sau cu o sticlă ce are un 
picător sau chiar cu o sticlă ordinară, astupân- 
du-se bine cu degetul gâtul sticlei și lăsându se 
numai un mic loc pe unde să curgă colvrul, 
Pentru a-! pune, se așează bolnavul pe un scaun, 
i se pleacă capul pe spate se întoarce ușor pleoapa 
superioară pe dos și se pune colirul în ochiu la 
unghiul intern al ochiului; pleoapa inferioară se 
trage ușor în jos. lată un colir obicinuit: apă de 
7ose 100 gr., acid doric 4 gr., colir astriugent 
luteu 20 gr. Acest colir se află gata în farmacie, 
unde se cere sub numele de apă de ochi. E 
bine să se pună dimineața 7 seara la culcare.
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Colirile solide sunt pulbere de calomel, zahăr, 
ete. care se pun în ochi în cazuri de pete ră- 
mase pe cornee dintr'o inflamație anterioară. Ele 
se insullă cu o pană de gâscă, ori cu o carte de 
vizită, dându-se o lovitură ușoară pe o carte în- 
doită sau cu un tub de sticlă sau cuo pensulă 
mică. Trebue să indepărtăm pleoapa pentru a in- 
sufla pulberea în ochi. 

Pomezile sunt tot colire solide care se pun în 
ochi prin ajutorul unui băț de chibrit înfășurat 
bine cu puțină vată. | 

Pomezile se pun ori pe cornee, sau între gene 
şi e bine să se pue dimineața. Creioanele de sal- 
fat de cupru, azotat de argint cu care. se ating 
pleoapele, sunt colire solide și ele. 

Vapori. Se reduc prin aparate numite pulveri- 
zatoare apa și lichidele medicamentoase întrun 
fel de vapori sau pulbere fină care se răspândește 
pe partea bolnavă. Aceste aparate sunt diferite. 

Masagiul. Se masează ușor, pleoapele întoarse 
pe dos, cu acid Boric toarte fin pulverizat în ca- 
zuri de conjunctivită fo/iculară (granuloasă). 

Se mai pot aplica pe ochi cataplasme, puse 
între două cârpe, comprese, pansamente. 

D) Urechile. In urechi se pot face injecțiuni şi 
instilații. 

Înjecții. Injecţiunile sau spălăturile în urechi se 
pot face ori cu para de cauciuc cum se face pentru 
nas, ori cu un irigator şi .se fac în cazuri de infla- 
maţii ale urechei medii, ori pentru a scoate ceara 
prea multă care produce surditate sau corpii străini 
introduși accidental (sâmburi, mărgele). 

Lichidele întrebuințate pentru injecții în urechi 
sunt diferitele ciaiuri emoliente și liniștitoare (de 
mușețel, nalbă, etc.) Se apleacă urechea pe un 
lighean în timpul când se face spălătura. Când



— 363 — 

n'avem pară sau irigator, spălăm cu vată muiătă 
în lichid și punând bolnavul cu urechea în sus îi 
picăm apă în ureche până se umple urechea apa 
ieşind apoi afară spală urechea. Este de preferat 
acest mijloc, cel dintâiu, trebuind a fi aplicat de o 
persoană experimeatată. 

Justilațiile constau în punerea de picături în 
urechi cu ajutorul unui picător. Medicamentele ce 
se pun astfel sunt lichide, uleiuri căldicele, sau alte 
medicamente (glicerină fenicată), apoi se astupă 
cu vată conductul auditiv. 

-- Dușurile de aer. Se tac cu un aparat special, 
sau cu o simplă pară de cauciuc astfel: se intro- 
duce para în nas într'o nară, se astupă cu mână 
amândouă nările ca să nu iasă aerul apoi se dă 
să înghită bolnavul apă în timpul când o să strân- 
gem para şi astfel închizându-se și laringele atunci, 
aerul neavând unde trece, intră în trompele lui 
Eustațiu și le destupă. Se fac dușuri de aer în 
cazuri de inflamații ale acestor trompe și ale ure- 
chei medii. 

Se mai poate face acest lucru în mic, punând 
pe bolnav să sufle tare cu gura și nasul închis, 
aerul trece în trompe iarăși, neavând alt drum. 

£) Căile aeriene în căile aeriene: nas, gură, fa- 
ringe se fac inhalații de vapori. Aceste inhalații 
constau în a trage pe gură și pe nas vapori sau 
fum din substanțe volatile în stare de volatilizare, 
cu scopul de a vindecă unele boale ale căilor 
respiratoare ca: răgușeli, laringite, etc. 

Îhalaţiile se î _c cu aparate speciale numite 
inhalatoare în camere de inhalație anumite. Obiș- 
nuit intalaţiile se fac turnând lichidul de evaporat 
pe cărămizi fierbinți (o7e7) sau punând câtevă pi- 
cături de substanțe volatile (ferebezzină, eucalipt) 
întrun vas mare cu 2pă fierbinte asupra căruia .



— 364 — 

bolnavul stă aplecat cu capul acoperit cu un 
prosop, ciarșaf, şi inspiră ' vaporii ce se exha- 
lează. Sau încă făcând un con de hârtie a cărui 
bază să cuprindă marginea unei cește în care se 
pune apă fierbinte și câtevă picături de substanță 
volatilă (tinctură de benzoe) iar vârful conului se 
ține ușor între buze și se aspiră. 

Se fac inhalaţii uneori cu plante toxice, cu pzâ- 
sâlariță de exemplu, pentru dureri de măsele și 
trebuesc făcute cu prudență, căci au dat naștere la 
otrăviri. 

In chirurgie se fac inhalații cu efer și czoro- 
form pentru adormirea bolnavilor ce au de suferit 
operaţii grele. Technica acestor inhalaţii este cu 
totul de domeniul medicinii. 

Un îz/alator se compune dintr'o lampă ce în- 
călzeşte un lichid volatil pus întrun vas, care li- 
chid trece în stare de vapori printr'un tub ce se 
pune în fața gurei bolnavului. 

/) Rectul. Medicamentele ce se administrează 
prin rect se numesc c/isfire și supozitorii. 

C/istirele, clismele sau injecţiile rectale sunt 
medicamente lichide, pe care le introducem în 
rect ori cu scop de a produce o curățenie ori 
cu alt scop, acela de a introduce un medicament. 
în organism, pe această. cale. 

Instrumentul ce servește pentru acest scop se 
chiamă tot c/iszir. Aceste instrumente au diferite 
forme de : seringi, clisopompe, irigaloare, injectoare, 
Bompe, pere -de cauciuc, ele, 

Perele de cauciuc. se întrebuințează numai pen- 
tru copii. Ele se compun dintr'o pară de cauciuc 
prevăzută cu o canulă ca acele cu cari se fac 
spălături în urechi și nas. 

Seringele și irigatoarele sunt de preferat ce- 
lorlalte aparate, mai.ales în caz de constipaţie
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rebelă, fiindcă lichidul iesă din ele cu multă pu- 
tere. Seringa e compusă dintrun tub de sticlă 
prevăzut cu un piston și o canulă. 

/rigatorul se compune dintr'un vas de metal sau 
de sticlă menţinut de un cadru de metal, la care 
se adaptează un tub de cauciuc de 2 metri, pre- 
văzut cu o canulă. Se poate face acest aparat 
din orice vas la fundul căruia sar putea adapta 
un tub. Când voim să avem o presiune mai mare 
îl ţinem mai sus. 

Clisopompele sunt tăcute dintro pară de cau- 
Ciuc care are la ambele capete câte un tub, 
din cari unul se introduce în lichidul ce voim să 
injectăm iar celalt în rect; e o pompă aspira- 
toare respingătoare şi o facem să funcționeze strân- 
gând şi lăsând para alternativ. 

Mai există c/isopompa Eguisier care e un vas 
cilindric prevăzut cu un piston înăuntru și un tub 
cu o canulă adaptat în afară. Introducem lichi- 
dul în pompă, ridicăm pistonul întorcându-l ca o 

. cheie, apoi introducem canula tubului în rect și 
„ încetul cu încetul răsucim pistonul în sens invers 
“cum l'am sucit, pentru ca să moderăm presiunea 
- lichidului care vine cu forță mare. E bun mai 

ales în constipații opiniatre. 
Oricare ar fi aparatul, el se compune din: 2 

" vezervoriu în care se pune lichidul de injectat, un 
- ub de cauciuc ce conduce lichidul și o cazaulă ce 

: se introduce în rect, canula nu trebue să fie as- 
cuțită. 

Pentru a administra o clismă unui bolnav, îl 
culcăm pe dreapta, puțin pe pântece, cu capul 
mai jos ca restul corpului, mușchii abdominali re- 

: laxați ușor; se va unge canula cu vaselină sau 
„ untdelemn şi introduce uşor și încet în rect oblic 

de jos în sus. Bolnavul va relaxa sfincterul ca
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pentru defecaţie, apoi va face 'o aspirație. şi ca- 
nula va intra mai ușor. Mai întâiu scoatem aerul, 
dacă ne servim de o seringă, prin umplerea se- 
ringei cu un lichid și împingerea lui cu pistonul 
până vedem că iesă lichidul, a/7/2/ aeruf introdus 
în intestine ar produce colici, - 

Doza lichidului pentru un clistir întreg e d 
500 gr.; pentru 14 e de 250; iar pentru un sfert 
de 125 gr. sau 14 de pahar. Când bolnavul tre- 
bue să ţie clistirul trebue să-l dăm în cel mai 
mic volum posibil, după ce mai întâin am deșer- 
tat intestinul cu un clistir evacuant, apă fiartă 
răcită. | 

Cât despre temperatura lor, : clismele se dau 
calde între 20%—250 și chiar până la 500—600 
pentru a combate inflamații ale organelor abdo- 

„minale la temei. Sau reci, cu apa la temperatura 
camerei, în caz de inflamații ale venelor emo- 
roidale, oxiuri, etc. 

Se dau clistire evaczazte pentru a. curăți inte- 
stinul sau a face loc unui clistir medicamentos, 
sau înainte de a se face vre-o operaţie în veci- 
nătate. În acest caz se injectează 500—600 grame 
de apă căldicică cu o seringă sau cu un irigator; 
sau încă punând în apă 27 fuma de sare de bu- 
"călărie, ori zoo gr. de miere sau 70 9r. de săpun 

ori 700 gr. de untdelemn ordinar. . 
Se dau clistire a/imen/are, cu ouă, lapte, etc, 

când bolnavul dintr'o cauză oarecare nu poate 
mânca. Se mai fac cu bulion, dar mai întâiu se 
lace un clistir rece evacuant, clistirul cu bulion 
se dă rece 'și fără grăsime în cantitate de 1—2 
pahare. 

Clistirele medicamentoase se dau - ori de câte 
ori bolnavul nu poate lua medicamentele pe gură,
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fie că e gura încleștată, că varsă mereu sau că 
medicamentele sunt rele la gust. 

Aceste clisme sunt puzgative, emoliente, astrinu- 
gente, liniștitoare, etc., după efectul ce voim să 
obținem. 

Clistirile purgalive se fac cu apă rece sau caldă, 
aceste din urmă nu-s bune că deprind rectul să 
se descarce numai artificial. Sau se pot încor- : 
pora în apă diferite substanțe purgative pentru 
cazuri de constipații obicinuite sau trecătoare : 
unt de ricin, sare amară, etc, 

Ciistirile liniştitoare se fac ceaiuri de nabă 
sau. paparoane în cari sau 'pus X — XX picături de 
Laudanum, 

Clistirile antispasmodice se fac cu flori de teiu 
sau cu odoloană (valeriană) 10 grame de rădă- 
cină la o clismă. 

Ciistirile austringente se fac cu tanin 5 la 500 
sau cu ceaiu de coajă de stejar în cazuri de emo- 

"ragii intestinale şi diaree. 
Clistirile emoliente se fac cu ceaiu de naliă, 

fărâțe, scrobeală albă: 15—20 grame de amidon 
în 1—2 pahare de apă rece, și totul se pune în- 
trun pahar de apă fierbinte. 

Supozitoarele sau săpunelele. Sunt medicamente 
solide de formă conică de o greutate de 8—10 
grame cari se introduc în anus. Se prepară în 
genere amestecând părți egale de 27 de cacao 
și de ceară a/bă şi topindu-le, iar în-ele se in- 
corporează diferite substanțe medicamentoase ȘI 
se scurg în cornete mici de hârtie ; conurile aceste 
variază în grosime dela grosimea unei pene până 
la degetului celui mic. 

La confecționarea lor se mai întrebuințează și 
seul, mierea, săpunul concentrate suficient prin 
evaporație,
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Şi seul ca și cacao se lichefează și se scurge 
în conuri de carton subțire cu vârfurile fixate în 
nisip fin, se încorporează medicamentele cele mai 
diferite în ele. 

Supozitoarele cu miere se fac concentrând mie- 
rea repede și amestecând mereu până ce capată 
așa consistență că aruncată pe un corp rece să 

se facă așa tare ca să se sfarme ușor. Apoi se 
toarnă în conuri de hârtie unsă, ca și conurile 
.celelaite. 

Se mai fac supozitoare și cu săpun obicinuit 
de rufe, tăindu-le pur şi simplu în formă conică 
cu un briceag. Acestea se introduc în rect, mai 
ales la copiii mici, pentru cari se mai întrebuin- 
țează şi conuri de hârtie de ţigară unse cu un 
corp gras. | 

Nu trebue să abuzăm de supozitorii ca cură- 
fenii căci irită mucoasa rectală. 

Cât despre supozitoarele medicamentoase, acestea 
se fac de obiceiu cu substanțe liniștitoare ca: oz, 
morfină, chloral, etc. Sau cu substanțe astringente 
ca /anin, etc., dar se poate încorpora în ele orice 
substanță medicamentoasă, când bolnavul nu o 
poate lua pe altă cale, Se dau mai frecuent la 
copii cari iau greu medicamentele, şi în special 
chinina.
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