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Ви предлагаме списанието за второто полугодие
(отъ настоящата кн. б до кн. 10).
Ако не сте абонатъ канимъ Ви да прегледате на
стоящата книжка и да се абонирате като изпратите
20 лв. по чек. сметка 2391.
Едно пробно полугодие за ништожната сума отъ
20 лв. ще Ви даде възможность да се запознаете съ
модерното, научно, природно лекуванеЯко желаете да получите и безплатна премия—
книги за 10 лв. отъ изброените тукъ номера на биб
лиотеката „Назадъ къмъ природата", тогава пра
щате 25 лв.
Яко въпроса за реформирането на лечебното из
куство и изграждането му върху принципа на биоло
гичната медицина не Ви интересува, тогава върнете
настоящата кн. 6 като отбележите на обвивката —
обратно — отказвамъ, безъ да поставяте марки.
Щ е сме Ви много благодарни, ако я покажите за прегледъ на Ваши познати особенно страда
щи, които може да пожелаятъ да се абониратъ.
Въ Вашъ интересъ е да се запознаете съ при
родното лекуване и да четете сп. „Природенъ лБкарь".
Драги приятелю, да знаете колко много ще
сме Ви благодарни, ако не се бавите, а веднага пра
тите абонамента си отъ 50 лв. Не ни пречете в ъ
трудния пжть, да просввтимъ нуждаещите се.
Не е натрзпвано никому списанието. Затова Ви
молимъ да не ни ощетявате, а се отчетете.
Превода на главата „болести и страдания на
ушите* отъ немски е направено отъ учителя Стефанъ
Христовъ—Варна.
Ние му дължимъ за тоза голвма благодарност.
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Болести и страдания на ушитЪ
отъ д.ръ Браухле
Ние различаваме външно, срЪдно и вжтрешно ухо. Вън
шното ухо се състои отъ ушната мида и външния слуховъ
каналъ, кой го чрезъ тжпанчето се отдЪля отъ средното ухо.
Ср-Ьдното ухо съдържа слуховитЬ косгици и единъ нервъ
(Хорда Тимпани); къмъ него се считатъ и ушните тржби (евстахиеви тржби, Туба аудитива), които съединяватъ средно
то ухо съ гърлотс. МЪстото въ вжтрешното ухо, кждето се
намиратъ костит-fe, или лабиринта, се състои отъ предверие,
трит-b полукржжни канали и охлювътъ. Предзерието е въ
връзка съ средното ухо посредствомъ кржгло прозорче. Предверието и трите канали съдържатъ оргачътъ на равновесието
на телото. Въ охлювътъ лежи истинскиятъ слуховъ органъ
(Кортиезъ органъ).

Болести на външното ухо.
1. ЦирейТвъ слуховия Ьаналъ (Furuncel).
Той е извънредно болезненъ. Ушната мида и местото
около отвора на слуховия каналъ еж подути и твърде болез
нени. Същевременно може да сжществува едно гнойно въз
паление на средното ухо.
Л Ъ к у з а н е : Едно отваряне на цирея може да се по
стигне чрезъ изпарване на ухото, горещомокри компреси (ле
нено семе, смачкани картофи), облжчване съ топлителна лам
па. Следъ това лекуване се прави компресъ отъ топло масло.
Въ ушния каналъ предпазливо се вкарва влажно хладъкъ фитилъ, кой го се оставя да стои дълго време и следъ това се
подновя а. Повишаващи или променливо — горЪщи бани на кра
ката съ следващъ компресъ на прасците, повишаващи седя
щи бани съ следващо овиване на rfenoTO, спомагатъ за из
тичане на гнойта. Презъ нощьта превръзка на ухото съ горе
що масло, сжщевременно компресъ на прасците и корема.
Не яжъ и не пий когато не си гладенъ и жаденъ.
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Изпразване на червата чрезъ очистително (Хамбургски чай)
или клизма. Диета съ плодове.
2. Катарално възпаление на слуховия Ьаналъ.
То може да бжде предизвикано отъ бактерии или
гжбички. Явяза се като сърбене, парене, леки болки и отде
ляне на течение съ лоша миризма. Следъ изчистване на ушния
каналъ, тжпанчето се указва неразрушено и слухътъ нормаленъ.
Л е к у в а н е : Изплакване на ушния каналъ съ чай отъ
лай-кучка, съ влажна напоена съ алкохолъ вата. Облжчване
съ отоплителна лампа, пара, слънце или кварцова свътлина.
Диета съ плодове.

Страдания на вънщното ухо.
1. Кървоизлияние въ ушната мида (Oih&maiom)
Става чрезъ смазване на ушната мида при борците,
боксьорите, футбулиститв, месзритЪ или хамзлитъ-.
Л е к у в а н е : Най-напредъ превръзка, за да се спре по
нататъшното кървоизлияние. По късно облъчване съ топлина,
пара (синя слетлина, Фьонъ), следъ това влажно-хладенъ компресъ по Присницъ върху ухото, за да се всмучи кръвьта.
2. Запушване на ушния каналъ (Pr6pfe)
произлиза или отъ ушна мазнина или отъ люспи отделе
ни огъ кожата. Запуши ли се съвършенно ушния каналъ,
което става твърде често следъ изпотяване, нахлуване на во
да въ ушния каналъ, тогава настжпва тежко чуване, силно
шумене, чувство на притеснение и замайване.
Л е к у в а н е : Разспабване на твърдата материя отъ
къмъ края съ една тжпа сонда, после едно вцъркване на го
реща вода въ ушния каналъ; при това ушната мида се тегли
назадъ. Много сухи запушвания, които не излизатъ съ шпритцъ,
се умекчаватъ съ многократно капване на разреденъ разтворъ
на водороденъ супероксидъ, глицеринъ или горещо масло и
тогава се изшприцватъ. Дко има пробиване на тжпанчето, то'
гава не тр-вбва да се прави промиване. Твърдата материя
да се извади суха.
з. Чуйсди тВла въ ушния Ьаналъ
тр-вбва да бждатъ отстранени съ промиване. При неце
лесъобразно отстраняване съ инструменти може да станатъ
повреди на тжпанчето. При пробито тжпанче, требва да се
изостави промиването.
•£. Тумори.
При тумори въ външното ухо покЬкога оперативната помощь е възможна и необходима. При злокачествени буци пълПри ядене ограничавай се да пиешъ.
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подобрява операциония

Болести на срЗздното ухо.

1. Катарално възпаление на евстахиевитЬ тржби и
срЬдното ухо.
П р о и з х о ж д е н и е : Възпалителни подувания на носътъ
и гърлото могътъ да се разпростратъ върху евстахиевата тржба и най после върху средното ухо.
П р и з н а ц и : вследствие възпалителното подуване се дос
тига до едно затваряне на ушната тржба. Болниятъ чувствува
тяжесть въ ухото, шумене и бръмчене. И.следовательтъ нами
ра тежко чуване, тжпанчето хлътнало нзвжтре и излияние наедна прозрачна течность въ средното ухо. .
Л е к у в а н е : Повишаващи бани на краката, повишава
щи седящи и полубани съ следващо увиване (мокро или
сухо) на цялото, или три четвърти отъ тялото до изпотяване.
Бани съ електрическа свЬтлина или съ горещъ въздухът Из
чистване на червата, чрезъ очистителенъ чай или клизма.
Плодова диета. Мъстно на главата се правятъ бани съ елек
трическа свЪтлина, или пара. Облъчване съ топлинна лампа
или фьонъ 1 ). Следъ преминаване на възпалението, продухване
съ въздухъ презъ ушната тржба. При хроническо възпаление
отъ голЪмо значение еж слънчевитв бани. Освенъ това суро
ва храна и лекуване съ плодове.
2. Остро възпаление на срЬдното ухо (otitis media acuta).
П р о и з х о ж д е н и е : Острото възпаление на срЪдното ухо
се явява най-вече въ края на острото възпаление на носътъ и
гърлото, което се разпространява върху ушната тржба на
средното ухо. При кихане и кашляне, гнойни частички могътъ
да достигнатъ въ средното ухо и тамъ да предизвикатъ едно
остро възпаление. При инфекциознитЬ болести (скарлатина,
шарка, грипъ, дифтеритъ, тифусъ, възпаление на дробоветЪ),
възпаленията на средното ухо еж чести. Уголемяване на гърленитЬ сл-|ВИци, полипи и подуване на слизестата ципа въ но
са даватъ тласъкъ на едно възпаление въ средното ухо. На
ранявания на тжпанчето съ житно стъбло, разкъсване на тжпанчето вследствие плесница върху ушигЬ и пр. могътъ да
доведатъ до възпаление на средното ухо.
П р и з н а ц и : Ненадейно явяване на остри болки, треска,
шумене въ ухото, тракане въ ухото, тежко чуване, натискъ въ
костьта задъ ухото,"подуване съответните лимфатични жлези
задъ и подъ ухото. При децата сжществуватъ повръщане, не
спокойство, главоболие. При преминаване на образуваната
*) Специаленъ апаратъ за горещъ въздухъ.
Почвай слънчевитЪ бани въ ранна пролЪть.
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гной презъ тжпанчето и изтичането й навънъ веднага спиратъ
болките.
Изследващиятъ намира зачервеняване на тяшанчето и проз
рачна течность въ средното ухо. Въ по-нататъшния ходъ на
болестьта изпъква напредъ (навжтре въ ушния каналъ) части
отъ тжпанчето или ц-Ьлото тжпанче. Следъ пробиване изтича
една водно-гнойна течность презъ единъ отворъ на тлтанчето.
Х о д ъ на б о л е с т ь т а : Той зависи много отъ отровностьта на бактериите, отъ основната болесть, отбранителна
та сила на гкпото, начинътъ на лекуването. Възпаление и
тежко чуване може да изчезнатъ, безъ да се е дошло до ед
но пробиване. Въ други случаи следъ пробиването, гноясването трае повече или по малко време, за да се спре на края
и да остави следъ себе си едно пълно оздравяване и нормаленъ слухъ. Много р£дко'се достига до компликации (менингитъ) или преминаване въ хроническо гнойно възпаление.
У с л о ж н е н и я : Най-често се случва преминаване на
възпалението отъ средното ухо върху костьта задъ ухото
(Мастоидитъ). Областьта задъ ухото е силно болезнена и се
подува. Въ рентегеновия образъ „стопяването" на костьта се
вижда.
По-рЪдко се идва до повреждане нервите на лицето
(Facialislahmung), преминаване на възпалението въ вжтрешнсто ухо (лабиринтитисъ) съ повръщане, трептене на очите, за
майване, нарушения на равновесието, глухота или напредване
на гнойното течение върху мозъчната ципа и даже самия мозъкъ.
Л е к у в а н е : Спокойствие въ леглото. Бързо изпраз
ване на червата чрезъ очистителенъ чай или клизма. После
да се пости съ сокозе q ^ плодове и всекидневно очистване
на червата. До като трае треската, всекидневно повишаващи
бани на краката, седящи полубани съ следващо влажно или
сухо обвивине на телото до изпотяване. Следъ снемане на
обвивката измиване на целото rfeno. За ношьта компресъ на
прасците и корема. Следъ спадане на температурата премина
ване отъ пости къмъ плодова диета. На съответното место
ухото се напарва съ горещо ленено семе или компресъ отъ
лай-кучка, паренъ компресъ, облжчване съ топлинна лампа,
паренъ душъ. Въ ушния каналъ да се капнатъ неколко капки
горе-до масло или да се вкара фитилъ нгпоенъ съ горещо
масло. За ношьта горещъ масленъ компресъ на ухото. Следъ
пробиване на гнойта да се слагатъ предъ ухото памуци (фитилчета), за да се изсмучи гнойта. Докато гнойта тече добре
не еж необходими промивки на ухото, има ли опастность обаче
ушния каналъ да се запуши отъ твърди гнойни маси, тогава
еж необходими, много пжти презъ деня промивания съ чай
отъ лай-кучка и редовно изчисване на ушния каналъ.
При по-силно хлътване на тжпанчето, остри болки и силДолнитЪ и горнитЪ дрехи да еж пропускливи за въздуха.
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но чувствуване на тяжесть въ мастоидната кость, пробожда
нето на тжпанчето (Parazentese) носи бързо облекчение, защо
то улеснява истичането на гнойта. Изтичането на кръвь безъ
гной или съвсемъ малко, показва ненавремено пробиване.

Б о А н и ч е н ъ А И С Т Ъ № 64.
Остро възпаление на средното ухо
отъ дЬсна и лЬва страна.
П р е д и с т о р и я : преди четиранадесеть дни ненадейно
болки въ лявото ухо; веднага следъ това течение отъ ухото.
Отъ осемь дни бодене, мушкане сжщо въ дясното ухо и гной
но течение. Поради тежко чуване и течение въ двете уши и
болки, пациентката идва въ лечебницата „Присницъ".
С ъ с т о я н и е : 43 годишна пациентка. Дъсното тжпанче
силно зачервено, бззъ гланцъ, надуто напредъ, леко пулсира
що. Левия ушенъ каналъ набжбналъ, съ съсирени на късчета
маси, издаващи лоша миризма, запушенъ. Следъ отстраняванието на тия съсирени маси не се вижда тжпанчето. Съ на
дуването на ушния каналъ се пречи на виждането. Тжпанчето
изглежда разрушено и заето съ сгъстени маси. Чуването съ
левото ухо слабо. Езикътъ въ основата дебелъ, съ >сивобтзлъ
цвЪгь, сливиците почти колкото фурма, леко зачервени и
обложени. Отвънъ може да се напипатъ като уголтзмени и едва
болезнено. Носните кухини болезнени.
Л е к у в а н е : Пость (десеть дни) съ сокове отъ пло
дове и всъкиднезно клизма; три пжти седмично електрическо
мосче върху корема, следъ това полубаня или четкова баня
съ следваще овиване на ттзлото за два часа; три пжги сед
мично променлива седяща баня, три пжти седмично промен
ливо измиване на ЦБЛОТО гЬло, презъ вечерьта променлива
баня на краката и компресъ на прасците за нощьта.
Х о д ъ на б о л е е т ь т а : Четири дни следъ приемане
то подутината въ левия слухозъ каналъ спадна и лявото тж
панче стана видимо. То е тъмно, набръчкано, пробито. Дъс
ното тжпанче още зачервено и изпъкнало напредъ. Три сед
мици следъ приемането пациентката можа да бжде освободе
на като здрава, съ съвсемъ нермаленъ слухъ.
Изследване следъ х1г година: пациентката е останала
здрава.
3. Хроническо възпаление на средното ухо.
(Otitis media chronica)
П р о и з х о ж д е н и е : То се развива най-много презъ
време или въ края на инфекциозните болести следъ остра
форма.
П р и з н а ц и : Или слизестата ципа на средното ухо е
засегната отъ хронически гноенъ процесь, или освенъ тевз,
МеснитЪ супи не еж усилващи и не правятъ апетитъ.
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сжществуватъ още нагноявания на слуховите костици и стенигЬ на КОСТИГБ. Тжпанчето ипи е напълно разрушено или
е многократно пробито. Напвднатото ухо чува тежко. Болни
те се оплакватъ отъ шумъ въ ушит-fe, унесеность, замайване.
При хроническо гноясване на слизестата ципа, последната е
зачервена и отдЪля една слизеста течность безъ миризма. При
описаното гноясване на костигЬ, гнойта, напротивъ, има лоша
миризма. Често отъ възпаленото срЪдно ухо излизатъ много
полипи. Паднали люспи отъ кожата може да лежатъ една
върху друга на пластове съ лоша миризма. Кожата на вън
шния слуховъ каналъ може да се разрастне навжтре къмъ
средното ухо и да замести слизестата ципа. Купове отъ сле
пени клетки отъ кожата могътъ да изпълнятъ средното ухо
(холесгеатомъ) и накрая, чрезъ нзтискъ, да доведатъ до едно
разрушение на костите съ сериозни компликации.
Л е ч е н и е . Силно общо лЪкуване чрезъ слънчеви бани,
въздушни бани, сухо търкане на кожата съ четка. Бани съ
четка, променливи душове, изпотяване въ сандъкъ съ горещъ
въздухъ или електрическа баня или въ завиване.
Продължително хранене съ сурова храна. Облжчване на сред
ното ухо (като се използува една тржба), съ слънце или квар
цова св-втлина. Отделянето може да бжде отстранено като се
отклони приемането на каква да е течность. Изплакване сред
ното ухо съ чай отъ лай-кучка. Късчета отъ люспи требва
да бждатъ отстранени отъ лЪкаря специалистъ. МЪстните
приложения еж сжщигЬ посочени при острото възпаление.
Следъ преминало възпаление може да останатъ отвори
те на тжпанчето. При разкъсано тжпанче строго се забранява
гуркането въ водата. Сжщо при миене не требва да се оставя
да влиза вода въ ухото.
•4. Туберкулозно възпаление на срЬдното ухо.
П р о и з х о д ъ . Туберкулозното възпаление най-често пре
минава отъ гърлото, по продължение на ушната тржба въ
срЪдното ухо.
П р и з н а ц и : тукъ се развива картината на безболез
неното хроническо възпаление на средното ухо съ разкжсано
тжпанче, разрушение на костьта, отделяния съ лои;а миризма,
тежко чуване.
Л е к у в а н е : Силно обшо лекуване описано както при
възпаление на средното ухо. Особено слънце!

Страдания на ертздното у х о
Отосклероза
е една болка наследявана въ много фамилии. Тя води
къмъ новообразувания на кости въ ср-Ьдното ухо. Подвижностьта на слуховите костици се обременява, намалява,
ЗеленчуцитЬ не се варятъ, а само задушавать.
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чрезъ което се явява тежко чуване най-напредъ въ едно
то, а после и въ двете уши. Нападнати биватъ особено
жени. Болката може де се яви още на" младини, поняко
га въ края на освобождаване отъ бременость — изстивания,
силни напрежения и душевни тяжести може да развиятъ и
влошатъ болестьта. Освенъ тежкото чуване най-вече сжщесвуватъ шумъ въ ухото и замайване. Понъкога се наблюдава
явлението, че пациентитв при разтърсвания, напр. при пжтуване въ кола или влакъ, чуватъ значително по добре. При
отосклерозата тжпанчето показва по единъ характеренъ начинъ съвсемъ нормаленъ или мзлко изм-вненъ изгледъ (видъ).
Л е к у в а н е : Промяна на храната при сурово хранене.
Въздушни и слънчеви бани. Повишаващи бани съ четка и
следваще тричетвърти овиване (влажно). Повишаващи седящи
бани съ следваще овиване на тялото. Променливи бани на
краката съ компресъ на прасците. При употреблението на
вода ушните шумове най напредъ се усилватъ, обаче по къс
но се подобряватъ значително. Систематично равнодушие
къмъ ушните шумове може да действува твърде благотворно.
Прилага се и всичко казано при другите ушни заболявания.

Болести на вжтрешното ухо.
1. Възпаление на вжтрешното ухо, възпаление на лабиринта
(LabyrintU's, otitis interna).
П р о и з х о д ъ : а) Едно остро възпаление на средното
ухо може да се разпростре въ вжтрешното ухо и тамъ да
предизвика едно ограничено (очертано) възпаление съ тен
денция къмъ капсулиране.
б) Следъ възпаление на мозъчната ципа, ушнитЬ слюн
чени жлези, следъ грипъ, възпаление на дроб:вегв, тифусъ
или възпаление на гръбначния мозъкъ, може да се загнезди
въ вжтрешното ухо едно възпаление.
П р и з н а ц и : Замайване (Drehschwindel) при навеждане и
бързи движения, лошо настроение, трептене на очите при
натискане върху слуховия каналъ, тежко чуване.
При показаното въ точка б) произхождение може да
настжпи глухота отъ едната или двете страни.
Л - Ь к у в а н е : При въ точка а) показаното произхожде
ние пости съ сокове отъ плодове и клизми. Повишаващи ча
стични бани съ следващо три четвърти влажно овиване на
телото до изпотяване. Постъ и изпотяване до тогава докато
признаците съвършенно изчезнатъ.
При въ точка б) показаното произхождение — лъкуване
на лежащата въ основата болесть.
Не преяждай.
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Болниченъ л и с т ъ № 65.
Остро възпаление на средното ухо (въ дветф уши)
съ преминаване въ вътрешното ухо.
П р е д и с т о р и я : 35 годишенъ лЪкарь заболява отъ
грипъ съ възпаление на ср-вдното ухо отъ двете страни. Въпрвки това упражнявалъ по-нататъкъ практиката. Следъ това
ненадейно една сутринь при събуждане, много дни следъ на
чалото на възпалението въ ср-Ьдното ухо, възбуда за повръ
щане и замайване, които се явявали при най малкото ме
стене въ леглото. Бързо привеждане въ болницата „Присницъ".
С ъ с т о я н и е : двегв тжпанчета изпъкнали напредъ; про
зрачно течение и въ двете уши; тежко чуване.
Л ъ к у в а н е : Пости съ солове отъ плодове, всъкиднезно клизма, всвкиднезно изпотяване въ електрическия сандъкъ
и три четвърти овиване до изпотяване.
Х о д ъ : следь 5 дена постите и изпотязанията можаха
да бждатъ прекъснати, спедъ 8 дни изпращаме болния оздревълъ. Течението вь сръ\дните уши изчезна, тжпанчетата
нормални, чуването съвсемъ въ редъ. Болниятъ колега ведна
га пое работата си.
2. Сифилистично възпаление на вътрешното ухо
и слуховия нервъ.
П р о и з х о ж д е н и е : Настжпва въ втория и третия
Стадий на сифилиса.
П р и з н а ц и ; Тежко чуаане сь едното или дветв уши
т. е. глухота, шумене въ ушитв, трептече на очите, замай
ване, болки на главата, осакатяване на зрението. Вассерманова реакция вече позитивна.
При вроденъ скфклисъ настъпва обикновено отъ десета
до 30 годишна възрасть увеличаваща се глухота. Въ сжщото
време сжщестауватъ вече други признаци на болестьта, напр.
остатъци на едно преминало възпаление на мозъчните ципи,
нгправилни зжби и др.
Л ъ к у в а н е : Физикално-диетично, общо лекуване по
предписанието на лекаря по описания no-rope начинъ.
3. Възпаление на слуховия нервъ (Neuritis acusiica).
П р о и з х о ж д е н и е : Вследствие повреди отъ лекар
ствени отрови (хининъ, натриевъ салицилать, аспиринъ и др.),
алкохолъ, тютюнъ, олово, бактерийни токсини при грипъ,
шарка, дифгиригь, туберкулоза, тифусъ, отпадаци на веще
ствената сбмвна и др.
П р и з н а ц и : Винаги тежко чуване и отъ двегв страни,
шумъ въ ушитв, нагискъ въ ушитв, бръмчене въ ушите.
Слабо нарушение на равновесието.
смокини противъ запекъ. Сжщо и Кюстендилски сливи
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Л е к у в а н е : Отстраняване на питиетата—отрови и
вредните лъкарства. Изпотявания, водни, парни « др. бани съ
следващо овиване и т. н.; Въздушни бани, слънчеви бани,
вегетарианска храна. (Вижъ др. глави).

Страдания на вжтрешното ухо.
1. Прогресивна лабиринтова глухота.
Тя се явява като професионална болесть при шлосеритЪ,
бакърджиит-fe, работниците при машинитЪ, като старческа бо
лесть вследствие втвъряяване на кръвоноснит-fe сждове въ
вътрешното ухо, следъ болести въ бжбрецит-fe или безъ узназаема причина.
Л е к у в а н е ; Общо лЪкуване. Лвкуване на болестьта
лежаща въ основата.
2. Замайване въ лабиринта (menieresche torankheif).
Вследствие кръвоизлияние или нарушение на кръвообръщението въ срвдното ухо, настжпватъ веднажъ или повтор.ю случаи на замайване, лошо настроение, повръщане, на
рушение на равновесието, трептене на очит-в, бръмчене на
ушите или разстройство на слухътъ.
Л-fe к у в а н е : При ненадейно влошаване строго спокой
ствие въ леглото. Отклонение на всъкакъвъ шумъ или ярка
свЪтлина. Посещения и забавления да сставимъ на страна.
Пости съ сокове отъ плодъ и клизми. Отвличане отъ главата
чрезъ компреси на прасцитъ, на корема и др. отвлекающи
приложения.
Следъ преодоляна криза, общо лекуване на тЬлото, кое
то да съответствува на състоянието и силитъ1 на пациента.
Бани съ четка, полубани съ следващо овиване, въздушни
бани съ суха четка, сурова храна, плодова диета. По-късно
вегетарианска храна. Ллкохолъ, кафе, черенъ чай и месо еж
строго забранени, за да не настжпи повторение.
Твърде препоръчително е прекарване отпускътъ презъ
л+зтото въ планини съ средна височина.

БългарсЬиятъ лтзкарь ще 6Жде спечел е н ъ за природното лекуване.
Крайната цъль на всЪка дейность за природно леку
ване тр-Ьбва да бжде спечелване повече лгькари.
Отъ неколко години имаме признаци, че нЪколко про
гресивно мислящи лекари възприематъ основнитъ принципи
на природолъчението. Това тръбва да радва всеки нашъ последователь, защото съ това природното лекуване ще се из
тръгне отъ ржцегв на лаицигЬ и мине въ ржцете на лекаря.
Покрай многото процитирвани отъ насъ признаци на тоНе чакай да забол-Ьешъ, а се просвЪти още здравъ.
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ва радостно явление, сега даваме още три такива прояви.
Едната за признаване силата на Куневи и Кнайпови при
ложения, втората за лтькуване на сърдечно болни безъ ле
карства, по чито природолечебенъ методъ и трето за лтькуване
на ревматизма безъ лекарства.
За метода на Кнайпа, особено на Луи Куне еж се писа
ли отъ лекари толкова хули, че тази проява отъ страна на
българския лЪкарь е цЪла епоха.
Да лЪкувашъ, да открепвашъ и подпомагашъ едно болно
сърдце безъ да давашъ каквито и да било лекарства, се е
сметало и сега се смЪта за абсурдъ. Огъ тукъ важностьта
на процитираното тукъ по този въпросъ.
И най-сетне, да си позволишъ да лЪкувашъ ставенъ
ревматизъмъ безъ салицилови препарати се смета и днесъ за
абсурдъ и немислимо. Много читатели еж върнали и отказватъ да
получаватъ вестника на нашия съидейникъ г. д ръ Русевъ (ме
дицински вестникъ) само затова, че била помЪстена една ста
тия за лекуването на ревматизма безъ лекарства. Споредъ
единъ читатель, това било глупости, които той не можалъ да
чете. Това подчертаваме за да се види колко отрицателно се
отнасятъ хората днесъ къмъ природолЪчението даже и при
наличностьга на доказателства въ негова полза. Не желаятъ
даже да го четатъ—камо ли да преценятъ.
1. За Луи Куне и Отецъ Кнайпъ
Г-нъ Д ръ Ивановъ е често цитиранъ отъ насъ българ
ски лЪкарь. Първо поради схващането му, че температурата
не бива ба се потиска съ лгькарства и съ лекарства никога не
сме въ състояние да съкратимъ продължителностьта нито
пъкъ бива да изнудваме природата и изкуствено да спираме
болестния развой.
Сега г. д-ръ Ивановъ ни става много симпатиченъ съ
още едно нЪщо: Въ своя вестникъ „Здрава Раса" брой 323.
когато разглежда въпроса за лпкуването на разширенитп вени
между другото казва: .Поливането на коленет-fe по Кнайпъ е
полезно. Обтриването на корема по медода на Луи Куне е
добро, защото премахва запека и подобрява кръводвижението
въ корема. Могътъ да се поставятъ влажни чорапи пакъ по
метода на Кнайпъ, съ което се постига значително подобре
ние на болестьта. Освенъ това се препоржчва четкови маса
жи. При много тежки случаи се прави операции но то не ви
наги дава трайни резултати ето защо за препоржчване е болниятъ периодично да прилага горното лекуване".
П о у к а т а з а ч и т а т е л я е: Български лечарь, не
природолечитель, прилага и препоржчва Кнайпови и Куневи
класически приложения. Той предпочита това лекуване предъ
оперативното, което отбелязва като нерадикал-ю и нетрайно.
Не прави приеннцовия компресъ съ мушама.
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Но съ горните нЪколко думи уважаемиятъ г. д-ръ Хри
сто Ивановъ потвърждава физиологически обосновани дей
ствия на Кнайповия и Куневия методи, съ което имъ дава и
научна светлина.
Съ т^зи н-вколко реда г. д-ръ Иаановъ отговаря, безъ
да си е поставилъ за цель, на хулитк, които русенскиятъ
училищенъ лЪкарь д-ръ Чслаковъ сипа толкова много по ад
реса на Кнайпа и Луи Куне, които нарече „невежи", „шарла
тани" и т. н.
Но г. д-ръ Ивановъ |съ това прави единъ исторически,
ако щете епохаленъ приносъ къмъ легализиране, признаване
природното лгькуване и специално Кнайповия и Куневия методи,
отъ българското общество и главно отъ българския просв-feтенъ лекарь.
Ние канимъ читателите да си взематъ добра бележка
отъ това, да поздравятъ мислено г-нъ д-ръ Иванова и си кажатъ—доказателствата въ полза на природното лекуване
се ежедневно увеличаватъ. Българските лъкари минаващи по
вече или по-малко на страната на природолъчението се уве
личаватъ.
З а щ о т о , ако разровите литературата отъ десятки го
дини и до сега, ще намерите ли нЪкткде писано отъ лъкарь
положително за Кнайповия и Луи Куневия методъ? Ще сре
щнете ли нъкжде спо.пенавано името „четковъ масажъ"? Раз
бира се че не. Това е съвсемъ нова проява — плодъ на десеть годишна борба средъ гжститъ- редове на нашите после
дователи.
Ср%дъ варненските деца изъ училищата на брой 4500,
които обслужваме ние служебно нито едно дете не знае що
е четковъ масажъ и въздушна баня. Следъ масови редовни
беседи предъ гЬхъ, много деца не само научиха що еж те,
ами и редовно ги прилагатъ въ живота преди още да се
разболея тъ.
Ето плодовет-fe отъ нашата и Вашата дългогодишна дейность драги съидейници!
2. МЕДИЦИНСКИ ВЕСТНИКЪ ОПИСВА
1. Природното лКсуване на сърдечно болнитЬ.
Софийскиятъ лвкарь г. Д-ръ Русевъ, въ своя „Меди
цински вестникъ" прави следнитъ извадки отъ трудовете на
Д-ръ Браухле и професоръ Гроте.
а) За диетичното лМсуване на сърдечно болни
професоръ Гроте казва:
—3d да може да уравновеси тези смущения, диетата треб
ва да отговаря на следнигв условия: да съдържа малко теч
ности и малко соль, да бжде богата на захарь и сравнително
бедна на белтъчини, да съдържа изобилно алкалични вещеНасила приетата храна не се използува отъ организма.
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ства. Съставатъ на тлъстините е отъ второстепено значение.
Едно диетно лекуване, което отговаря на тЪзи условия може
да даде много по-добри резултати, отколкото лекарственото
лекуване. Тези функции причинно и по сжщество еж много
по-достжпни за въздействие чрезъ диететиката, отколкото
чрезъ лекарства.
б) За природното л№уване на сърдечно болнитЬ
известниятъ германски природенъ лЪкарь д-ръ Браухле казва:
—Лекуване на сърдечната инсуфициенция по принципите
и средствата на природната медицина е твърде ефикасно.
Повечето отъ декомпенсационните смущения можаха да бждатъ отстранени само чрезъ физикално-диетни средства, безъ
никакви медикаменти. Обезводняването става тъй бързо, както
при медикаментозното лекуване. Само при бързата форма на
абсолютната аритмия това лекуване не дава резултатъ и
требва да се приложатъ лекарства (строфантинъ или дигиталисъ). При бавната форма на аритмията може да се получи
подобрение и само чрезъ физикално-диетните средства. Ко
гато последните не помагатъ, това въобще е единъ лошъ
прогностиченъ признакъ.
Планъ на лекуването:
а) Ф и з и к а л н о л е к у в а н е : всека сутринь сухо четкане на цялото rfeno, измиване на цялото тЬло, алтернативно
съ топла и студена вода, следъ това 10 мин. студенъ компресъ
(Herzschlauch) на сърдечната область.
На обЪдъ масажъ на ц-гзлото тело и дихателни упраж
нения, следъ това 10 мин. студенъ компресъ на сърдечната
область.
Вечерь измиване на гърба съ хладка вода, въ която
има синапено брашно (laue Senfmehlabreibung) следъ това
10 мин. студенъ компресъ на сърдечната область.
Вь началото пъленъ покой въ легло, прозорците день
и нощь широко отворени, още по добре прекарване постоян
но на открито, както при пневмония. Често да се правятъ
систематични дълбоки вдишания.
Съ напредващето подобрение сутрешните измивания се
ограничаватъ и се заместватъ напр. съ локални бани на ржцет-fe съ повишаваща се температура. Когато болниятъ може
да става — въздушни бани и предпазливо дозирани слънчеви
бани. Ходенето посгепено да се увеличи и да се комбинира
съ дихателни упражнения.
б) Д и е т н о л е к у в а н е : дневно по 3,U литри млеко
(Buttermilch)1) разпределено на 5 порции и три пжти дневно по
една ябълка или некакъчъ другъ плодъ съ подобно тегло.
(ft. Brauchle, Jahresk. f. arzitl Fortbild. 1636, № 8 )
') MntKOTO следъ получено масло.
Лекуването чрезъ суровоядене е много резултатно.
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2. Природното лЬЬуване на острия ставенъ ревматизъм*.
Лекуването на став. ревм. съ средствата на природната ме
дицина дава резултати, които не еж по-лоши отъ тия, които дава
медикаментозното лекуване. Лекуването се състои въ следното:
а) Пъленъ постъ докато трае температурата, като се при
ема само вода, плодни сокове, чай отъ билки. При започване
то на поста да се направи една хубава очистителна клкзма.
Или Nart. sulfuric или съ нЪкакво растително очистително.
Презъ време на постенето да се прави ежедневно по една
клизма за да се попречи на обратната резорбция на продук
тите отъ гниенето и ферментацията въ червата. Следъ спада
нето на температурата плодна или сурова храна, после вегетарянска храна, която още дълго ще требва да се спазва.
б) Докато трае температурата пъленъ покой въ легло.
Денемъ и нощемъ отворенъ прозорецъ на стаята.
в) Сжщевременно енергично дгълително и дезинтоксикациочно лгъкуване чрезъ изпотявания, толкова чести, колкото
може да понася болния. Tfe могатъ да се правятъ чрезъ свет
ли бани или частични водни бани съ повишаваща се темпера
тура съ следваща 3Д опаковка. Освенъ това измиване на ко
жата единъ или нЪколко пжти дневно съ студена, топла или
променлива температура, споредъ чувството на болния. Ло
кално на болните стави парни компреси, горещи маслени увивания (Oelwickel), студени присницови компреси или компреси
съ лЪчебна пръсть.
г) Измивания на устата и гаргари съ чай отъ лайка или
лимонова вода.
д) Н-Ьколко пжти седмично изсму.шане и масиране на
сливиците по Roeder. За презъ нощьта влаженъ компресъ
на врата.
е) Следъ минаването на острите явления масажи, лЪчебна гимнастика, лекуване на кожата чрезъ изтривания съ чет
ка, въздушни бани, слънчеви бани, чегкови бани, променливи
душове и обливания.
ж) При сърдечно поражение студени компреси на сър а
дечната область или на тила, ако болниятъ не се чувств а
добре отъ студено и инстинктивно иска топла, да му се слаг
термофоръ върху сърдечната область(Д. Brauchle, Jahresk, f. Arztl. Fortbild. 1636, № 8 )
Требва да отбележимъ две особености: Първо, че цити
раните автори (проф. Гроте и д ръ Браухле) еж официално
служебни лекари въ държавни болници въ Германия. Значи
това, че те еж минали на страната на природното лекуване
не е станало причина те да бждатъ бойкотирвани и уволня
вани отъ служба (което у насъ е правило). Второ: Трудовете
Записвайте абонати за Н-то полугодие.
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на двамата автори еж напечатани въ официални медицински
списания (което у насъ още дълго нема да бжде)
И трето, че гЪзи статии по природно лекуване вече се
процитирватъ въ български лекарски вестникъ, което до ско
ро не можеше да бжде. Това показва, че природното леку
ване пуска корени срЪдъ българския лъкарь
Л огъ всичко това става ясно, че не следъ много, природолЪчението въ България ще стане това,"което стана вече въ
Германия—официално признаване и въвеждане.

Два

с в Ъ т а: *)

З а Ю м а р к и з д р а в е и л и . . . н о в ъ з&ивотъ.
ЖизненитЬ сили на природата, Ьоито подържатъ живота
cas. и силитЪ Ьоито лЬЬуватъ болеститЬ.

Както всички други постижения и човъшки снаражения,
така и лечебното изкуство прави единъ големъ^Яобратъ.
Тръгни изъ улиците на големия градъ ти ще видишъ голе
ми магазини въ които ще намъришъ и най-малката бурма
или друга частица на голяма сложна машина. Тази частица
отъ голЪмото и сложно ГБЛО ти можешъ да купишъ и поставишъ на развалената машина. И тя тръгва. Но ти ще ви
дишъ и т. н. лекарски кжщи. Големи многоетажни здания
на вратите на които еж накачени много лекарски табели.
Една надъ друга, на ВСБКИ етажъ по няколко, всека
ти сочи че тукъ се лекува този и този органъ на твоето гкло.
Ако бопедувашъ отъ стомашни киселини и нередовность
въ храносмилателния каналъ, специалиста е въ партера и ще
отидешъ тамъ. Страдашъ ли отъ сърдце, тогава требва да
се искачешъ на първия етажъ при специалиста по сърдечни
болести. Тече ли ти обаче ухото, тогава требва да се покачешъ още единъ етажъ no-rope. Тамъ е специалиста за уши.
Чувствувашъ ли нещо въ пикочния мехуръ, тогава качи се
още единъ етажъ горе при специалиста по пикочните орга
ни и т. н. За всека твоя телесна часть ти требва да диришъ
отдЪленъ специалистъ. И при всеки отъ специалистите ще
намеришъ изящно уреденъ кабинетъ съ потънали въ блЪсъкъ инструменти, шкафове, апарати точно така, както на
тебе ти импонира и както ти очаквашъ да видишъ. Следъ
като ушния докторъ ти оздрави ухото, ти слизашъ при спе
циалиста по челюегиг^, защото загноила челюста ти. R получишъ ли циреи по кожата, тогава отнасяшъ се до специа
листа по кожните болести. Или както още професоръ Биръ
се изразява: „Предъ всека дупка на твоето тело чака по
* Вижъ Woif-Die Natur als flrzt.
Грижи се за гръдния кошъ.
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единъ специалостъ, който не се интересува отъ другитъоргани по които той не е спецйалистъ" (вижъ М. М. В.
1926 год. № 33 стр. 1362).
Това е едната метода. Ти хвърляшъ гроша си въ авто
мата и излиза това което си желаешъ. При специалиста давашъ Ю-тЪхъ марки и съ това си купи здравето. Все едно
отивашъ въ т. н. лЪкарски клещи купувашъ си за 10 марки
здраве и си отивашъ!.
Д ръ Фридрихъ Волфъ

Последствията отъ лошото хранене.
Б е л т ъ ч и н и т е се разлагатъ въ началото чрезъ агмдролиза на по-прости съставни части, които, въ приежтетвието
на неорганични основи, се превръщатъ чрезъ окисляването въ
пикочно вещество (пикочина). Понъкога това разпадане се за
стоява въ фазата на хидролизата и става неправилно окисляване. Тогава се образуватъ нисши аминови киселини, като
глнкоколъ Сжщо така се образуватъ фосфорни и сърни бел
тъчни съединдния, вмЪсто неорганически съединения. Моле
кулата на органичните (6-БЛТЪЧНИТБ) фосфати е много гол-fcма — тя не може да премине презъ бжбрецитъч Тия фосфати
оставатъ въ гЬлото.
Г о т в а р с к а с о л ь сжшо така лесно остава въ ор
ганизма. Вече при 5 грама въ денонощието остава една часть
въ тЬлото. При съвсемъ везеолна храна месеци наредъ се
изхвърлятъ чрезъ урината голЪми количества готварска соль.
Задръжката на сольта прави кожата съ сиво-бледъ цветъ и
подпухналъ видъ. Дори се появяватъ йодеми (водянки).
Задръжката на водата въ тъканигв, което прави готвар
ската соль, поврежда клеткигв механически и химически;
пружинирането на малките артериални разклонения бива на
рушено и съ това храненето и пречиенването на тъканите се
намалява. Издържливостьта на тъканите срещу различни бо
лестни фактори спада много.
Черниятъ дробъ и бжбрецигв се претоварватъ съ б-fenтъчнитъ- ненормални отпадъци, което води къмъ чернодробна
цироза, затлъстяване на черния дробъ и къмъ смущения
въ бжбречната и сърдечна дейность.
Може. да се появи увеличение на киселинигЬ въ стома
ха, което води къмъ стомашни язви. Това е единъ раненъ
признакъ на бжбречното заболяване.
Претоварването на стомаха съ белтъчини води къмъ
диспепсия, увеличение на киселинитъ- и ракъ.
Запекътъ дава много отрови, вследствие гниенето на
бЪлтъчинитЪ: тЪ повреждатъ нерви, черъ дробъ, бжбреци,
сърдце и пр, Силната бЪлтъчна храна води къмъ чернодроб
ни и злъчни страдания, апендицитъ и др. Отровите даватъ
главоболъ, мигренъ, невралгия и пр.
Д-ръ Рагнаръ-Бергь—Дрезденъ
(Hippokrates. № 16/17—1936 p.)
При хемороиди кунелЪчението е отлично.
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НашитЗз л е ч е б н и средства.
ОбзЬулване на тЬлото с ъ м.оЬри ржпе.
Едно отъ лекигЬ невинни и ефикасни приложения на
биологичната медицина е т. н. обжулване на тгьлото.
П р и л о ж е н и е : Правятъ се при добре стоплено тело
—най-добре сутринь отъ топлото легло, или вечерь следъ
стопляне въ лъглото, или следъ единъ четковъ масажъ.
Болниятъ се съблича голъ. Натопява рлщетъ си въ сту
дена или оттръпнала въ стаята вода. Изтръсква ги леко и
съ тЪхь изтрива енергично цълото тЪло, като почва отъ кра
ищата и накрая трупа. За да не засъватъ ржцетЬ съвсемъ,
може да стане нужда намокрянето имъ да стане 2—3 пжти.
Следъ като обжули цълото тъло, облича нощната си риза,
завива се добре въ топлото лътло и остава докато изсъхне
и се стопли. Дко приложението се прави вечерь, оста°а се
цълата нощь.
Изсушаване съ сухи кърпи следъ обжулването е за
бранено
При тежко болни^ или иначе слаби, обжулването се
прави отъ второ лице.
П о к а з а н и я : Нъма заболяване, кждето обжулването
да не е на мъсто. Всички видове остри и хронически болес
ти. Всички здрави. Обжулването е особено полезно прило
жение при висока температура, кждето потискането съ ле
карства е забранено. Такива обжулвания при температурно
болния се правятъ много често—всеки 5—15 минути. Иначе
при хроническо болни се правятъ произволно чести, ежеднев
но до няколко пжти седмично.
Запомнете, че при висока температура обжулването става
леко, а при здравитъ и хроническо болнитв енергично.
Д е й с т в и е т о на това любимо приложение на природолъчението е идентично съ това на всички други прило
жения вързу кожата То събужда деятелностьта на кожата,
охлажда тъпото. Рефлекторно подтиква вжтрешнитв органи
къмъ работа Ободрява и освежава организаа, успокоява нер
вите и докарва добъръ сънь.
Доколко ползата отъ ГБЗИ обжулвания е голъма, личи
отъ това, че ако ежедневно обжулваме само корема съ мо
кри студени ржце, състоянието на коремнит-fe органи се бьрзо
подобрява. Това коремно обжулване е правилъ редовно единъ
нашъ последователь г. Б. Б. инжинеръ-агрономъ, който е
просто възитенъ отъ получения ефектъ.
Нека всъки читатель пристжпи къмъ редовното прила
гане на това обжулване. Той сигурно ще остане изненаданъ
отъ добрия резултатъ.
ЧервеитЬ въ черешить и др. плодове не еж вредни.

Яко не желаете по-вече списанието, пратете «и
25 лв. за изтеклото първо полугодие и ни върне
те настоящата книжка.
Яко не можете да приложите и ГБЗИ 25 лв.,
тогава върнете ни обратно всички петь (отъ 1-ва до
6-та) книжки изпратени Ви до сега.
Давайте ни пла гени абонати за полугодието!
Изчерпана е кн „Четковия масажъ" — да
не се иска.
Първи Яприлъ е последния срокь за отчитане
сь право на премия за 20 лв. Следъ тази дата се гу
би правото на премия.
За премия избирайте си отъ следните книжки:
1) ЛЪкуаане съ вода
2) Парсл-Ьчение
3) Лекуване на морския брЪгъ
4) Кратъкъ курсъ по хигиена . . . . . . .
5) Ревматизъма
6) Лекуване по Шротъ
7) Лекуване съ гладъ
8) Сурсвол-Бчение
9) Закаляване на гвлото
10) Чистота и здраве. . . . . . . . . . .
11) Хигиена на ствростьта
12) Захарната болесть
. . . .
13) Загадката на главзвола
14) За майкитЪ
15) Кожнит-fe болести
16) Криза въ медицината
17) Студените крака като болестна причина . .
18) ТемпературнитЪ болести и лекуването имъ.

20 лв.
15 лв.
Ю лв.
20 лв.
10 лв.
20 лв.
15 лв.
15 лв.
5 ла.
5 лв.
15 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
15 лв.
10 лв.
5 лв.
5 лв.

КНИЖНИНА
1. Деца, които създаватъ грижи у дома си и
въ училището.
Единъ погледъ върху лечебната педагогика за
родители и учители отъ Ханзелманъ. Преводъ отъ
Гено Дочевъ.
Книгата е като първи номеръ на „Медико-педагогическата библиотека. 112 страници сь множество
илюстрации цена 40 лева. За абонатите на медикопедагогическо списание само 20 лв. Препоръчваме я
горешо на нашитЬ читатели.
Адресъ: бул. „Драгоманъ* № 58 София.
2. Най-хубавата радостна изненада за EctKo дете е
Луксозното издание на мартенската книга на
сп. „Нова картина галерия".
Шестцветна корица, красива мартеница. пролетни
разкази, стихове и картини.
Книгата—„Мартенска радость* може да се намери
въ всички книжарници.
Доставя: Книженъ складъ Ив. Писковъ: А. Д.
ул, „Екз. Иосифъ" 11 - София - тел 2-48-08.
3. „Здравецъ" год IV. бр. 5. съ здравното табло
„Азъ обещавамъ", което требва да бжде здравенъ
ржководитель за всеко дете
Год. абонаментъ съ таблото 10 лв. Отделно таб•ото 3 лв.
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