111.

ГОДИНА

М9

20

Мартъ

1888.

И3ДАВА

ВАРНЕНСКОТО
и зли зан а

МЕДИllИНСКО

1, 10

и

20

ч и с л о с ОБ ким i; С е Ц ъ

ПОДПИСЕИ СЕ ПРИЕМАТЪ

Д'ВНАТА ЗА ГОДИНА

Пъ БЪЛГАриа

8

ЛЕВА

НЪ CTPAHCTRO 81/2

ii

въ

I

Д-ръ Юрдановъ
Пюеиюллиевъ

РЕДАl,ЦПffТА НА

(l\IЕДИЦПНСlrо СПИСАНИЕ», ВАРНА

ЗЛАТНII

РЕДАR [l,I-IС)Е-I.НИЙ
"

ДРУЖЕСТВО

I-еОl\I.иТЕТЬ:
Д-ръ Севвовъ

"

Иванов'Ь.

СЪДЪРЖАНИЕ: С() IUllttHl раБОlJlll ;)/CeJlIlItU1J JtОU/,Ш.jj iJa tJЛi')аЩjj nV.U~.llllt
tJjJf.Jl:"! АО 1.:O.lIro пре)l '1 .'J'teIlUI{'lIJlIlJ~
НЛllm~) СН 6o.lfblJY(Ja.llt ()Ш(j
:1l1}J!l.1llше.1J1I1 ()().l'bl~J}lll, тp,b(Ja да се О'nсmрtlll/l(J(JЛl(j omij ?J'lll.lu:l~a'lllt. ПОJlУ
.U/jJH/t .Jlei)Il/{Il.'ltJ. PaJllu. - Ь"'орреспопЙепция.
m'" ПVI!ILJIО

С'Ь

I,aIrnJI pa601'II

jfieJIIITr]j l)IОI'Н/!'Ъ да БJ11даТ'fJ

поле31111 В1) BoelIHO пре][е ~
IIUCJ10 до uредстъдаUlеДliаlпа па zер . ·JlаIlСБI~Л
ОТЪ

"tepBeuo IiP/)CJJlo.

Д-ра Есмарка

ПроФесоръ на ХИРУРГНffТ.А въ КИ.ilь.
ПреВDТЪ О'l'Ъ Д-ръ A~ Головина

ПочптаеАIU ГОСПОЖО! Впе 1\111 предложихте въпрос~ь 110 Б8RЪВЪ

наЧllПЪ B()e~ 11 други да~III, l\Iожете да бlllдете подеЗflII за бо.ll
HIlTt 11 раиеlllIтt въ нашета BofiCf\3. llВЗIЪ lJII Баззха Ile прп'"
готвян[rсто на НОрНIIЯ пе с

ne 1lf.;

пужно и Ви с на питате:

ПСТИ

па ~111 е че I\ОРППЛ'fН (ТIIФТJНiЬ) С отровна за Р(НJпт1;? за да BII отго-
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nорн на послtДНllЯ в'ьпрnсъ, ззъ тръбва да се прпзная
Сll \IЪ дадохъ ПОИОДЪ IiЪМЪ това миtнпе") заll~ОТО често

Rо~.ппнта') тъп

nаБТО се

е ~"потрt(iявада

I~Ь(~3Iiil lIa paHIJTt 111lста отрова. l\llnТО

2U

r

ГОДllНII ВЪ31'.ТВДllт }; Па ДОRторптt

НIIТЪ

много

се промtНll,

на ЧIIНЪ па
npr Дll

се

(\ТЪ

БllRТО

~1ыiтванlJе11 О. ННС
аа

C4UT<iXa

ЧIIСТП

тя

че авъ

па ~Hl']axъ

по ПРРДП за IIре

~'~HaeTe B~Ь

поедtДl1llТ'В

върху ~1tE\~rBaIl(leTO
се

введе

на ра

аUТl1сеППl1чеС[ilНI

на pIPlaMe l\lilOro нъща

n(llIТО 110

HCBIlIIHIl-l'IРЪСIlIl 1I ОТрОВНН,

II

1I

Б:ЬМЪ

това ЧПС ..10

nрl1паддtжп II IiОРJJпята. Вече ПРО1l3.111:за

HIICTO на

}\ОРПl1нта

я

прu ви

рП;НI пдп

чарlllйФII

по И'Вliога

отвъиъ

се ПОI\азва

честно

l\IРЪСНП

твьрд't

JeCHO

ПСПIlН

отъ

ПОДОЗРllтелuа:

пеЧllСТII

нато чиста

вещества

l\Iогатъ

БОднпчпа

отъ

като се

JJреДIIЗВlIнатъ

rpeCf\a,

мзnаръ

огромно

liO~'lH.

на

тсmНlI

Iiръвьта,

yCt10ffiГППtIОСТЬ

гангрепа 11 Т. п.

IItПIU СЪ~Jнt(Jllе че т't:~ъ ОТРОВИII Bcu~eCTBa lно]'атъ да
датъ

отдаЛd'lСНII

Н3ТО сс

IIзраБОТlI добрt

съвършенно

ДРУТП

ПР~ПЬР:JОЧП(I

се ползуват'ь

Be1le

cpeJ~CTBa,

I\ОIIТО

дсспо да се добпнтъ въ ЧI1СТЪ ВIJДЪ, 11 се отнпзахн

отъ ~тпотреб~~еНIIСТО
се ~rпотребдпватъ

на

БОРПlJП.

сега отъ

ПреВI)РЗО-Illllтt

ХПРУРГПТ'Б

б,)i

платното, IIJII презъ

}'отоnа IiОРПIJН') обаlIе въ посдtДIJОТО време
съ

че

доноснатъ до раВIIТ'В,

тпьрдt

отрова

старп

рJъцt~ тн

бъда, съдьрт3

II

I\OllTO j

да

травмаТ1Рlесс,а

113 враВI>Т8,

направена

съ твьрдt

се предп

l\lогатъ

по

ОБОНlJатеtlНО

сретства БОПТО
ВСПЧIiО l\Iар~ТIП

II вата, ОбаtIС TЪ~II веIцсства НПБОГ3 не трtбва да сс употрсб
лнватъ въ тоан ВlIДЪ

Н3БТО fII ДОСТПВtJнва тьрговеца IIJПI

Фабри

Бантппа. ПР~ДlI ~тпотрсб,!1еIlIlето тъхъ оенопателно ги OtJlICTB3T L
r

11

гп проипnватъ съ

cpe,~CTBa

nOHTO

сжщества (МПБрооргаIlП:~~lIl) пъ

у НПП~Оffiаватъ

I\011TO

ФеnЦIIОIIВII

11,

rOJlt~lIIT·t

б~1агодареПIIе
успtХl1

тtl\IЪ 11 па
съ

iIiПВII

ине IH1~ItpllxMe прпчпвата

па отровевпето на РnНllта. Т'l>зп средстпа
ДОСТllгнаТII

nlаДl\птt

IiOIlTO

нпе нарпчаме Дt'3IIН
годtl\Iата ЧIIстота., сс

l\IOiEe

да се хвадп

нап

новата ХПРУРГПfi. Въ ~]оптt ~lеБЦI111 за първата ПО~IОЩЬ Вие чухте
съ

Банна

lIзвънредна

пре,,(IаЗ.:1l1ВОСТI..

Illlе.,

ХII p~TprlITt,

се ~T Да

вяме за работа, 3НО IJCliaJJC да доетпгнемъ усп1>UIIlП pc:~y дтаТII
прп Л1}Б~тваIlПСТО па раИlIтt. За това се иаПСl\ватъ lИНОГО IIояа-
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не се на1\Iпратъ ВЪ дос ..

гатеЛПII средства, БОIlТО тпърдt често

таточно RОЛllчество

пъ воеННIIТЪ

датъ добптп въ военно

~lIазареТII

не могатъ да бх

11

Въ доставннпето

npel\Ie.

РЖI~tтt на женитt п па бдаГОТВОР~lте~1J:НlIтt

да СПО~Iогнатъ ТВЬрДЪ

l\IHOrO

па

ЦllП

II ПрСllЬрЗНJJ

иеfiuото

на

еllопетво

pflhut-t

бьрзо

да

нопто

ВСl\I~1'Бва

частп. Но ГИОllТ3 съдьржu
на· глпеНПСТО

ПРОПllEiватъ

j

въ СФIIнгера

тъп

ЖПДr\ОСТlIТ'В съ

npIl

опаСНlI

неи се

операЦUIlТ'В

за

11

въ rO~ltl\IO КОЛIIчество
за прtСНl1Т'J~

j но

ОБрЖ'"

раНII,

BЪ;~'"
ВОllТО

j твьрд1> бързо се расплодяватъ та~IЪ II

съ гоJы\ъъ ТР)'ДЪ nl0ЖаТЪ

да се IIзвадятъ

трсбленпето на подоБНIl варазеПJI
Д31111П 11 операЦ(J1I

ва

при опера

по предu бtше СфIlнгера. Заради

п за очuстванпе на Оl1t:~ъ раНII конто JIl\Iатъ гноп
ОУДllтеДIJ

работятъ

средства

подзупаха нс само за IIзсушваПl1С на ранптt

iБ3ЮIЦIIт'l;

lltU(a

дружества nIогатъ

ДDБТОрПТБ

60"Н010 ПОIIIе. Едно отъ пап нrоБХОДП~lII'ГВ

на ТБВЪ

раНIIТ'В,

отъ

сФпн)'ерп

1'амъ. Съ упо ..

при прtСНII повреж ..

въ преДIIШНО npellle твьрдt (lесто

СС

отравяха. Подобни llаБДЮJl,еПllН, направеПlI отъ мепъ МНОГО llH~Te
пече пъ

пьрвата

IIIдеЗВlIГЪ-ГОЛШТIIНСliа }\аlНпаНIIН, .ме

пана раха

въ

1854 да l1Зl\IlIсда СДUНЪ простъ IIUСТГ~"l\IСНТ'Ь, lIзп'tстенъ ПОДЪ
IJ)ICTO на IIррнгаторъ II да J)реПОР())1]а~IЪ аа 0311Iванпсто на
РUIlIIТ'Б j иам'Всто СФllПl'СРlIтt 11 T~· ДУl\lбата. ДУПIЪ за pa[JUTt
дtilетвптедпо llаПЪ~1НО е З3 М'БСТJIДЪ

C<DI'J (Jrepa

па l'ноясаДIlТЪ

llстрuвапuе

требяваха

на

рапп,

а ;Н} ТЪХНОТО

прп превързва ппе

.1tIiуванпето~

но отъ това

време

насамъ

C3l\I()

Т'Б се

~"IIотребл.

съ голtl\Iа нредпаЗЛIIВQСТ[J спор вдъ Бато са нап добрt

очпстеНl1 11 ДС3IIIIФпцпранп.
Пог()~~t)Iата чаtТЬ отъ
Ilpll RbpBaBIITB операцна употребнватъ IIснуствеННIIТБ
Т.

е. парчета

отъ абсолютно

T~TTaHClI се lIСХВЬрДЯТЪ
Б8I\ТО

напр.

ЧПС'l\Ъ

1I3l\1)rнъ,

п се I1згарнтъ.

нма нужда да се правятъ
ОllераЦПII~

упо

па(IIIНЪ

ТВХНОТО упоребн

папие Прll операЦlIl1тt с ТВf>РДБ ограппченпо.
BaT~Ь

все ТаБП

СФИllгерп') до ввешдаllПСТО на аНТIIсентачеСl\па

една ПОДПР'Ь

подпръ

го~тl>l\IП

11.111

хпрургuтt

Jнардя,

Разбира се
дr~rга

КОПТО

че ногато

l\IHOrO

сратеНIIН,

СФIIнгерн,

се

подоБВII
ИЗJIсква

OrpOl\IlIO !tОДlIчество отъ подоБНlI ОСУIППТСLТ([I-; II тъп I\ЗТО тъ се
~1'потрсбяnатъ

п при прrВI)РЗВ31I1Iето

па раПIlтt, то твьрдt е пе
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в'tроятно ЩОТО

Tt

да се

наМlIратъ

въ

достаточно

на превързо tJНlll'1J IJJ'HKTOBe u въ лааареТlIтt. По
l\Iенъ

~lП

е

шеtlIателно

IЦО'lО

T~TTaHCIJ")

ПРIJ

I\ОJlllчество

тази ПрПЧlIна

lIачадото

П8

ВОUП3 j шеНlIт1> да прпготовдяватъ IIодобllll ОСУIlllIтеДII вrь
RОJIltчество

за да се

ПРОВОДЯТ1>

ТЕ, ВЪ

ВЪЗ1\IОЖНО

забtt:I1JЖG3.

но трtбва

ще почнатъ

отново

се З3JIlllнават'ь

съ ПРПГОТВЯНl1е

БОIJТО ще у(]аствуватъ

теНIJ нап добрt С'Ь

на

Ty'raRclI

на раиеUIIТ't

11 че l\IHOfO

превьраОЧНll

р,у..цБ

ще

предмеТII.

ВЪ

на fi

строго

ВСII'IБIIТ'В

Р,Ylцt

въ тrНзъ раБОТII трtбва да О,У.датъ

O'III(j-

5 О!о

ЧIlстота;

еди:!

подпръ нача

да се II:ИIСRВLl

съ rолt1\lа

сапунъ

сетн'в ОIЦС П3МПТП СЪ

ПРllгоrовлн

З3 глtД311пе

д1эятелноеть

Т0311 сл~rчаti: 'Iрtбвз предп ВСI1Ч[\О
щото ВСПЧfiО да се Пр3ВII

че

дружества

своята

време,

Да направи предп това

Тръбва да се предполага

дото на вопната ~гtСТЛllтt

Orp01\IHO

СБОрО

на боfiното поле, Аз'ь сега lце ВII опиша нанъ се
ватъ ТЪ:НI осушптеJllI,

е.дна

11 ф}rрча

за рtY.цЪт1J IJ негтеТБ, а

рнстворъ отъ

кзрболова

БпсеЛlIна.

I~ъ С,У.ЩО пре31е не трtбва да се Допущатъ НПRаRВИ другп заня
ТIIЯ I\ОПТО l\Iогатъ да заliаJIЯТЪ

ПРI1ГОТОИtlJяеl\IIIтt

веJцества.

За

оБЬРlIIВ3НIlе

Бllпга

11 съхранение не трtбва да се употребява l\lръсна
Il др~rГlI подобнп вещества. Нп" добрt бп бllЛО II~ОТО ВСIIЧ

БlIтt подоБНII раБОТII да се произвеждатъ подъ ПОСТОНIIIIО пад
1\1едванпе па еДПIlЪ

ДОI\Т()РЪ~ 1I~1П

па една

uаГ,;1tДНlIца за Gол

пптt RОЯТО познава дrhлото па аUТllсеПТllБата.

IIСБ~rствеНН(lт#fi сФпнгеРl1 се
вачппъ: отъ чиста l\lарля се

20

саптuмстра въ Бвадратъ,

ПРIlfотоnдяватъ по Сtтrtдуюп~пя

правптъ парчета Б01lТО

сети-))

добрt ОЧlIстеНII п CTepII~1JII3llpaHlI

се праВll

Il~lатrь по

едно 'l'опче отъ

ДЬрВПНII В,,1JаБН8 1

СТIIСl\атъ го

Бато едно ма~1БО БЪ~1бо, отъ голt1\IIIната иа една .lIеШНIJЦВ j оБВII

натъ го попреДll съ ЧIlСТЪ I1()~lУБЪ до

ДIIпа~

OTropt

т~трятъ

една Iн·)рче

еДIIНЪ саНТII~lетръ

ОТЪ

l\laptIH,

а

RраIJщата 1\1~r

свьрзватъ ПГI\О съ чпстъ nонеЦЪ j !\анто го ПОI)аава образа ~1.2

отъ дървеНl1

Вt13Бна

liОПТО се Ha~IIlpa

СДУЖII

прпдаде

на

на да

IJСБуствеПIIН

въ

дебе.

1. CtrrOH

среДllта на топчето

СфlIНГСрЪ U3BtcTHa упру

ГОСТЪ, тъfi щото паМУБ3 пато се uамонрп да не се свпва Бато
едно ЯГБО TOIl'le, а да се растяга ОТНОВО 1I да 1\10 же

да

ПОПlIва
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ЖПТI\ОСТЪ.
l\IОiБатъ

обьрнаТIl

3а

НГКО

въ

да не зае))lатъ
да

се

тtаъ СФrJнгерII

наТIIС(~НТЪ

ч IJCTa l\нпга

съ

Прf'ССЪ

ПДП ПL1fi'ГIIО

знае БаБВО Пl\lенпо нма ВГЬ П8Rfта.
бе;~ъ

11

lHHoro

IIД[l

nгfiсто')

Tt

l\Н1ШПНН, ceTHt

Н3ДПl1санu

3(}

да

се

Ва да се работи съвършенно

страх'ь трtбвало бп П{ОТО rOTORIIT't осушt1теЛll да се пра

витъ съвсt~lГЬ СВООО;1НП отъ зародпшп'} съ ПО~lопtl)та на парата
въ тъп варсчепната де:ИIнфеБцпонна соба,

тятъ ОТ'Ь ВЛIJЯНIJето

Л3

въздуха

11 ceTHt

IIРСЗ'Ъ ТУРВ3Пllе

(О6разъ .,~g 1)

(Образъ .м

2)

да се заЩlI .

въ теиеНПIJ НII
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НУТПll

БОIIТО

}\аI\ТО това

тутаНСlI трtбва да

се

праВII съ

БLV1датъ

храната отъ

зздtтrl

nОНТО

съ

правят

h

Бадаii:,

БопсерВII

въ ФаБРIlRlIтt.

Втората вздача с Прllготвънпе па

преВI>Р:~БlI.

l\IHoro

ВЬРЗI\(1 вещества

хпрургп употребнватъ

отъ I\IapL1fl :-1й

за антпсеПТ(I'IеСБП

IlОIIТО могатъ да бfУ.датъ употребени

ПIlДЪ на торбllЧБП, БаRТО напр.

дьрвенъ прахъ, дьрвяна
БПЧБП ОТЪ l\IаРЛff

торБII'InII

торфяпа

l\lаР~1П,

въдна. Съ тtхъ се

ТОРФЯНЪ

раЗL1IIчпа

Тъ][ пата

въ

МЪХЪ'}

IJаПЪ~llIнватъ

liOIITO тр-вбва да бiilдатъ отъ

~IlIпа С110РЪДЪ начпна на превьравата.

прс

само

тор
гол1'}

прпготвеПI1ето

на ТЕаII торБПЧБП вее таБII IIЗIlСБва lJ3BtCTHO IiОДIIЧССТВО ПрС31е'}
то Тl1БIIва fOTOBll торБIРJRII, aliO ЧIIСДОТО Па ранеПIIтt е J\lНО1"О

годtl\IО ще БJflдатъ твьрдt ПIНIПТН[I за

ДОБтора. ТорБП'IБIIТВ за

голt~III "реВЬР:ЗI\П ТрБОНll Да I1~lатъ 70 саIIrП~Iетра Д'ЬL1iБ[llIа II 50
ПIllрОЧlIllа, обр. ~lЭ

2. 3а

l\Iа~1БII препь P;iRfl се употре5яватъ ВЪЗГ~1 а В

lllJ1Jl\lI j I\ОIIТО II~Н1Т'Ь въ I\IНlдратгь 2 -

саПТlIмстра. 3а

4 --8 - 16

25

сантпметра

lIIIIРО1JIIП3. ТОРUНЧl\I1Т'I) ОТЪ l\Н1РДП се

IПIНIТЪ съ

т}трвпппс ПОДЪ UIIHIIJTt сс сгоднп В'ЬЗI\13ВIIUЦП ОТЪ

ДЪДiБIIlJа 11

15

'llIС1'tI БОНЦП

ca~lO ОТЪ

3

страПlI,

а

остава OTRpllTa за да

4

l\lошатъ отъ тунъ да се IН1ПЪt1JПЯТЪ. ТОРФЯНПН МЪХЪ., дьрвсната
Бъдна 11 торФнната l\Iардя трt)бпа да сс ваIIl\I3ТЪ ОТЪ ФнБРПl\IIтt,
ДЬРВННlIП

П~lахъ

да се ПОДУЧII

венп

lНОJБе да се ввеме отъ всtIlI11дt

въ гол·t~IО }\ОДIIчеСТllО

ба раНII, но

о 'I11 С те 11 ъ

II

преДII

IпотребеПllето

Д е ~~ IIП Ф 1] Ц пра нъ

j

напр. топ

"рп постропваппе

трrвбва

q ре 3 ъ В а р е II [1 С

ВЪ

на

може

дьр

да б жде добрt
Ч lJ ета

в о да,

If ~1 П

чрезъ дtftСТВlIС на гор"llща пара въ деаПIIФеБЦIIОНIIII еобiI. Прочее
Др~7iБествата l\lогатъ да се
впнпето

на ДЬрВЯНIIЯ прахъ~

зае1\Iатъ съ събпраПIIето
пъ год·t~IО НОЛIJчеСТllО.

11

ПРIlГОТ

На!! добрин

дr)рвянъ прахъ е ОТЪ Cl\IOt11ICTII дыJетз •. 3а попзтаТЪПIна аадача
трtбва да Сl11УЖII прпгоrВНlIlIСТО
наеТолпtето

вре:нс се уп{)требяватъ

отъ RембрIНiЪ. Отъ
сантп!нетра

U3

Iiе~lБРПliЪ сс

IllIIJlО'IUПЗ 11

М{}рL1Я НОIlТО 113lатъ отъ

5 l\ICTpa

6 ,~() 14

БIlIlТОВС.

За IIревь Р~БП въ

само БНIIтопе

р·tшатъ

ОТ'Ь 1\1(\ рJЯ

бпптовс 01"Ь

ДЪДЖIIна.

3а

11

5

ДО 8

БIJПТОВ~

отъ

C311TlIJleTpa IПllРОЧIlll3 11

ДЪЛЖlIна се употребява пдп м'I;ГБа IIревьрзочна l\IаРL1П,

5 летра

IIJU тnьрда,
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I\одосапа, тъi1 Бато тъзъ lIосдtдппта дава 1\1НОГО ЯГRа преВI>рзка
като СС сд'впятъ ходоветъ на мо[,рпя бпнтъ

през'ь БОL13ТП. За ГПlIСОВU преВЬР:~БII

отъ lнарLIЛ.,

отъ

4

CaHTJJl\If-Iтра

7

ClI,

себе

се употребяватъ

ДЪЛiБllна п

l\IeTpa

ПОl\ltжду

бlllJтовr

Шl1рОЧПllа,

наТрПТII съ добъръ гuпсоnъ пра хъ. ТБ се препращатъ въ добрt
зпл t',пеНlI тенеl\IНIПII БУТIIlr j Бато се напъднптъ ВСIIЧ(\ПТ'Б "раз

ДНI1 1\гl,ста съ ГlIПСОН'Ь прахъ")

HellpOl\lOliaeMlITt

п~тu\ат'ь п,~аЖНОСТI») ВСlцrства

сега по l\Ia~'1RO се употребнзатъ

прп I1рСl3ъраваuпе па раПlIтt отъ

IiOJIROTO

TDliU

БОI1ТО СПLlJНО

СЕ

ПО,Лf,ЗНII

npll T31,IIBa

все TaI~ п съв1Jтватъ

преДII[IIнптt
RОJItlЧССТВО

рапп

съ тази

(БОПТО не про·

преДll,

Ц'В.,1Ь ~~(]Бова

обаче тв все

гнонсватъ

БIIlJга, воято

ПОПНИ") по lHOH съв1;тъ се ПРПГОТОВЛRваше въ

ззъ

II

В'Ь

11

rotI'BliIO

ОТЪ БJl(iготворптеДIlIIТ~Б дружества') нли ПОДЪ Н8дглtд

ваянето на теНIIТЪ.

За да сс ПрllГОТВП Т3311 RHIIra тр'tбва: да

се llа~lаже I\ОПРlIнеНа БНlIга съ ~lJаБЪ ОТЪ ленено l\Iасдо съ голtl\Iа

Фурчз,

нато !\lУ

еliстраI~ТЪ.

се ПРl1ТУРИ

IIредварптелно

На1И3З3НПIIТ J; ЛlIстове

rдна голы\88 стан на

2

дена')

се зана чватъ

догд'Ьто

1 °[0

ТIIl\IОЛЪ. ТUЗll RElпга може

за заВllва ппе на другп

преД~lеТII. Азъ

съ

БОIIЦII въ

IJзсъхпатъ сыl>рпJепIJо •.

3а да се ин пра вп БНIJгата антпсе ПТIIчеСl~(j
ватъ още

3 о!о отъ ~1{1RОВЪ

(\ЪnIЪ
да се

~ТRазахъ

ла ка IIрпт~rр
употреблнва

ТЪ"

едпнъ l\lнтеРП3дlJ тпьрдt полеаеuъ ва ХI1Р~ТР('I1Т'В, особно на

ното поле, ~1a ПРПГО'ГВНlIпе

на ШIIIIII.

вяни nРЬЧI\I1 отъ ра:iдlJЧl13 ДЪ~]1БIJ(Jа
широчина,

сс

турнтъ

паралеЛIIО

съща

l\IатеРIlЛ,

Бы\'ьь ДВЪТЪ

Il ce1'Ht

тъп щото

ОТЪ

едва

1

до

парчета.

Пол~rчеППfl

112 ДО
друга

2

С3НТПl\lртра

съ

паМУ{Iна

се ПОНрllватъ

ПрЪЧБптt

боfi

ТоН се праВll Т3Ба: дьр

ДО едпа ~1JПНIIП, на едно па рче небllленна
на1\Iззватъ съ Бдеf[

11

сыIоo па

раСТОЯlJпе

~Iатерпн се

съ дp~TГO

съвършенно

парче

отъ

се слtпя:ватъ

~lатерlIалъ заШIIПll

е ТВЬрДЪ

,,1еГliЪ j се ПРJJгоrовдява СБОрО н ефте ВО, се РЪШl1 съ оБПIiновеНВlI
НI'I\П

UОiБНIIЦП

II l\IOffie

да се транспортпра въ ]'ОД'В~IО

т'ыl Б:lТО ТВJ>рдt десно се

БОДII'Jеетво')

СВЕ)ртва II заеiJIа lнаЛl\О 1'гnсто. ДОIi

ТОРIIТЪ се ПУ/В Дй етъ за ОЧllства ппе на ржцгnтt си II на Ч8етuт'fi
на т'В . 10ТО на раIIРНIIЯ~

надъ ROl1TO тв

оперПрUТЪ j

отъ

1\IHOrO

преД1\IеТII, ROlITO тв трtбва да []матъ съ себе сп RoraTO

се въ
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ПОХОД1). Обаче

често нма

случаи Богато

тtзп

пспомпгатеЛlI1I

средства се загубватъ, П~1J(1 стаВ81'Ъ негодна. За топа авъ съп'tТ
ва~IЪ IJ васъ да l\IIIC~~I1Te аа ПРПГОТВПlIпето па прпБОрIr

ваЯlIе') на

раДВ8Т'Ь.

I\OIl'fO

Tt

въ подобип

случаlI

ДОI\торптt

ва О'Jпет'"

l\IHorO

lце се

трtбва да съдьржатъ еДПJlЪ бръспнчь'} ro.]·B~la чеТIi8

~

~,'
~~.

(Образъ

.;V 3)

З3 Ilегтетtj ЧlIСТIJТt\1I) за HrrTeTt, IltНОДIiО парчета де:\11ПФIJЦП

рущъ сап~тпъ (ОТЪ суб.i1lIмаТЪj П.fI1l са.!НIЦll~10ВU I\ПСС~lПН(1) ВСПЧI\О

това трtБВ(l да бtf.де дuбрt заВIIТО въ utfItO Боето не ПрОIl~rща

влажность.

R()pB3 ПIlТБ

операцни

хпрург(! нъ

Н3СТЛlцето

Bpe~Ie

не трЪбва дп праВII В'Ь ОIlВЗЪ дрtХII въ 1\0 llTO TofI ВЬрШII ВСII(!-
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I\I1Tt сп ДР)ТГП раБОТВ j заОIОТО тt.~п ДРЪХIl , I\ОЛI\ОТО 11 да БJ'Уl~атъ
тъ

11ПС" Н, лее Т3liП IIЪМИТЪ

неоБХОДII~13

~~a една

JIНСТРУl\JСПТП,

П.I1П

на

Jlоже да

Hal[

лошптn

3(1

нма

оназъ

ЧПСТОТ3 която е

аНТIIССПТllчеСIiа

зБСО.~ЮТlIО

опеrаЦПfl. ДОf\осванието

превьраОЧlIптt

вещrствu

до 'ft:~u

па

дрtхп

посдtдетвпа за течеНIIСТО на раПJlтt.

това преди Ilачадото ва операцпята оБД(lчатъ не C31\IO добрt

опранъ халатъ отъ бt~1JО пдатно, но още JIОДВI1рзватъ

прееТII . 1БП, а па предплеЩПНТtl
каБ.ТО

преСТlIJlката,

II

се, очпстватъ

оБД[Рlатъ

се ОТЪ Н<lУЧУRЪ

една голtма

надрж.навнпцп,

И предп

паfi добрt II се деЗIIнФпциратъ съ

КОИТО,

BctRa операцня
5 010 растворъ

отъ I\uрGО&10па Rпсе.1I11Н3. IIрп BCIJlll\O че .паза~)етuтt 1Il\13ТЪ подоБНII

ДР'l;хп псе таIПI подпръ
Т'ВХЪ

11 пропожданпето на подобни асептпчеСБП

желателно.
съ

rOtJ1Jtl\III БНТ"ll се ОС'Вlца нздостаТОБЪ пъ

За това азъ съв'tтваl\lЪ

да

дрtхu е

прпготовдяватъ

IHHoro
П3RеТlI

надппсъ:

Асептичесни

операционни

Тъ трtбва да съетоптъ

отъ

дрtхи.

бt~1II пдатнеllll операЦПОlllI1I

3

халата за хора отъ среденъ БОll j една голtма f1peCTII.1Ii3 отъ
Б8феннъ l\аУllУI~Ъ СЪ ПОЛС1> отъ ,ГУТDпсркова цtвъ 11 2 ПЗДРif\
I\3У(IУliЪ j ДОЛIНIН

БаВНlll\n отъ

I\paft

на

RОПТО

TptfiBa да сс

събира ТЪЙ щото 'ГБСНО да обляга преДД,Iзпта а па ГОРНlIН Браrl
трtбва да ПnIа една ХRЛI\а преаъ IiОЛТО наДРЖIiflВIIIII\а се

крtпнва нъмъ б'l'L1JIIЯ хадатъ впт. обр.
гптt iБСНlJтt

l\Iогатъ да

ОсоБНII ~rСДУГII на хпрур·

ОS3iБ3'fЪ С'Ь това

3НО IJ~I'Ь даДIЬТЪ ro ..l Jtl\IO

I\О.~llчеетnо I1Гt1'(П за червата съ В;~'ВlIат([ I\ОIIЦП.
че въ JIДУЩlJт-J;
ОИIlтватъ

сраiБеlI~'Н

IIрlI раНIIТ'Б

lIа

ПО'IССТО

liopC3Ia

HIITt ПО операТlII~НlIfl на'lI1I1Ъ.

ДУПlJатъ
ОТ'Ь

червата.)

въспа.1еНlIе

JJЗ~1]JIНl

въ

ранеНlJlIт1;
въ

[\ope~Iaj

nOpeMIIHT3

спасп ра неп п н

състоп

прп

J123.

ОТ'Ь НОЛRОТО
спасатъ

предн ще се

жпвота

на

рапе

Ано

IiYpIIIYM3") П.;1П ШТIIН3., про
оБЛБновеНIIО твьрдt CI\OpO УМllратъ

за П~ОТ()

l'у(РlIПП.
ВЪ

да

СЪ~lиtнпе

IItl\Ia

СЪДIJРЖIf

i\IOTO

па

червата се

ЕДIIIlСТВСIlНОТО СРf1ДСТВО да сс

ТОВ;): дН

се

ОТ порп

норема IJ

Бато

се Il~И\llIе добр'[) да се ааlппе дуп~ата въ чррваТ8. Това е TBbp,\'I>
MltttJHa работа п З3 това трtбватъ

1\IНОТО ТЪНБIl IJl'..1JJI

II lИНОГО
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ТЪНБа

I\опрпна.

двата.

11

преД11ета

па да

ЛII

ГII IIма въ

IIte

~'Iазаретптt въ годtll\IО f\одпчеС'fВО. 3а да се nд1Jне ТЪUI.ата
рlIпа

ВЪ ТЪПБIlТ'h

иг ЛII

1\1& чно II

е вече

Il Т8ЗII работа MHOI'O подобрt ще се
даМСG]} РiУlцt, отъ iОЛI\ОТО

Фелшерптt.
ТОВJIпватъ

3а това азъ преПОрJУLчвамъ

11

RОЛIРlество

НОВЦИ

гп

ненп въ лааареТJIт~8.

IIf.JIIJT,t

IIзвrБСТНl1

червата

бllсерНII

llгди

се

Jlя

назваrНIето

12 подоБНII
тtхъ трtбва да сс вдвне 1 1;2 L~аБатъ
предва РПТС~1110 тр'вбва да се ва pll 1 О
деЗIIНФIJЦllра
да

се

съ 5

свьржатъ

растворъ

010

двата

посдt да се свьржатъ
I\ОIJЦП СДIIIlЪ до

Бран

една ст'ь(\ляппа

:Въ ПОС",1'lJдннта
тарно ПОЛОiНенuе
единъ

1\lIIIIYTtI пъ

вода [1 сетп't

Ii[IСII~tIlпа) сети·t

съ

едппъ

наВIIЯТЪ

на

една

възе~lЪ,

BCI1'IGIITt

l\I3Бара

сетпt тtзъ l\Н1liарп да сс

тъп

турятъ нъ

заТ~ТДБа. Т'ВЗII чашп

ХJJРУРГПТ'В.

ПРПТУрБ3 Быiъъ

е опредtt1ено

nревьрзоченъ

една, отъ

да сс ТУРЯТ'Ь

Чаша добрt запушена съ

МIIОГО ще :~арагlватъ

Зil З3ПIпва·

нап тънка I\опрпна (I\ОЯТО

БОПрl1l1ата

другъ, II да сс

съхра·

нупят"ь въ веБна едпа

отъ 1\3 рбодова
па

въ

на аПГ~1JllfiСБlI

пгдп въ веБна

ВСПЧIiПТ'l; IIГЛ(f

n~OTO да СС ле сБIJрБа1'J)~

Оl1ерацtlU

БОПТО св употребяватъ

~н}зза. "Iiаrз се взеlНВТЪ

I1дП на

аlJтпсеПТII'Jееl\П

l'Iогат'Ь да сс

12 11

отъ научеННlIтt

с . 1JужrIте,ГfUТВ.')

поменатитъ

IIОДЪ

Bpenle

дълго

щото жеПlIТ'В да прпгод

за

проваiRдатъ

нпе

на

паВЬрШII

на ОН'взъ на

IJГJIll съ ВДБнаТIl

достаТО'IНО

I13lIСl\ва

БОП

паliетъ

герlнапсnото

щото всtЕ\Пll

военпо-саlllI

соддаТlllГЬ

за преВЬрЗfiа въ случаfi

да

IE\la

па НУй\Д().

Тоан паIiетъ съдr>ржа суБДП310тна ~Iap.,1fI II бинтъ, но не съдьржп
ТРIIЖJ'здва

}\ърпа БОЯТО прп

полезна. ДО БОДБОТО
вм1;стена

TIJTt

Iце

IIpeBI)p;~I\aTa

азъ зная

въ прr.ВЬРЗОЧНlIfI

1\lоже

Tpeihra~1HaTa

да бihде

Бърпа не

паRетъ, 31llЦОТО се

боаха

.МНОГО

е БП.:IН

че СЪJIда

сс ВЪ3ПО&lзуватъ отъ ТБХ'Ь на да СН заВl1ва'rъ

Бравата.

A~~ъ нс зная могатъ дв да се Н3~ltрнт~ь средства за да се Ilре
дотвратп това
терства

з.10~тпотреб.:1еНllеj

е вече рtНlIIЛU ЩОТО нс

BCl1 l Jl\llTt

ВОUНflЦl1

1I0~IОЩЬ~ то въ

да бждатъ

Boi1CE\aT3 ще се

НО

тыll Бато военното

ca~JO

вспчнuт1>

IJзучеИIl да

наЭItрнтъ

ще знаятъ RаI\Ъ се ~1'потребляватъ

МПНIIС

ОФIlцерП j но п

подаватъ пьрнатп

твьрдt

треl\}гаЛНIIТБ

~lIIOГO БОIIТО

Бъран

на пре-
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въраf\а въ с.JIучаfi па нужда п

ТВЬРДБ ~iHoro

П~С

съжедtватъ

за това че пъ IIреВЬРЗОЧВIIЯ панетъ пtма трежга.:1на Rърпа. Тъfi
щото

д()ставлеппето на

ТВЬРД'В прпнтспъ

треLhга~~(НI

подаРЪБЪ II аБО го

I\H 11 га 11 го надпи Пlете

ще оставятъ

подоБНII

ззвпете нъ

трtбва, то

IiaIiTO

RЬрПП

бiilде

пеРГ8l\lентна
е че l\IНОЗIIна

ntpoHTHO

тъан liьрпа у себе сп за С.ПУII8U на

Iце да п ~rПО1'ребитъ

Iце

нужда 11 пе

аа дp~~ГII цtдu.

(БI6/lfh{)/Сliа па nреводаца: у насъ OCBt нъ тtэп нtща II~Ia
нужда още отъ дрУГIJ j БОВТО ТЪЙ също се ПРПГОТОВt:1пват'ь отъ
жеНUТ'Б, заII~()ТО

nпе

нtJИаl\I е пра ПIIтелствсв ип СI,дадо ве снабдеНII

тъп богато 113RTO flI П.ма въ ДРУГIIТ'J) ВОUСБII. Тъп папр. 1l0деано
бп бпдо Д3 ес НJIIflТЪ рП:НI II гаЩIl, ОТIЗорепп ту на д'tСfJIIН
Брапъ

п

PIY~}il1, ту па

.7J'ВВIIП,

ппп нраtl на бедрото, до
ппп

рiъкаnъ

да

бrВдlI lUПРlJТII
рп:нггt д.а

се

ст,~па~IОТО.

съе;lпнпватъ,

З3ПНIТlI

бihдат'ь

pa3IOTO

отъ

Т.

отъ ДВ'БТ"!;

Двата
е.

да

странп,

оп~е отворени

до ддаПhта

СДlJпт't

сс

RaI:;To

IЦIJТБ,

СВJ)рзватъ

прсзъ

тъп С'ЪЩО гаII~~]ТБ;
отзадъ

ОТ'1

прппуденп

да

го праВIIl\JЪ

а

горt ДО

ОТIJРСДЪ.

rГова С

аа да blt~ra~JC НУiБ;~а да 1\IYICa~Je PII:~IITt

бtХl\lе

бългаРСRаТtl

отъ гор

па отворен .

Бран

долу II IHlI,J> сuабдеurI съ IППрПТП, {) ДРУГНТfJ
1\IНОI'О потр'вбво\

II

11 га

прсзъ CJ>pGCI\O-

поfiпа. С·()lЩО трtБВil да се правп 11 па ФIJапе~~llтt

11 антернит'!;).

До копко време учеНИl\итt, които са 60лtдували отъ зара·
зителни болtети, трtба да се отстраняватъ
отъ

~I.
пгпена")
nплъ

24

въ

меДlIцпна 11 санпrариата ПО.:iПЦflН,

:НlсtдаН(lСТО

на

1888

се r&craeyna~~II

11

lIар1JiБСI1(i

шарнаТU

j

отъ

J\JРДl1ЦllНСI\а

с предста

аI\а)tе~IПЯ

ОТ'Ь

г. рапортъ съ с,tI'В;,УЮIцптt 3НI13Ю 1 IСНI1Н

Пр[Jе~1IlI:

1-0 ~T чеПJIЦ(lтt I\OIJTO взБО~1'tнт'ь
отъ

.

1\. ОlIiУiег, В'Ь HlНeTO на OTAT).lJPHllerO за общее'I'веRllата
Сlhдебната

JIнуаРПll н. с.

1\0111'0

училището

скардаТIIпаТtl

j

ОТ'Ь

отъ

ViH'icc]]е (воднатн IlIapi1a).

~~еII~еНБаТ(1,

отъ заУШllllЦtl")
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отъ ДIIФтерни

IIЛП отъ

1I0ргаджата строго

трtбва да се

отдt·

.~nтъ отъ др~ггаРIIТБ сп;

2-0

Траянието на

отетранеппето

дена па захващзuнето

ПlIСТО); това
шарната,

11

СI,(JрлаТIIн(}та

Ilоргаджата
учеНПЦIIтt

ДIIФтеРllнта;

па

I\ОЯТО

се

ОI\,У1П(1

4-0

да

горtп~а

пара

СП

ТРllдесетъ

съ

I1СТРПС

CЪBЬP~

заRUIII~1JЮВ3IНIе;

оздра

(\OraTO

са НУНЪ

снагата,

да

давленпе

n ПОСДЪ

петъ

li,ОДБоrо за

ДНII сдtдъ

само тогава

Пc1lТII

СП трtба

ПОДЪ

ТЮIiУРТЪ (СУ~JПУРЪ)

5-0

трп

11

двадесет'ь

ВЪ

11

СlllЩО

Др1JХIIтt съ IiОПТО учеНIIIiа е бплъ

па :1аболtваннето

l\IeTO
съ

llдll

ПlllТIl

Upel\Ie TO.!I(iOBa

отъ

хараliтеРИСТlIqеСRОТО

два

четрпдесетъ ДНН за

траЯlIllето е твьрдrБ раЗЛIРJНО,

3-0 ОТСТРllняванпето престава
веЛIJН

день на a(}~1anfl~

II заУПIllпцата.

трtба да се допущатъ

П3(IезваН[lе

(първи"

бl11де отъ

lпаРБа, ~1JсщеН[НIта

(НОБЛЮIl13)j

Tp1JUBU да се GРОII отъ

болtетьта

отстра нпваНIIС Iце

ДНН за водната

шенното

на

п

СЖЩОТО
гдавата;

облеlJенъ

въ

се лреliаратъ презъ

I1ЛIJ да БI1lдатъ

вре
пещъ

напушено съ

доf)рt да ее П3ЧlIстватъ;

Станта въ БОЯТО е лtжtlлъ болнпя трtба добрt да сс

провtТрtl. Ст'tПtlт't
феБТl1ратъ;

11 ~Iеблптt пай ВНIIмателно ла се дезuн
постеЛI\I1тt 11 заВIIR(\(JТ't трtба да се преБаратъ

презъ пеIцьта

Н3

горtщата

па~а НОДЪ давлеНLJО;

а

ДЮlпецптt

предварително тръба да се раСПОрЯТЪ преди пренарванuето ПРСЗ'Ь
горещата

6-0

па ра

;

По HIIE\of[ наЧlIRЪ j

отъ едво ~"чебно
тон рапортъ

ученика I\ОИТО

общеетвенно

заразитеЛНlI

ззв'1>деВlIе j

БОJItеТП j

е болtдувздъ выIъ
отъ

пе :може

1I0l\1енаll1ТБ

да се

У(JlJJпнцето аБО не представи

едио лtнаРСliО

евидtтедетво,

да удостовърнва

на

11

п да

естеството

заеВU,1tтелетвува

ПОl\Iепатптt
става

Jl

преДП11сан

СJltдъ

че тон

БО.JItетьта
учеНIIБЪ

IHI. Haii сети'})

Бато се

прегдеда

е

I1стечеНПff

IIспълнrlЛЪ

прпеl\IаНllето
отъ лthаря

на

въ

прпеl\lе въ

на

ноето
СРОRЪ,

по

горъ

У[JеПIIl\а

завtдеНIJето.

(H[IC превождаJIС ГОРНIIТЪ заl1.IIючеuпя за да аНi:lЯТЪ U311ПIТ'В
УЧПЛПIЦIlП Нi]СТ3ВНIIЦlI, УЧllтеДll И

У 1 1lIд1IЩНИ пзстонтедп') Ба{lВО

тръба да се правп ВЪ подобlНI сд)"чаu, 23ЩОТО нпе C~Ie В(JждаЛII
ученици токо що

се

llовдигпаtJJItI отъ

шарRата) съ

liорясаЛlIтt

j41
сп ПII1IIRll да стоJtтъ ВЪ !iласса 1\Iежду другаритt сп.

МIIСЛlIМЪ 11 У насъ да се обърпе

Il

да сс

строго

ВIJ(I~]аПIIС

Bpel\Ie

е

нрьхъ това,

прекрати а пе да се б~]аго ПрIJятетвува распространнва

ппето на ТIJП GолtСТIJ l\Iежду УЧСIll1цит't

чре;1Ъ тъхъ въ сеlиеi1.

u

ствпта).

.

д ръ Ilюснюллиевъ

ПОПУЛЯРНА

МЕ~ИЦИНА

ИЛII

ДАВАНН}} ПЪРВА ПОМОЩЪ

ПА БОЛНII 11 PA(JEIIII ВЪ OTCIY1TCTBIIE
ПА

ЛЪ Ir8РЬ.

rЛАВА
Болtсти

111.

на нотата.

(Продължение

ОТ'Ь

GpOll 7).

ДUjJеlt или ФУРУllliУЛU, ВсtКПll IIозпзuа ЦIlРСIIТ'h. rr'B
И ..lIII

113~1uаатъ

отъ

вiыIiашноo

раздра:зненuс

на

В{УlтреШНlI ПрlI'II1ПIl. Ц(rреllт'l1 се надагатъ съ
озрtваrrС~~НII

лаПII,

nато

напр.

ПС'lепъ ПОДЪ шара; 'l',Y1ll СЖЩО

оБIf[~повепъ

ЦlIрея

про ..

I\OiI\3Ta, lIЛll отrь

03JеR 1IИТСt1fПII IIJIfl
ПЛII нреповъ л~rБ'Ь

l\Iоже да се ПОI\РlIва

два

I1thTII на деНI) с'ь едпо паР(jспце ДП8ХlIJIОIIОВ'Ь плзетор ь. Когато

r

цпреп начене да

гноясва (озр'l>е), СТПСБва се

за да l\lY Ilадtзе

ЖIJ tJ1Бата.

крн:{пс'ь

на ДРI гп

]Iпоmеств()

1I

pt nlI,

леГliО

ВЪ:1ТОП~fJIIтt
fitдп дрtХII

отъ цпреll;

j

Cfll

tll~O

1.'1>

npeI\Ie;

баНII,

rOptJlIBIITt TlI;JalfII

пе ТВЬРДПТ'В

ЧlIСТВ31111ето

често

j

пъ продълmlIте~1НО

бе:JСПОliоптеЛНII.

Il

б о .зtСТ1J

съ два пръста

1~lIpellTt по Н'Вliога б]ватъ чеСТIIТЪ
се

llопвнват'ь

въ год't~IО

тогава т·ь биват·ъ твьрдt

а Л"ВТIIО вре31е Бi'hUЗНlIето въ

дегвата xpaHa~ ГОДВl\18та

чистота

оБUl\новенно

зз пре

ЛО

ПЪБЪ

ДОСТllТQЧНU

въпрtRlI

Т'flЗIl

~ItРБll

}Jцреllтt ПОСТОНIIСТВУВ3ТЪ, то трtбва да се ТI)рСП LTBI\apCna 1I0l\IОЩI>.

ь.~арБУIlБУЛО IIJIII аll1проnсо. Подъ топа I1nle се ОПflсваl'Ъ Д Bt

болtСТlJ j БОlJТО l\IHOro раЗДII'lаватъ:

1-0

доБРОБаIJеетвеНU(llll\ар"
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БУНRУЛЪ j вопто е една

голrйма~ НГБа подуrоет&, ТЬ~Iно-червена,

твьрдt БО~lJ'взненаj твьрдt горtп~а 11 отъ СI'iщата

пове rlе

II ФУР~'ПБ~тда') НО" нма
гатъ

I1JlЯВIlЦIl

ORO~1JO

доктора трtбва

iБНдI\lI. За дt'lеuпето lНУ

подутостъта

JJаПIJ; послt IIОДУТОСТЬТ{)

да

11 се

налага

аа да 1I3ЛБзатъ ЖIIЛI\IlТВ, преJЗьр:н~а
дпгеетивенъ

правнтъ
се

наЧ830ТО на
парОВII

повьрнатъ

2·0

ДУШ1I

цв'.Втъ

се T~TP

ио това

се сrь

ПОБрuва

II

БОрllIlН н(}ла

съ

OJlell(1IITCL1IHl

па аНТР(1Iiса,

ПJ~lТI.I

на

CaJIO

се fiз

деп[),

31\0 сс

1\Iогатъ

да

ОСБорнва оздраllННlIСТО н \IЪ.

БзрБУВБУ дъ СС 11 редстава нъ ВIIДЪ на

въ

повече

чеТlIРИ

l\IHOrO

твьрдt

червено-спнъ")

TpIJ

се

3ЛОI~ачествrНПlIИ

1\ХУ едно 1I~111

се

ф~rРУНБУЛIIтt
по

11 BIIH3fU

една под}rтоеть

11

MeX~1eMЪ

IiПRТО

О~lеnI]lIтеДПI[

ВС'ВRпtl день подутостьта

зана

лапа. Въ

съ

се рззрt~{ва па Брьетъ,

направи.

СТIIСБва
съ

HaT~"pa

СБОРО

БОJtзнена,
Bpe~Ie

~I'вхурчета'}

ЯГI\а) ограНlIченз,

се lIоявнnатъ

БОlIТО се

съ

по средата

IIУRватъ

Il :\ItCTOTO

П1НЪ става черно') }'знгренясало. БОЛНIIИ aRO Н8 сс Л'I}Ii~"ва бързо,
то гзнгрената

се

l)аспроетранява

1I

смьртьта

ПОС~1tДlld

с.БОРО.

ТЖ311 бодrtеть се добива отъ ПlIпанпе на ГПlI~l(1 1\IeCa iIдl1 остаТБП

отъ ЖППОТНll Уl\Iр1JДII отъ
liOllTO CJh Cl\IY 1,3ЛII

да прпчпннтъ

Ба рбу НБУ ЛЪ; оха пваНIIНТtl

дсшове

пu

ТlЪ31I бодЪеть.

таНIIва

ЖIJRОТПII,

ЩОМЪ се

отъ M~~XII,

С1ЬЩО

распозпас

l\JОГtYJ.ТЪ

болtСТI)ТП,

ТР'вбва бе;~ъ да се г~тбll Lpel\le да сс ПОВIIБ3 еДIIflЪ ~1tl\зpb; 110

ДО нато топ още не е ДОПIСJIЪ, ТР'вбва ПРllШI\ата да се разрtiRе
на Брьет'ь

сrь еДIlIlЪ

преl\lахнатъ

иди

браСНIIЧЪ п

га IIгрспяса~1JIIтt

Ч(lСТll да се

crb ПОIБ(IЦ[I ПдlI СЪ ЩПIIЦП 11 послt рtШI1теДlIО

да се изгорп MtCTOTO съ горtщо (нажежено) ffiеL~tзо. Ано nt1\la
другъ· IIНСТР)ТJ1IВНТЪ') то може въ ТЗliЪВЪ C.!.l~r(lai1 да се ~~lrотрtбu

едпнъ rодrв~I'Ъ 1\.:1ЮЧЪ. Слtдъ това раната се преВЬрЗRа съ II рахъ
оть

въгденъ

пеНlI

въ

II

сплно

Б3JIФОРЪ;
червено

ПОБрIIва
ВlIlIО,

въ

се

на ШПрОIiО

което

двt MIIHYTII аромаТllчеСБl1 растения, като

да

се

съ БЪрНII
е

отъ RIIпа IIдll други

ле~ltь

(2

чаСТI),

ШСЛТЪБ3,

ГОрЧIIВU

прпготовдеНIIП.

раната сс

60 rpal\I1Ia

едаа

~ТJаваIIда, салвпи, мента

РОСl\lарпнъ . Дава се на БОЛНIIЯ да пне сту дена JJI;\IОIlада
грени садата

нато

ваРlIЛО

j

ТIlзаяа

Бато падне

rau-

превързва съ дпгествеАЪ мсх

теребеИТIIНЪ II

15

{'pa~I~la Дf)рвсно
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:масдо; ПЬРВОl\IЪ се рззбпва тереБРIlтппа съ жедтъцuтt') а послt
1I съ масдото)., съ мехде1\ГЬ OT~Ь С~lIТРlJа НЛП съ сгппеТСIН} l\]еХJIеl\lЪ.
3.лона 1lеСJnвеllllаrnа ( JlOlllaJna) 11pllUtna. Тя е Сiillцата
бо ..1l'ВСТЬ Б~Н~ТО гангревоап1.l н на рбу Hli~" ДЪ~- ВЪ на (I3J10 тя "рп
ДП '1 а п а о хап а но 01'Ъ бъ.JI ха; то г а в а т неп р НД ру lН е на о тъ r о Р'Бщипа

II

ноето

се пувва

сърбедъ.

тоеть,

liОДКОТО

IIacKopo

11

подъ

се

него

понвв ва едно

сс осtща

1\1(1 Лl.\ О

1\ltхурче,

една l\IаЛБа твърда

едно деп{ено зърно., съ цВ1Jтъ червеносинъ.

поду

~Iopa

впя }iръгъ КОЙТО я ОБРlhil\авп, се раСllростра ни ва Il ПОТtl1МПНВй:
UОЛllата 11 ПОДУТОСТI)та СС УВСJIlJчават'ь; HOBll lИ'ВХ урчета c~
оGразуватъ;

11[11'1>

средпето пятпо

чаСТII и

смьртьта

гонгренясва,

посдtдва

СБОРО

твьрдt

оозеl\Iа дълбо

бързо.

ТУБЪ

сжщо

трtбва безъ заuапнние да се употрtuп СifiIЦОТО лtченпс KaliTO
въ гангреНОЗНIIЯ Е\арб~"ПI\УДЪ") ра;зрtзваllIIff j преliIахванuе на I1ЗГНII
.,lIIIТ'В (lпсrн") пзгоряванне съ I'орtщо жедtэо") nъзб~rдитеJlНn нада

!'аПI1Н п I\IIHH

Бltf1ТО nжтреШIIО,

'ГЪП II ВЪНIiашно,

БСПЧI~О това

да сс напраВ[I безъ ПIII\(} 1\80 отла га н ПС, I~aTO сс 1I0бь рза СIУ1щевремепно

да сс ПОllПБ8

НЪ брой

9

II tlItБарл.

{Сл'tдnа).

на вtСТНIIl~Ъ нП.лОБДПВЪ))

ОТЪ

10 }\!артъ т.

г. M'l1CTHIlT"b

градски донтори ГГ. JIНIrУЛОВЪ И ДраГОl\lИРОВЪ, &ОПТО съобщаватъ че
въ .r.рада ПЛОВДПВЪ е IПIН.JО H1JKO,[I~O СМЪРТНИ случаи отъ охапваНlIе
на б'tСНII l\учета, отъ еДИt1
н131на

ц1Jръ»,

зна~lеНИТПff

(доволно

а

ОТЪ

друга

фраНЦУ3СI\И

С.,10ЖНО)

или на ДрУГО

ЗRЛВ.'Iнпатъ
че

(( Cal'IO

естеС'l'ВОllспитатель

да л13r\увfl.

гат'Ь ЩОТО БЪ.JIГ&РСI~ОТО
lIa~Tepa,

етрuпu.
говора'гъ)

е

че
въ

IIзнам·Вридъ

б'lн~ътъ у хората),

праВIIтелство
l\1'БСТО,

да

«протпвъ
посзn~не

и понатыIъъ

ПРОnО,J,И

въ

б'llса
вре;не

средство

предда-

IIарIIiJ{~Ь

при

н13кои доктори ва да изучатъ мето~птn

на .1'ВI\уванпе на б1JС1. Ние отъ
HaJJal\le на П..10ВДИВСRИТ1э гра;I,СIНI

енон страна

най СI\Iиренно

наПО~IИ-

лtI\ари че преди 6 1\11>сеца БЪ Вн
ена е зас'.ьдова.тъ иеiБдунаро;~енъ игиеничеекпй l\онгрессъ, на който

прпсt\)тствуиtlха много ев1Jтила на науката ОТЪ ц'Влил свrfэТЪ (повече

отъ

2

хиллдп доктори).

Въ заС'fiдаипето на тоан Rонгресr,ъ (ВЪ 3 секцпл) се заНlI1\I3,ваха
подробно СЪ въпроса За присажданпето на б'Ьса по методата на Пастера II за прпса;.Н'данието нn СI,ОТСIн\та ч}'ма (IПО1·уе), 11 подпръ 1I3СЛУШ
ванието

аргу ментит1>

за 11 ПрОТIIВЪ,

нонгресса

е

рtШIIЛ'Ь

че,

при
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вrИ'-IКОТО прпзнаваНllе на гол'IВIата
бва

ДИ се пранлтъ

OIIte дълго

на Пастера, БСС Tat~1I Tp-t ...

YCJyra

Bpe~Ie

ОПИТП.

до

Гr\'l>то се

1НIкроба на б13са и само тогаБа присаil\даниеl'О на

несе Hya~HaTa

по~']за..

Отъ

горнето

XOIH1'i"a.

опона

спасите . 1НО отъ б13са.

J~OeTO не с ПРИПО3Н3ТО

IIзв'Ьстно

се бпде пуеи&.ти ОТ'Ь

Пастера

при

се ВПЖ,I,а'j че ПJОВ),IJВСI,IIТ J1

CI\II ДОI,ТОРП предлагатъ ЩОТО да изучаваме II ПОС.l'Ь "Но

l\Je въ Българиа

НН:'tl'fiрп
Iце

С, че
IJt.H'fO

веч е CY~Il\1a

lIi\la

npllr\l

още за
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