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Празника на розитк
Туберкулозата е болесть, която първо разорява и после унищожава. Семейства гдето тя удари
се разоряватъ материално безъ въ по вечето слу
чаи да спасятъ болния. Тъй едно време проказата е разорявала и унищожавала цЪли семей
ства: Още презъ тази отдалечена епоха общест
вата еж схванали, че т е требва да реегиратъ срЪщу такава страшна и опасна болесть, но споредъ
степеньта на ТБХната култура и понятие за моралъ
ТБ не еж мегли да измислятъ нищо по-добро отъ
това да изолиратъ болните отъ себе си, като ги
хвърлятъ изъ разни пещери или отстранени мест
ности и ги пазятъ тамъ съ стража. Днесъ култур
ното чов-вчестзо има по-други схващания за . мр-_
ралъ~и то гледа съ ужасъ "на" "такова отнасяние
- съ заболелите. Съвременното общество изисква
да се огради заболелия съ всички грижи и вни
мание, даже когато той е безнадежденъ. Отъ това
и борбата противъ трберкулозата става и по нало
жителна и по трудна. Като първо необходимо ус
ловие за усп-вхъ въ тая борба е участието на це
локупното гражданство. Ето защо д-вото за борба
противъ туберкулозата за да пропагандира идеята
и за да й даде нови импулси устройва вевка го
дина празника на розите. Презъ този день се буди
у гражданина съзнание за опасностьта, която го
дебне вевкога и навевкжде и се взематъ все понови и по силни позиции срещу врага — охтиката.
Врага съ който имаме да се боримъ не раз
полага съ избухливи орждия, нито съ отровни га
зове. Неговата външность и неговите сръдства не
предизвикватъ ужаса който изпитваме напр. при
избухванието на единъ снарядъ. Причинителя на
охтиката на видъ е крайно малъкъ, но по злинитъкоито нанася, той е исполински гол-вмъ; той съ
просто око не се вижда, не се хваща, но за това
пъкъ името му е разрушение и убийствената му
ржка с^е смърть. Царството му обхваща цялата
земя. Той не знае ни право, ни законъ, ни власть,
ни моралъ, ни милосердие. Малки и големи, кул
турни и варвари, жители на равнините и плани
ните, бедни и богати, Царе и ратаи — всички еж
подъ неговите съкрушителни удари I Срещу този
невидимъ неприятель който ни удра изъ засада съ
бездименъ и безгласенъ куршумъ, ние сме обявили
война, война на животъ и на смърть! Срещу такъвъ мощенъ неприятель борбата требва да бжде
и методична и открита. Като първо условие за да
се срази неприятеля е добре да го опознаемъ.

По отношение на туберкулозата разузьаванието е
отишло вече доста далечъ. Ние знаемъ вече че тя
е заразителна и познаваме пжтищата на нейното
разпространение. Остава на насъ тукъ да разучимъ разпространението на болестьта и по специ
фичните условия, които спомагатъ за нейното разпростренение. Въ статии и беседи ние ще чуемъ
статистически данни за туберкулозата въ всичко
други страни, но какъ стои въпроса въ България
и частно въ Варна нищо нема да чуемъ. Данните
които се даватъ еж само пр*иблизителти и въ гЬхъ
нема нищо точно, нищо научно Въ всеки случай
наблюденията и откжелечните статистики, ни да
ватъ право да предполагаме, че въ Варна тубер
кулозата е силно разпространена и че прави го
леми упостошения.
Д-вото за борба противъ туберкулозата въ
Варна си поставя като първа цель откриването на
единъ диспансеръ за гръдоболни, кой го като ра
кета ще ни осветява пжтя на насгжплението сре
щу тоя невидимъ и мощенъ неприятель. Диспан
сера ще изучава туберкулозата въ Варна и въ найзатънтените краища, ще разучвва.нейните постжпч
за настжпление и сжщевременно ще сее чрезъ
пропаганда и съвети необходимите познания какъ
да се предпазваме отъ нея. Тоя диспансеръ ще
разполага и съ всички съоражения за ранното
разпознавание на охтиката и за нейното лекувание
съ всички способи познати днесъ на науката. Дис
пансера ще бжде единъ мощенъ инструментъ въ
ржцеге на лекарите и обществото за борба про
тивъ туберкулозата. Но откриванието и подържанието на единъ такъвъ диспансетъ изисква сред
ства, много средства. Съзнавайки големата общественна полза отъ този институтъ и убедени че
помощьта дадена за това дело е сжщевременно
дело и на самопомощь ние се осмеляваме въ тия
дни на голема стопанска и парична криза, да се
обърнемъ къмъ гражданството и да апелираме
къмъ неговата щедрость.
Нека формираме авангарда за борба противъ
туберкулозата—диспансера и нека съ пълна вера
въ крайната победа продължимъ борбата. Никак
во съмнение, че човешкия гений, че великата хри
стиянска любовь къмъ ближния, че най-после вро
дения инстинктъ и самосахранение ще надвиятъ
надъ тъмните сили които целятъ изражданието и
и унищожението на човешкия родъ.
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Борббата съ туберкулозата — общеЬтвенъ дтзлгъ.
Туберкулозата е най-разпространената отъ
всички заразни болести, Щателното изследване
труповетЯ на умрЯлитЯ отъ разни болести е от
крило въ 95°/с едни или други туберкулозни повре
ди и туберкулозни' огнища въ заглъхнало' или
тлеещо състояние. Само въ 3 % отъ труповетЯ не
еж намЯрени видими туберкулозни поражения.
Споредъ ШедеН, ВигсЬагсИ и др. автори всички въз
растни'човгъии еж заразени отъ туберкулоза, еж ши
болни, или нпкога еж боледували отъ туберкулоза.
Всички видимо здрави хора страдатъ отъ скрита
или така нар. инактивна туберкулоза. Нарушили се
обаче здравното равновесие въ организма — за
глъхналата или тлЯеща туберкулоза на зараза се
съживЯва отново, пожара не закъснява да избух
не и болния става жертва на подновената зараза.
За щастие обаче туберкулозата е излЯчима.
Действително, жертвитЯ и опустошенията, които
причинява болЯстьта, еж грамадни, ала това се
длъжи само на голЯмото й разпространение.
Яко туберкулозата би била тъй злокачествена и
смъртоносна, както е разпространена, то до сега
човЯшки родъ отдавна би загиналъ,
Отъ голЯмо научно и практично значение е
да се знае, кога и хакъ се заразява човгъкъ отъ ту, беркулоза7
Медицинската наука е вече напълно доказа
ла. какво проникването на туберкулозната зараза
настяпва още въ детската възрасть. Детето се раж
да или заразено или се заразява отъ м тубер:
кулоза отъ своитЯ родители, особено отъ майка
си, или отъ други ближни, които страдатъ отъ
открита бЯлодробна охтика. Това заразяване ста
ва най често въ най-ранна детска възрасть. ЗаразенитЯ деца презъ първитЯ месеци следъ ражданието или презъ първата година — обикновено
загиватъ. Колкото по-късно настжпи заразяването,
колкото организма на детето е по крЯпъкъ и се
намира при подобри условия за живЯене и съпро
тива, толкова вЯроягностьта за преживяване и оз
дравяване е по голЯма. Презъ периода на детска
та възрасть всЯко едно дете рано или късно се
сблъсква съ туберкулозната зараза и, въ зависимость отъ неговитЯ съпротивни сили, то или заболъва и загива или изнася победоносно борбата.
При благоприятни условия заразата заглъхва по
някога на цЯлъ животъ. Така се обяснява, защо
туберкулиновата реакция, която е показатель за
сжществуваното на туберкулозно гнЯздо въ човЯшкото тЯло, съ подрастванието на детето се
среща все по често и по-често. Докато презъ
първитЯ три месеца следъ ражданието реакцията
е отрицателна, къмъ шестия месецъ се среща въ
5°/о къмъ годинага — въ 12°/о, къмъ втората го
дина — 24»/°, къмъ четвъртата — въ 37°/0, къмъ
шестата,— въ 53%, къмъ десетата — въ 5 7 %
къмъ 14 година — въ 68%, а у възрастнитЯ до
стига дори до 98%. Децата въ училищната ей
възрасть, (особено между 11 и 15 г.) показватъ
& !о положителна реакция и затова даватъ найгслЯть данькъ на туберкулозата.
Придобиването на туберкулозната зараза
става по нЯколко начина; Най-честия начинъ за
проникване на туберкулозната зараза еж дихател
ните пжтища, по-рЯдко заразата прониква чрезъ

храната и храносмилателнитЯ органи. СамитЯ . ху;
беркулозни болни еж носители и разпространители
на заразата. ЗаразенитЯ отъ туберкулоза живот
ни могатъ сжщо така да разнасятъ и предаватъ
заразата.
Очевидно е, следователно, че за да се запази
человЯчеството отъ* туберкулозната зараза, трЯбва
преди всичко да се положатъ грижи за предпаз
ване на децата отъ заразяване. Само чрезъ опаз
ване и закрепване здравето на децата, ние ще
предпазимъ и възрастнитЯ отъ туберкулоза. Ето
защо съвремензта борба противъ туберкулозата се
насочва преди всичко къмъ укргьпване здравето на
младото поколение и, доколкото е възможно, предпазванието му отъ заразяване. Усилията на ученитЯ въ
настояще време еж устрЬмени къмъ изнамиране
срЯдство за създаване изкуствена невъзприемчивость
у децата къмъ туберкулозната зараза.
За борбата противъ туберкулозата трЯбва да
се мобилизува и въоржжи цЯлото человЯчество,
Борбата трЯбва да бжде обществена, всенародна.
Тя изисква задружнитЯ усилия на държавата, на
общественитЯ самоуправителни институти, на общественитЯ, професионални, благотворителни и др.
организации. Въ тая борба трЯбва да бжде анга
жирано участието, дейното съдействие на всички
съзнателни граждани. Нека всЯки , гражданинъ се
проникне отъ съзнанието, че неговия общественъ
дългъ му диктува не само да си даде лептата, но
<и~да вземе-най активно участие -въ пр^тивотуберкулозната борба. Само по тоя начинъ борбата ще
може да извоюва успЯхи и да намали опустоше
нията на най-страшния човЯшки врагъ — туберку
лозата.

Д-ръ Я. Стателозъ

Туберкулозата у старцитЪ.
НашитЯ старци често кашлятъ. НЯкои кашлятъ дълго, излеко, безъ да причиняватъ тревога
или безпокойство нЯкому. Никой не подозира бЯ
лодробна туберкулоза у тЯхъ. „Отъ старость каш
ля — казватъ.
И на тия стари бабички, вЯчно кашлающи,
повЯряватъ въ много кжщи младитЯ майки своитЯ
дЯца. И се чудятъ нЯкои жени—отъ голЯмата дЯтска смъртность въ кжщитЯ и м ъ : „Не ми вирЯягь
дЯцата , казватъ. Разбира се болната бабичка,
носейки и преспивайки дЯтето, отравя го съ свое
то дихание, опръсква го при говоръ и кашлица съ
своята плюмка и частици отъ храчки, пълни съ бацилитЯ на туберкулозата.
Защото туберкулозата у старцитЯ нЯма тоя
буренъ и скоротеченъ характеръ, както у по-младитя. Ьолестьта сравнително е по-доброкачествена
влачи се дълги години, безъ болния да легне или
да се оплаче сериозно. СЯяйки около себе си за
раза и смърть, болния самъ живЯе и често приживява всички свои близки.
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Д-ръ П. Д. Снорчевъ.

Какъ да предпазимъ младежьта отъ охтика.
Охтиката е болесть предимно на подраства
щото поколение. Лигавите ципи на детския организмъ еж по-лесно пропускаеми за туберкулоз
ните бацили, тъканите му еж по-лесно поражаеми
за тЬхъ отколкото тия на възрастните.
Растещиятъ организмъ' на юношата е изложенъ на повече превратности — качествени и ко
личествени - засягащи наличностьта на предпаз
ните му вещества, следователно, той често изпада
въ състояние на по-слаба защитность спр-вмо разни
вредни агенти и туберкулозната зараза.
Поради това процентътъ на заболяванията у
младежьта изобщо и частно отъ охтика е значи
телно по голЪмъ отъ тоя при възрастните.
Ето защо грижата за закрепване на младото
поколение е отъ първостепенно значение въ бор
бата ни съ туберкулозата, въ стремежа ни да оздравимъ нашия народъ.

'
|

Такива деца ех жертвипнъ, на които охтиката
хвърля стръвнишко око.

Съ какви средства разполагаме за да повишимъ съпротивната способность на младежьта, да
я закалимъ и да я направимъ годна бодро да се
справя съ училищните и житейски несгоди?
Отрицателните страни на затворения и бездвиженъ училищенъ режимъ требва да се париратъ, да се обезвредятъ.
I
За тази цель особено полезни еж честитгъ
\ полу или еднодневни излети извънъ града. Неколкодневните „научни" екскурзии по чужди градища
< еж скжпи, досадни и уморителни съ своите при; нудени посещения на забележителности, музеи
I и пр. —.За това пъкъ често предприеманите из| лети изъ близката околность оказватъ много бла; готворно влияние върху учащите се. Умореното
;• око си почива въ живите краски на близки и даI лечни хоризонти. При игри всредъ природата дро| бовете дишатъ дълбоко и обилна окислородена
I кръвь облива всички тъкани. Сърдцето работи ле! ко и бодро, кожата функционира усилено и обI лекчава работата на бжбреците — и чрезъ двата
тия органа усилено се отлжчватъ вредните про
дукти на вещовия обменъ. Целиктъ организмъ
се прозедря и възобновява и децата се връщатъвесели въ кжщи, ободрени за една седмица.

*
Изоставяйки условията на живота въ нашето
семейство на страна, ний тука особено требва да
изтъкнемъ училищния режимъ като единъ отъ
мощните фактори за вирението на туберкулозата
всредъ младежьта.
Защото още отъ ранни години детето по за
дължение се изтъргва отъ родителския домъ и се
дава на обучение въ училищата.
А съвременното обучение е уморително, суходушно, несъобразно съ физиологичните нужди на
^*растещия организъмъ; Едно обучение, което изиск
ва еднакво много както отъ добре —, тъй и отъ
слабодарения ученикъ.
Детето отъ ранна възрасть се затваря между
четири голи стени, приковава се на училищния
чинъ и въ продължение на 3 до 5 часа по единъ
досадливъ и сухъ начинъ му се натрапватъ позна
ния необходими за бждния му жизотъ.
А детския организъмъ се нуждае отъ игра,
отъ' пъргави движения на открито.
Но горко на оня ученикъ, който въ самоза
брава даде воля на набралата се и притискана
енергия, мръдне и наруши училищната дисциплина:
ушите на досадилото се дете ставатъ изкупителна
жертва за прегрешенията му спремо последнята.
А следъ пладне дори до късна вечерь учене
уроци, писане домашни упражнения, които еднакво
огорчаватъ и неделни и празднични дни.
И свръхъ всичко, това продължително обуче
ние става въ крайно нехигиенични помещения.
Като последица отъ несгодите на училищния
режимъ ний виждаме, че къмъ Великъ-день голема часть отъ учениците вече еж съвсемъ изтощени
и умствено преуморени. Те ставатъ бледи и му дни
въ • движенията си, раздразнителни и досадливи.
Те учатъ, но мозъкътъ имъ не възприема, единъ
тжпъ инатъ ги обхваща при най-никакъвъ поводъ.
Сутринь съньтъ не ги освежава, главата имъ бива
тежка и мжтна, т е иматъ стврата къмъ всека ум
ствена работа. Япетитътъ имъ изчезва, става капризенъ, често имъ прилошава и имъ се повдига,
вие имъ се светъ, не имъ се играе, а слагатъ и
денемъ тежка глава,
«
И духъ и тело омеква, децата ставатъ вехли .
и неопределено боледуващи.
I

Не всички деца еж еднакво зле изложени на
тяжестите на училищния режимъ. Но една значи
телна часть се подава, въ засегащи здравето раз
мери, на неговите несгоди и заболява отъ телесна
вехлость и умствена преумора.
Такива преуморени ученици презъ летото
требва да се сметатъ за реконвалееценти и е не
обходимо да се подложатъ презъ ваканцията на
единъ възстановителенъ режимъ.
Тази цель се постига най-добре и най евтено
въ ученическитгь лгътовища.
Тия летовища биватъ морски или горско-планинскй. Безспорно и двата вида постигатъ своето
назначение, обаче по-широко приложение, особено
тукъ за нась, иматъ горско-планинските летни
колонии.
Такива ученически летовища се уреждатъ
отъ 50 години насамъ*) и ТЕХНИЯ брой ежегодно
расте по целия светъ. Ползата която принасятъ
за закрепване на слабите и преуморените ученици
е общопризната.
Какво влияние оказватъ тия летовища върху
здравето на децата?
При добра храна, чистъ въздухъ, изобилни
слънчеви лжчи, увличащи игри и разходки и при
веселъ другарски животъ бледите, злояди, хилави
и свесени деца бърже се съвзематъ, руменина за
лива лицата имъ, т е ставатъ пъргави и игриви и
съ неудържимъ устремъ тичатъ къмъ общата тра
пеза. Обикновено за 20—25 дни теглото имъ на
раства съ средно 2—3 кгр.
Ученически летовища има на много г-.еста изъ
България. Едно отъ най старите и най големите е
*) Първото летовище е уредено презъ 1876 год. огь
отецъ Шоп въ Швейцария.
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шуменското лътовище „Висока Поляна', 450 м.
надъ морето, съ собствено здание и съ «апиталъ
450 хиляди лева. То приютява всвко лвто ПО Ъ50
ДО 300 лвтовиици-ученици.
*
За съжаление е. че Варна, съ своето 60 хи
лядно население още нвма подобаваще ученическо
лвтовище съ собствено здание и капиталъ. Този
въпросъ не биза да се отлага и трвбза да се
разреши.
*
Известна часть отъ училищната младежь вече
страда отъ охтика, често и открита. Такива уче
ници еж крайно опасни за своитъ другари, особе
но за слабитъ и уморенитв отъ тъхъ.
Тгкива охтичави ученици — сжщо и учители
те имь — презъ лътото тръбва да се оздравятъ.
За тази цель потребно е да се уредятъ мътни
здравни станции за болни отъ начезаща охтика.
Тозз щ^ бждатъ сана горим, които ще работятъ

Д-ръ Д. Цокезъ

1927 г. 12УИ.

само презъ лвтнитв месеци. Тв могатъ да бждатъ
застроени съ ефтени бараки, а и издръжката имъ
не ще струва скжпо. За наши условия уреждането
на такива станции е най-подходно и възможно. За
тази цель 2 - 3 съседни окржзи биха могли да се
съюзятъ и да издържатъ една обща станция.
Я за тежко заболвлитв и крайно опасни за
здравитв си другари ученици трвбва да се уре
дятъ, на пьрво време най-добре при голвмитв бол
ници, изолационни домове, дето да се прибератъ поне
беднитъ туберкулозни.
*
Яко туберкулозата е социално зло, то и бор
бата съ нея тръбва да се подйеме отъ цвлия народъ ведно съ неговитъ държавни, окржжни и
общински институти.
Малки и плахи мероприятия еж само лицемврна демагогия и нищо на депринасятъ за от
странение на злото.

Хирургическа туберкулоза.

Кохозия {туберкулозния) бацилъ проникза въ
организма на човека чрезъ различни пжтища. Най
често проникването става посредствомъ дишането,
като заразния бацилъ попада въ дихателните ор
гани, гдвто, зко намери благоприятни условия раз
вива се тамь. Освенъ това проникването на бацила сжщо често става чрезъ устата (развалени
зжби, гжрдато), стъ кждето чрезъ лимфьтическитв>••пжтища се разнася въ всички мвста на организма.
Попадналитв туберкулозни бацили-съ храната въ
стомаха и червата се просмуквагъ отъ твхъ и мо
га гъ сжщо да пропжтуватъ целия организъмъ и
да се остаковягъ тамь, гдето най-добра почва намиратъ за своето развитие.
Надали има човвшки организъмъ въ който
да не е попадала туберкулозна зараза. Доказано
е вече, че до края на първата година 12% отъ
децата получаватъ туберкулозна зараза отъ роди
телите и други лица или чрезъ храната особено
млъкото на животните. Въ 10 годишна възрасть
50°/о отъ децата еж вече били инфектирзани съ
туберкулозна зараза.
Обаче вследствие защитните сили на по-зечето организми заразата бива унищожавана още въ
началото на проникването си. За да може тя- да
рззвке туберкулозенъ процесь необходими еж редъ
условия, отъ които на първо мвсто известна ела
бость или предразположение на нвкой органъ или
тъканъ нз чопвшкото твло. Най-честото заразя-"
ване съ туберкулозата става на бълитБ дробове и
болестьта носи народното име охтика.
Освенъ бълитв дробове туберкулозната за
раза се раззива и въ другигв органи: лимфатиче• СКИТЕ жлези, коститв, ставите, кожата, перитонеума (коремната ципа) плезрата (бвледребната ципа).
До преди 15 —20 години лекуването на тубер
кулозата на тия органи е било главно хирургиче
ско: операции чрезъ изрезване на болното мвсто.

инжектирване различни течности, гипсови и други
превръзки, дълго лежане и пр.)' Пора ай това и
туберкулозата на другитв органи се нарича хирур
гическа туберкулоза.
"
Хирургическото лвкуване на тая туберкулоза
днесъ за днесъ е останало на заденъ планъ и сега ,
на първо мвсто е поставено лвкуването съ ултра-,;
виолетовитв-лжчи (слънцелечение ( кварцова лампа,*?
рентгенови лжчи и пр.). Чудесните резултати, кои
то се получзватъ съ това лъчение предизвикаха
пълекъ преврата въ господствуващите възгледиДнесъ хирургическите интервенции при туберку.
лознигь заболввания еж печги окончателно иехвърлени. На ГИПСОВИТЕ превръзки е обявена война.
Отъ всички страни се чуватъ въсторжени отзиви
отъ слънцелечението на хирургическата тубер
кулоза.
Продължителното лъкуване съ слънце или
кварцова лампа придружено съ добра храна и
рибено масло, дава нзй-отлични резултати при за
боляванията на жлезите. Сжщото лъчение прило
жено къмъ туберкулозните заболввания на гръб
нака, на ставите, на коститв, на кожата и пр. *
дава най-добри резултати. Особено блестящи ре
зултати еж получени при плевритите и перитонититв лвкуванй съ слънце или кварцова лампа.
Днесъ за днесъ всички учени еж съгласни,
че хирургическата туберкулоза или съ други думи
; туберкулозата на всички други органи на чеввш1 кия организмъ. сь исключение тая на бвлите дро• бове, се лвкува най добре чрезъ слънцелечение.
!
За тая цель болнитв отъ тая туберкулоза, въ
| цвлия езътъ презъ лвтото се подлагатъ на СлънI целвчение а зиме, когато нъма лвтнитв услозия
' за това болни гъ се подлагатъ на лъчение подъ
\ действието на искуственитв слънца: кварцова лам
па, рентгенови лжчи и други. И трвбва ла се под
чертае, че резултатите еж еднакзо успвшни както
въ единия, така и въ другия случай.

1927 г. 12 УИ.
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;Д-ръ Вл. П. Смоленский

Туберкулоза на женскитЬ полови органи.
Огъ година на година дружеството за борба
противъ туберкулоза все повече и повече занимава
и запознава нашето общество съ болестьта тубер
кулоза. Препоржчватъ и пропагандиратъ цъла ре
дица профилактични лечебни, социални и др. мърки за борбата противъ нея.
Тази задача не само, - че е високо-хумананв,
но безусловно необходима, тьй като само съ по„-мс-щьта на общественитъ сили и чрезъ широкото
запознанство на само го общество съ разрушител
ните действия на туберкулозния бацилъ върху цъ, лия човъшки организъмъ, възможно е рационална
борба съ този страшенъ врагъ на човечеството,
който лакомо отнася СВОИТБ жертви, разрушавайки
живота на млади и стари, бедни и богати, увели
чавайки кадри на страдающи и неутешни, често
пжти съвсъмъ още млади вдовици, бездомни си
раци й родители, които загубватъ, можеби, единствениятъ смисълъ и утеха въ своя живстъ.
Паталогичната анатомия, като резултатъ отъ
аутопсии, клиники, сега установява, като фактъ, че
почти цълото човъчество (споредъ статистика на
Негели на 9 7 % аутопсиони материали), съ малки
..исключения, съдържа въ себе си туберкулозенъ
процесъ.,
Разумно създадения чсвЬшкнятъ организъмъ
поставенъ въ благоприятни условия, преуспъва на
време да се обезвреци съ помощьта на „рубцезание" и „осумкиване" на първичнитъ фокуси, и
^съ^това1,...се.,..прекращава понататъшното пагубно
:влияние Т?а туберкулознитъ 'бацили—като оставя'
.следъ себе си нъкои паталогични следи, ксито могзтъ да се видятъ само при аутопсии.
Сжщиятъ този материалъ даде възможность
г,а се подтвърди факта, че всичките органи на чо
вешкото тъло ги очаква еднаквата участь да бж
датъ заразени отъ туберкулозенъ бацилъ. Наредъ
•съ заразена дихателна, пищеварителна, лимфатич,на, костна система и др. органи ние виждаме типичнитъ измънения оть туберкулозенъ характеръ
и отъ страна на женскитъ полови органи.
Шлимперть на 3514 аутопсирани женски тру
па е намърилъ 9 0 % изобщо туберкулозни измънения, отъ които 3 4 % еж туберкулозни повреждания
въ женскитъ полови органи, а Песталаци и Мейеръ
Рюгъ отбелъзватъ 10—15%, като при това намиратъ, че тези процеси въ женскитъ полови органи
почти винаги се намиратъ въ зависимость огъ за
разените бъли дробове 90%, или чревата 60%, но
могатъ да бждатъ, въ ръдки случаи, и самостоя
телно. Кренигъ и Шредеръ изчисляватъ, че изъ
общото число на гинекологичните амбулаторни
-болни отъ 1—1,5% страдатъ отъ туберкулоза
Панковъ на 400 изследвания на възпаленитъ
фалопиеви тржби, намира 4 3 % отъ гонороенъ произходъ, 2 2 % туберкулозенъ, 2 2 % отъ последици
на апендицита и 1 3 % септиченъ характеръ. Възраста. презъ която най вече страдатъ отъ тубер
кулоза женскитъ полови органи, варира между го
дините отъ 20—30, обаче този процесъ отбелъзано
« да се среща и у хората вънъ отъ опредълената
аъзрасть даже и въ децата (Гегоръ Ашофъ). Спо
редъ статистиката на Симмонда у момичета до 15
?годишната възрасть е наблюдавана туберкулоза до

20%. Туберкулозните повреди могатъ да се срещатъ въ всичките отдели и части на женскитъ
полови органи, само че винаги се отбелъзва възприемчивостьта на едните части и неподатливостьта
на другите. И така споредъ статистиката на проф.
Кипарски 80% страдатъ отъ повредата на фало
пиеви тржби, 1 0 % матка. 9 % влагалище и 1 %
външните полови части.
Причинитъ за заразяването и разпространява
нето на туберкулозата въ женскитъ полови органи
еж различни ематогена (отъ бълитв дробове чрезъ
кръвьта), лимфогени (отъ чревата), чрезъ лимфатически пжтища и въ края на краищата чрезъ непо
средственото пренасяне на заразата огъ коремната
ципа върху фалопиеви тржби, които както каза
проф. Орлозъ, се отличаватъ съ специфическа зъзпряемчивость. И така ние виждаме ниеходящия
характеръ на процеса (вториченъ происходъ), а
първиченъ произходъ на туберкулозата се, среща
много нарядко. Тъй че автори Баумгартенъ Горизонтозъ даже се съмняватъ въ това, понеже екзогената туберкулозна инфекция въ влагалището
среща неблагоприятни условия отъ страна на физиологическата микрофлора и кисела среда.
Вроденъ туберкулозъ, споредъ изследванията
на Вейбеля, съ достовърность до сега не се от
белъзва. Началото на болестьта се развива винаги
бавно и незабелъзано, при наличностьта на която
имаме следните симтоми: субфе?рилна темпера
тура, болки въ корема, нередовность на менструа
цията (болки, временно прекращаване на менстру
ация) и безплодие (по причина на залепване на
възпаленитъ фалепиеви тржби). Прогнозъ е блзгоприятенъ, особено при сегашнитъ модерни спо
соби на лекуването (вакцинотерапия климатерапия.
рентгенотерапия, кзарцова лампа и т. ,н.).
Тези данни на паталого-анатомически аутоп
сии еж били, като главни фактори при научната
разработка на въпроса за туберкулозата въ жен
скитъ полови органи. Този въпросъ въ настояще
време, все повече и повече се разширява и всредъ
„системните" забелязани на женскитъ полеви органи
заема важенъ отделъ, благодарение на което кли
ническия материалъ, който по-рано разглеждаше за
боляванията на женскитъ полови органи, —въобще,
като възпалителенъ процесъ, особенно на изра
стъци (фалопиеви тржби — сега може да бжде
строго квалифициранъ и третиранъ, като специфич
ни „системни* заболяванията.
Правилното опредъляне причинитъ на боле
стьта създава рационалното лекуване, което дава
най добри резултати. Ето защо азъ мисля, че за
познаването съ този въпросъ има голъмо значе
ние, понеже идеала на медицината не е само да се
лекува, но и да се предовратяватъ болестите и
тъхното развитие, а това ще се постигне, като се
дазатъ и разпространяватъ знания, макаръ и еле
ментарни, всредъ широката маса. И, ако казвать,
че тамъ гдето не прониква слънчевъ лжчъ се
раждатъ болести, то смъно мога да кажа, че и
тамъ кадето не проникватъ лжчи на науката и зна
нията — тамъ загиватъ тези, които биха могли да
бждатъ спасени, съ своевременна и разумна меди
цинска помощь отъ ужасната смъртоносна тубер-кулозна отрова.
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Д-ръ Ц. Бобева.

Влиянието на бременоотьта върху белодробната туберкулоза.
кова недостатъчно вентилиране на белите дробоТуберкулозата като болесть е стара тъй как
то самото човечество. Яко въ последно време 1 ве подпомага още повече з а развитието н а
самата болесть. Друго обстоятелство, което допри
особено много се заговорва за тая болесть, то е
нася за усложнението на болестьта е създадено
поради нейното стихийно разпространение осо
то нарушение на правилното кржвообръщение въбено между бедните обществени слоеве, вслед
дробовете и десната камара на сърдцето, предиз
ствие социалната мизерия въ която се намиратъ
викано отъ развитието на плацентата (бабиното).
тия слоеве. Днесъ никой кжтъ на земното кълбо,
Нарушения ставатъ и отъ чисто физиологичиско.и
кждето живеятъ хора не е останалъ незасегнатъ
биохимическо естество, така създава се едно не
отъ тая болесть. Само
тъй
може
да
се
обесни
правилно изгаряне на тлъстините като нормаленъужасния фактъ, че 11в отъ всички хора умиратъ
процесъ въ организма на бремената — като поеотъ туберкулоза. Тая болесть се проявява въ
следствие се увеличаватъ въ кржвъта тлъстиннитЪразлични форми, обаче най разпространена е ту
вещества — липоидите, предимно холестеиннитЪ
беркулозата въ белите дробове. Тя не се базира
естери, които еж най-добрата почва за развитието
само въ никакви външни признаци а се смЪта за
на туберкулозните бацили. Чрезъ тоя, имено, про
такава всЪко заболяване, което се причинява отъ
цесъ може научно да се обясни, защо бременоаъкоховата пръчица — туберкулозния бацилъ.
та
облагоприятствуза развитието на туберкулозата.
Въ белите дробове туберкулозния процесъ
При едно ноторно установено влияние на
се почва главно отъ стените на най-дребните
бременостьта върху туберкулозата на белите дро
бронхии и даже въ въздушните мехурчета. Отъ
бове въ неблагоприятна смисъль изпъква важпървото си место заразата се разпространява нао
ностьта на въпроса: какъ требва да се лекува
коло и чрезъ дишането се прехвърля въ други
една бремена туберкулозна жена?
бронхии и тъй болестьта постепено обхваща поголеми части отъ б^лия дробъ и по тоя начинъ
Иследванията даватъ, че при преждевремен
тя се развива хронически. Тя се явява не само
ното абортирване на туберкулозни бременни жени
като болесть на отделната личность, но и като
процента на подобренията при I я и Пя периодъ
причина за заболеване на поколенията. Въ това
на болестьта достига до 8 3 - 8 9 % при Ш-я само
отношение лежи възможностьта за една наслед20«/о^ а споредъ некои професори достига до 0.
ственность, както и непосредствено заразяване.
Комбинирано развита туберкулоза съ напреднала
Наследственностьта на туберкулозата върху поко
брекеность приложенъ аборта дава лоши резул
ленията не се изразява въ едно преко пренасяне
тати.
на бацилите чрезъ плацентата, а по скоро, въ
..*.При„туберкулозните бремени жени се касаеособени телесни аномалии, които представляватъ
за"
закрепване
на техното здраве, като' най^ърза
благоприятна почва за развитието на туберкулоза
и наложителна задача, то съ техъ требва да се
та въ по кжсна възрасть.
постжпва по сжщия начинъ, както съ всички заСпоредъ статистически изледвания деца ро . болели отъ туберкулоза хора. Като основа на то
дени отъ туберкулозни майки 60-90% умиратъ
ва лекуване служи главно климатодиетния методъ
още въ I та година, а отъ преживелите едва 12%
— именно използуване въздуха и добрата храна
достигатъ до 20 годишна възрасть.
за засилване на организма на заболелия въ спе
циални за цельта санаториуми. Засиленъ организ
Когато говоримъ за заразяване на поколения
ма на майката по тоя начинъ, тя полесно може да
та съ туберкулозата изпъква въпроса: какъ влияе
противостои на едно понататъшно усложнение на
бременностьта върху белодробната туберкулоза?
самата болесть. Обаче, не требва да се забравя,
Гова влияние се изразява обикновенно въ едно
че едно санатариялно лечение е свързано съ го
силно влошаване на болестьта въ дробовете и то
леми разноски, а отъ' друга страна и числото на
още въ началото на самата бременность. Изслед
такива санаториуми е несравнено по малко, откол
ванията даватъ 66% на влошаване. Влиянието се
кото нуждите на заболелите отъ туберкулозата
изразява не само въ усложнението на туберкуло
хора. Всичко това прави санаториумите достжпни
зата, но и като причина за подновяване на лока
само за единъ тесенъ кржгъ болни, които могагь
лизирано вече въ миналото заболяване и даже за
да си позволятъ едно такова лечение. За широ
едно наново такова заболяване, понеже бреките оедни маси, кждето, имено, болестьта се
меностьта изтощава органима на майката и го
шири най много и случаите на забременяванията
прави по възприемчивъ въобще на заболявания.
еж по-чести, тези санаториуми еж недостжпни.
Компликациите на туберкулозата презъ бсеСледователно, тукъ се налагать други средства
мения периодъ еж разнообразни. Всички бремени
вече.отъ превентивно естество, които да преднажени подъ чисто физиологически последствия отъ
зятъ бедните туберкулозни отъ по нататъшно за
бременностьта еж предразположени къмъ чести
бременяване. Това се постига, чрезъ операция повръщания. Повръщането е свързано съ едно
тубарна стерилизация (разрезъ само на тръбите),
напрежение на белите дробове при което лесно
чиито смисълъ на тая операция се състои въ - тощаЖетайм\СТи Н6 Р а з к ж с в а н е н а туберкулозни огни
прекъсне
II'^Т
^нататъшната възможнесть
ща тамъ и въ п о с л е д с т в и е кржвоизлияние.
на жената да се оплодява.
Съ нарастването на плода въ утробата на
0 Т Ъ казаното
майката той натиска диафрагмата, к а т о " изД° тукъ, въпроса за влиянието
ця *
местя нагоре, а съ това се създава едно притисна оременостьта върху белодробната туберкулоза
кане на оелите дробове, Така притискани Те не
може да се разреши въ благоприятна смисълъ
се разширяватъ достатъчно, като съ това се н а само като се избегне възможностьта на туберку
рушава правилното дишане у бремената Едно "I
лозни жени да ставатъ майки. Съ това, б 2 п с ? н 1
се потъпква нейното „ай свещенно чувство
5

/радость — майчинството, обаче срещу тази гол-Ь
ма жертва общественното здравие печели твърде
много, а на майката се спестяватъ горчивините
предъ гледката на едни болни или умироющи
отъ туберкулоза деца.

Така, чрезъ тая система на предпазна борб^а
срещу разпространението на туберкулозата всредъ
бждащитЬ поколения, човечеството се повече ще
се освобождава оть този недъгъ, като ще изграж
да съ сигурность своето здравие.

Г Туберкулозата е народна О о л щ затова и борбата съ нея требва да се додйеме е д ц!мя народъ. 1
.Д-ръ П- Д Скорчевъ.

Етимологичниятъ произходъ на нашата дума охтика.
Много думи, съ които нашата народна меди
цина борави не еж отъ български произходъ. При
чината за това е, че медицината у гърците е сто
яла несравнено повисоко отъ нашата, сжщо и
тази у арабите, които еж имали видни учени, ле
кари. После чрезъ посредството на турското влия
ние еж минали^ въ нашия езикъ и турско арабски
медицински названия. А по сетне, вече чрезъ науч
ната западна медицина нахлуватъ въ езика ни още
и латино гръцки термини, които, нашиятъ народъ
е усвоилъ, асимилиралъ и пригодилъ къмъ наше
произношение.
Такива думи еж, между другото напр. хрема
отъ гр. гЬеиша = течение, хлема, гърлоболъ отъ гр.
лема, 1аешоз = гърло (отъ тукъ ламгш т. е. която
поглъща хищна, отъ тукъ и ламтя; амболясвамъ
т. е. присаждамъ, отъ гр. еш-ЬаНо = вкарвамъ въ
-цнеейо; йоргаджа, т. е. магарешка кашлица отъ
тур. яйгараджа = кръсъкъ; пирей отъ перс. чирк
•== мръсотия, гной; мундърлъкъ, екзема у децата,
отъ араб. мурдар, вулгар. мундар = мръсенъ, не
чист; мехлемъ отъ араб. мерхем; фрета т. е. сифилйсъ, френска-болесть — тбгЬиб даШсш; фесфесе
т. е. неврастеникъ отъ араб. весвесе т. е. изку
шение, пришепване на дявола, съмнение и т. н.
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Въ днешния день насъ ни интересува дума
та охтика, на която ще направя по обстоенъ етимологиченъ разборъ. Тя е отъ гръцки произходъ,
обаче въ тоя си видъ тя е напълно наше творе
ние — тъй сме я дали и на власите.- оШса.
Научното име на охтиката е рЬ1Ь1818 ри1топит,
което ще рече „чезнене на дробовете". РЬИизш е
гръцка дума, която значи: чезнене, загинване и
иде отъ глагола рМЬшо, т. е. гина, чезна, унищожавамъ, погубвамъ, срав. Ша<1. VI. 407: рЪШзе1 ве
4о аип тепоз . . . , т. е. (Яндромаха на Хектора:)
ще те погуби твоята храбрость . . . Яористъ отъ
рЪШпо прави ерЪЙиса отъ дето иде и нашата дума
охтика.
Може би образуването на нашата дума охти
ка стои въ известна връзка още и съ гръцката дума
хектике, която значи «гръдна болесть" и произ
хожда отъ прилагателното хектикос = гръдоболенъ, имащъ се зле (отъ глаг. ехо, т. е. имамъ се,
държа се). Отъ тукъ &Ьпз Ьесйеа — охтичава
треска.
И тъй, ний съ право можемъ да си запазимъ
(
думата охтика като нашгг и да не измисляме нови
имена, каквото е безвкусното зърненка, букваленъ
преводъ на туберкулоза.

Граждани, дайте лептата си въ полза на борбата противъ туберкулозата.

Дръ М. Стателовъ.

Туберкулозата.
Белодробната туберкулоза е края на тая пе
чална п-всень, началото на която дътето слуша още
въ своята люлка. Съ тия думи Берингъ е искалъ
да каже че заразяването отъ туберкулоза почва
отъ най-ранното детство., още отъ първите недЬли
л месеци на живота му. По нататъшните издир
вания доказаха това и установиха факта, че тубер
кулозата минава сжщия пжть и стадии на разви
тие както и НБКОИ други заразни болести и че въ
нея могатъ да се различатъ няколко периода. Це
лия животъ на дътето, до неговото възмжжаване,
представлява непрекъсната и упорита борба между
заразата и организма, която въ по-вечето случаи,
за щастие на челов-Ьчеството свършва съ победа.
И когато заразата се укаже по-могжща и по
силна и човека падне въ борбата, настжпва вече
туберкулозата на бълитъ- дробове — третичния периодъ на болестьта.
Туберкулозата е най-излечимата отъ всички
заразни болести. Яко приемемъ че всички дъца
успт^ватъ да се заразять още въ своето първо
«ладенчество, което вече научно е установено, ако
«считаме че н-Ьма чоз-вкъ, който да не е водилъ
5*
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борба съ бацилите на туберкулозата, които еж тъй
разспространени, тъй устойчиви, че могатъ търпе
ливо да чакатъ своите жертви, ще установимъ за
щастие, че 80% отъ заразените успъватъ да излЪзатъ победители, като само 20°/о заболеватъ и загиватъ отъ туберкулозата на белите дробове.
Д-ръ А. Стателовъ

Белодробната туберкулоза въ Варна.
Презъ 1926 год. въ гр. Варна еж умрели 170
души отъ белодробна туберкулоза.
Огъ техъ:
въ I участъкъ
6
.11
.
11
.
22
т Ш
„IV
„
65
. V
44
. VI
„
11
„ VII. „
9
При население отъ 60,000 души умрели еж
233 на 100,030, цифра 2—3 пжти по-голема отъ
смъртностьта въ културните европейски държави^
отъ белодробна туберкулоза.

Печатница Добри"тодоровъ — Варна, ул. Шуменска 10
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ИЗВЪРШВА ВСЪКАКЪВЪ РОДЪ ПОСТРОЙКИ.
Ц
Голяма опитвость и дълга практика въ желъзо-бетонови строежи, строежи за индуст: Щ
риалви цели, хидравлически и термвчееки салопроизводвв цснтралн:
Ц
ИЗВЪРШЕНИ ПОСТРОЙКИ И ВЪ СТРОЕЖЪ.
Ш
Вь Варна: Ж Я. Влагалище, Народната Банка, Гарата, Топли и студеви морски Ц
бави, Хотелъ Мусала, Жатни хамбари при пристанището, Административно здавие и Пре- Ц
дачница при фабрика „Текетйлъ".
•
Ш
Въ Шуменъ: Електрическа централа, Водоснабдяване на безводния ДелиОрманъ. § |
Въ Бургазъ: Жатва хамбари при пристанището.
Ц
- Въ Враца: Модеренъ окр&женъ затворъ.
Ц
Въ София: Кооперативенъ „Регентски Домъ", Желъчобетоненъ моотъ яТатаръ-Ге- щ
чвтъ (Самоковско), а сжщо така и много други частни жилищни постройки въ София и Варна. Щ
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българскигЬ пжтища, механическата имъ точность, тъхната елегантность и ред-ь други ЕЦ
причини еж ги направили най-популярнит-в.' ~ .
•
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ВсиЧкить модели и тЪхнитЬ части винаги на екдадъ Ш
подъ хотелъ Лондонъ, ул. «Малка Преславска". Телефонъ № 58. Телегр. Золасъ—Варна. §§
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представитель, концесионеръ; Варна
Провадия, Шуменъ, Преславъ,
" " Османъ-Пазаръ, Ески;Джумая^.и ? Попово.
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* Макаронеата фабрика в ъ г р . Варна
на Акц Д в о за тестена Индустрия въ Варна
Пр-Бпоржчва на любителитъ на хубавото своето проазводегво на макарони и др. съ
=• ' л
*•, • - '* жълтъ цв-втъ, фабрикувани оть

специаленъ гриЗъ отъ кодосъ
в особенно специално приготвените съ яйцч макарони, шпагети, юфки
шубиети и др.
Най-отличната храна за дьца и възрастни, особенно за с л а б и /
гръдоболни и пр
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