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ПFtДИСЛОЕИЕ

"МедицинскотоСписание" ц'Ьлr.та иа БОСТО се опредrJшн
отъ

CaJiIO'fO

~IY назваlше,

кж.со за тан

nayr,a,

счита

медицината

въ мрака на в'lшонет1l. На

за

нужпо

да

CIIOJileIlC

па

па конто лачалото се губи

още въ нървобитлит1l

B1lpIIO

вре·

мена приб1lгвадо се па помощ'r. Шi болнпя, пъ .'fЮ.1ката на
тан наука 311 болнпя чe.:rов'lШ'Ь остава 'ra:fiua за насъ. П
така давани сто НОJifОЩЪ на б~.:ruпл llостеllепно сс уеъвър
шенствувадо

и

сл1lдва

още да сс

усъвършснствува,

ЩОТО п'Ьма СЖ:lшеннс че :lIeДпцшшта

с рожба Шi

наблюденнлтu,

л УJlili.ТВfL'I''Ь

ОПllтнт1l п разсждыш

нред'Ьк'Ь. Както вс'Ько едпо IlелОВ'llЧССКО

така

n1lKoBcT1l;
KblI'}, на·

зоиипе тя е прс

карала РIl3JI1РШП епохп, нретършша МнОГО нреобрtlЗ0ваппл,
така щото ИЗЛIlШilО ще б,ьде ако

СС

ГОВОРП~I'Ь за ПСПIIIl'I''Ь баСПUСЛОВIlИ

прелсна

ПОТСЮIO. Ц'ЬЛЬТtl па МtЩllцшli:t'ГU

РIlСllроетраЮlВале

KtlTO

да

п UОЖССТRСJfПО

С болнпя

110.10 в '1; къ,

ВСПЧI\ОТО НИ вниманне ще бждс обърнато КЫIЪ него, 11 гла

вното паше С'l'реlШrеппе ще б,кiJ.С
на боz'!;стьта,

II

да СЪН'tТШШО

Да llЗ;ЩРВ811Iе IIрnrшпптt

'l'tXIIOTO

отстранение. Въ попу

ларната сп Ч8СТЪ МеДИЦИПСfiОТО Gппсаllпещссе 38пшraваJIО
вечес'Ь пгпеничееКИВЪПРОСIf,ОТКОЛКОТО

се лrJшуват'Ь сами болни'l''В, това

да Дава с'Ьв1lти IШБ'Ь да

lloeTull C8MlfTt лtкарп

пе пра-

влтъ, за себе еи .nриБЪгватъ къ:мъ JIомощъта па друrъ лъкеръ,
ващото пма MHoro скърбии ПрШl'врп, КОIlТО говорптъ протпвъ та

кава една практика. Тукъ трtба да прибавпмъ, че ~Iе;(и цИ Н
ското Описаниенесе О'fJШ3В8 съвършенно отъ дашшпето съ

вtти какъдасе гледа'fЪ болни, въ

'rOBa неговата

грпжп, ще бж

де да учи какъ да се даватъ nървитt ПОМОЩИ п особенио въ
случаИТЕ КОИТО пе търпятъ замtдлявание.

Така популярната часть па )IеДПЦППСRОТО Сппсапие
ще б-жде ПОСВП'l'ена .аа игненатз, дъто ще се старае до
кото е възможно

да съвътва

хората

IШRЪ да

сИ

Ko:r-

пазнтъ

здравието.

3дравието е най сu-жпото, най драгото, нап прпятното
вrbщо за чеЛОВЕка. 3дравпя

lIелоntкъ

пма мора:ши п ма·

териални преимущества. Когато е здравъ, топ бпва вtселъ
щnстливъ JI задоволен'Ъ, природата за него бива щедра отъ

BctKa

една страпа. 3а БЪ.1lгарина

телното нtщо, защото

1I пъ

здравпето е иаfI·утtrnп·

hafi-пещаСТННlt сп мпвути той

се утtшаnа съ ,,;умитt "здравне да пма."
Въ !штериаJIНО отношение пtиа с-жмвtпие че здравпето

е богатство, трtба ли тув:ъ да ваПО:МНШlIЪ че болпил чело·

вrbкъ като, не може Д'а работи, губи О'Iъ богатс'l'nОТО сп което
само труда може да дотъкмява,

се шшсква здраво

TtJIO

а

З3 такъвъ

едипъ

трудъ

П така здравия чеJIовfшъ ~ поле·

зев'Ь за себе си и за са:мото общество.

Отъ ВСИЧБО това r;e ВИдll че тр'Вба да си оц1шяваме
здравието и до гдъто го имаме трtба да го паЗШlIЪ. ()ъ
так дъдь въ пfшои пароди са ПрОI.аранп вtропспов'JЩRiI
п други ~ШКОИП, които запрtщаватъ nрtдптелUIlт:ft за ЗАра
вието храни п нашщи. Диес!. KoraTO печатното слово у.
лесшша п подпомага още иоnече това l\OCTO ЗRlюиодателптt
са 1IIib.ЧПЛИ да достигнатъ, ntрвюre, че ~Iе,J;IIЦIlПСБОТО Спи
сапие пре;щрие:на

свпта

ДЛ:'ЬжНосТЪ

като ще се МiliЧИ

да

распрострапява между пасел:сиието З,J;равос.10внитt позиания.

Дtйствптел:но :M-ЖlJва е задачата, която предприема
~lедиципското Сппсапuе, по то като орга нъ ва едпо

дружество, въ което

могатъ да вематъ участие ВСИЧRитt

Господа lIrJшари пъ страната НП, правп възивъ ·къмъ тtхъ

за да му ПО~Iогпатъ въ святото топа дrJlл:о.
ИеДПЦПНСRОТО Списан пе зада бжде достжпно за
IШГО, Дружеството
ВЪЗ1l10ЖlIOСТЬ

НR]{rJlрп

на добрrJl да МУ

hafi-умrJlренпата

цtна, съ ltoЯТu

BCrJl-

опред1шп по
да

MOilie

да

покрива само ра3НОCIштrJl сп и даже RlЮ чпсл:ото ва абона

титrJl се увел:пчп, то наllItрява

въ за~IrJlна да Уl'олtмп спи·

санпето.

Така

BctKa користна

цrJlль стои дал:t'IЬ отъ Дружеството,

и то не може да се перадва

IШТО ВIIЖДU че п самото Пра

вителство го удързостлва като ~IY ПО~Iогпа

на това дtло съ едно пособие отъ

500

за предприятието

лева.

IIЗВ.l'Бчеuпе отъ Д'Бтската огпена на Тарнпе о Шаптреп.
1.
ПОМОЩЬ на дtтето ЩО МЪ като се роди.
Първата ПОllIОЩ'Ъ, ICоято

бабата трi>бва Аа ПОАаАе

па

еАНО А-Вте С.;I-ВАЪ раЖАанието lIIY, е Аа го раЗllIотае ОТЪ ЕОр
Аона ЕОНТО lIюже Аа бж.Ае обвитъ

OICO.;IO Т'В.;IОТО му, noc..l.в

Аа го остави нiшо.;IICО врiше АО lIШНICата безъ Аа
пж.па. Д-Втето тр-Вба Аа се постави
си,

тъй

щото

т~чностит-В,

устата

lIIУ Аа не

Аа .;Iежи

Аопиратъ

RОИТО

страната

АО хръвьта и

КОИТО истичатъ ПОС.;I-В и.;Iи преАИ раЖАапието.

ПО Н-ВЕОГИ става НУЖАа Аа се очистятъ
РОАеното

на

отр.взва

съ пръстъ и,ли перо отъ

Jlюжатъ

Аа

~шпушватъ

с,лизестит-В

ГЪр..lОТО

Аиханието и припятствуватъ

па

устата
и

lIIУ

I~РЯICанието

на пово
ЖИАICОСТИ,

пречатъ

па

на д-Втето.

ЩОllIЪ RaTO А-Втето ВЪЗАъхне ШИрОЕО и захвапе Аа !Срещи,
обвива се съ еАна

ф,лане,лепа п,лена, АО тогава, АО Еогато

биението на пжпната връвь захване Аа ОТСlllабва значпте,лно,
и тогава се завьрвва временно, пос.л-В се отроВзва.

Бабата с,л-ВАЬ това Аава А-Втето на едно АРУГО ,лице, еа Аа
1IIоже Аа се ваПИ1lIава съ lIШИICата.

Оц,исmваnие па

aiJmemo. -

Ва Аа се ОЧИСТи A':hTeTo, Tp.в~

ба Аа се 1IIахнатъ ОТЪ него ВСИЧRИтоВ мазни в':hще~тва ICОИТО,
твърд1>

често,

шията,

lIIИШНИЦИТ':h п С.;Iабинит-В. Ва това,

ВСИЧЕИТ-В

('И.;IНО са

пре,лепени и покриватъ

тоВви lII-Вста съ еАНО

r..laвaTa,

наllIавватъ

се

JlIaЗНО вещество: 1IIИГ A3..l0BO

lIIас~ю И.;IИ ICо,лАЪ-ICре:3IЪ ПАР. ПО('..l-В

потапятъ АоБтето въ

X.;IaAHa ВОАа, и :lIIУ нстриватъ снагата съ сюнгеръ. Анг..lПИ
СICптоБ бабп IIМЗТЪ ТВЪРА-В Аобъръ обичаи А-Бто употр-Вбя
ватъ сапунь Еогато А-Бтето се РОАН Щt Аа

rO очист.я:тъ отъ

мазнит..в воБщества, тъп щото намавванието съ :мамо, Е:аЕТО

6
~азаХ:\Iе по-гор.в, остава безпо.1.езно при топа Ср'ЪДСТВО. T~o
гато д.втето се о:нпе добlУh отъ Т-ВШI В1Ш~ССТВn', очистя се
съ едно сухо и ТОП.1.О П.1.атно; ПОС.1..в, когато пе остане от

гор-В му ипкакъ вода, посипва се Haii ПОfЗеТJе пъ l\I1JCTRTa,
д-Вто

сжществуватъ

сгыIJI,' съ оризено

браmп() И.ЛИ пи

щашта; бе:зъ т-Взп преАварJIте.пш 1[1;рЮI ТJIЯ
Аа

се

пъспа.лятъ

и.1.п

м'Ьста могатъ

разрапятъ.

3авьрвваuиеuа 7С()РUонД, (lbl't.na).

HJIii

sавървванието на КОРАона топа което

когато се отд-В.ля д-Втето отъ

Hap'hI~ox:\Te

вре1\IСППО

се праВJI пъ :ШIuутата

:шtiilшта. Въобще ОЕончате.l

ното вавързвание се прави с.l-ВДЪ очпстванпето; ний B1,l\Ia
да

оппсва1\rе тукъ начина ва

тая :ШМЕа операчия.

Оная частъ на кордона, IЮЯТО остюза на Пlhшt се об
вива съ едно П.iштнице на~пtвано съ :\таf'.Ю. ПО-Аобр'п бл
би.ю да се навива Еордона СЪ едно П.ШТНiI както се запива
едпнъ биптъ; по остана.l0 е обпча}I да се прави другояче:

Нема се едпнъ 1\Ш.1ЪКЪ четиерожгъ.leНЪ I~юшресъ; на сре
дата T03I1 КО1\шресъ се пробива Ауш~а ОIФ.Ю

Ica,

пре'Зъ II:ОЯТО се прешtрва {~opДOB:1;

този КО1шресъ обвпиа се II:0РАола

II

страпа

това

се

прюш

за

дп

пос.!']"

широ

съ IсраlIщата на

се п()с'гавя

11

пе

8 саИТII1\тетрn.

паТСГВН.1Ъ

на .1:}ш~та
па

черпая

дробъ ако се поставп на fI,;BCIlO. Отгор'], ее поставя еДIIПЪ

вторпи конпреСЪ 1 сухъ, пос.1Ъ се обшша биптъ
буха. Еордона се умъртвява,

петпй день

011:0.10

тър

засъхва '\ш.шо по :ма.1.КО до

Тръба, ВС1ШИИ Аень

noc.lch

ра~'данието, да се

про:uенява II:()1\шрес<l. на Пihпа ДОРИ този пос.l-БДllпll Зft,съхве
и

падне,

I~oraTO I~opAoHa падне, остава на IIlhшt еЛН:1 :\Ш.lI~:t рана
която трi>ба да се превързва съ едно :\IШШО в-Бщество дод-В
оздравя. тыl
му да се

ERTO

поставя

пк.па бива често испыlа.lъ •. тръба върху
едипъ

прегънатъ

п.1атно) което да ПРIlТИCl~а пжпа

JI

компресъ

(парча.1.Ъ

отгор'н се обвива

съ

бинтъ.

По в-Вкога едно .l\ra.ШО кръвотечение дохожда отъ моБ

CTOTQ

на раната;

въ този С.1.учаЙ достаточно

е Аа се тури

мао/шо

стипца,

танинъ

се употр~батъ
гниение

на

С.жщпт-В

CP-ВАства

I~oraTO С.ihществува

раната.

ТВЪРА.п

еАНО

често

:можатъ

Аа

ПРОАЪ.,1.жпте.,1.НО

се

С.,1.учава

щото

месни буржони (АИВО месо) ПОЕрива раната, раВГО.,1.-Вмлва л
п П()ААържа гноението

;

ва Аа се уничтожи, това месо тр-В

ба Аа се Аохваща на Н~оЛО.,1.ЕО ПЖТII съ .,1.яппсъ.

:Когато шш пжпна шма. н.:вщо ЕО ето се ср.пща ТВЪРА-В
често ВЪ НОВОРОЖАеНIIТ.:в А-Бца, тр-Вба Аа се ПО.,1.0жатъ осо
бенни

старания

ВЪ

тр.:вба Аа се направи
ПЮIУI~Ъ,

Аа

се

припързваппето; въ

еАПНЪ

таЕЪВЪ

l\Ш.,1.ЪЕЪ тампонъ

вавие нъ ТЪШ~О П.,1.атно и Аа се

~учай

(чепъ) отъ

постави върху

пл;ла, А-Бто ще тр'вба Аа се ~ШАЪРЖИ поср-БАСТВОМЪ
прившша оъ~о"ю

еАна

I~opellfa, стегната Аоста Аобр.п, ва Аа може

Т3l\шона Аа АЪРЖИ ШI.lата Аа ПС ИЗ.,lиза, ПО П1ШОГII се спо

.~уtJпа Аа се заАъраш IШ.,1.ата ПОСР'ВАСТnОМЪ САIIIIЪ п.шстеръ.

Прпвшшата ТР'вба Аа се полпошша

често за УВ'hрешre че

та)шона се ЛЪрЖII на m-llстото сн. AI~O, пъ ТС[IеШlе па п-ll

БО.lI~О НСЛ'h"ПI юыата не се УНlIЧТО:ШlI, тр.пба Аа се заАЪРЖП
съ еАUПЪ е.,l:lстлчепъ блнтъ отъ БаУЧУЕЪ.

За очеболuсmо па 1tовОlюждСllum'G. ВСJ1ЧШIТ'В .шалтъ, че очп
т'в на nоворождеПНllТ·.в се пъспа.шатъ често,
.1IIВIIT'B очебо.шя

I:ОИТО се ср.пщатъ често по А-Бцата, пма

САIIНЪ видъ ПО с.13бо
дРУГОТО

110

това,

че

въспа"l(шие Еоето
е

прпдру:ь:сно

се ра:3.lичава ОТЪ
съ

ниеj D('ИЧIшт-Б тля очебо.lIlЯ се отлаватъ

Аравнu·ге.lШIт'h

II че осв-Бнь гпоiI

течности

съ

С.шзесто

въобще

БОИТО СС 1Il0ЕрЯТЪ

А'вцата l~oraTo се РШi~Аатъ j за това, lIlНОГО

тече

на рав

ОЧIIТ-В на

.1-llR3рИ

съв-Б

туватъ да се преш.хва ,J,.ьiiствпето па т.ьЗII течностп. Таыа
щоыъ Еато се РОАН д-Бтето, u-llЕО.шо днн паредъ l\!Ю.,1."lеръ

УПОТР'Ъбява

борна Iшмота (асЫе Ьогiqпе) 1О/О раЗl\I-Бсъ съ

вода за ПрШlПшаШlе

ОЧIlт-Б

БО.,lилта, п С3l\Ю САПНЪ пжть

II

съ това предпазва отъ оче

Еапва

въ ОЧlIт-Б

на д-Вцата

C"l-БАующата С:\l1:юь: Nitrate c1'argent 1 gramme, Еаи disti1Iee
50 gl'ammes. ВЪ едно свое п.жтувание ВЪ Герыания Тарнпе
са\IЪ БII"lЪ СВIIд-Втс.1Ь на доброто д-В:U:ствие на тови ..l1шъ.

8
II внеСЪ~lЪ употрЪб.л.ението му въ ПаРШJ~Ъ, II чре~п това
IIРОФИо/laктичеСI~О о/lъчени:е НЮIa"lII.lIl се 3IIaЧJlТС.l1IO rHoii"швитъ очебо.л.ия . .Аяписниii ко.шръ за да Отде ШМ':l3зенъ,
тръба да се употръбява Н'lшо.шо :МПНУТJI Co/l']'Al> раЖАаппе
то, щоиъ ОЮiiIlЯТЪ дт.тето 11 преди да 1'0 об.lеIШТЪ.

П.

Старания, които трtба да се полагатъ презъ първото дtтинство.
Тукъ ний

ще

ознаЧIl:.\[Ъ

вспчко,

I~oeTo се отнася до

об.л.ачанието, .л..вг.юто, спанпето, крясюса,

баНIIТ-В

II АВШR~

нието на д-Вцата; IIПЙ ще ПОJCажеl\IЪ сжщо рr'}ютнпт-В ломеп
ти за шшършваuие ll1ШОИ операЦШI.

За об.71//пс.лоmо Жt nбрвоmо

дtmzt1lсmво. -

Нопорожденпт1:>

,'1;Ь1\а lIIo:a:~aTЪ да се

по!Члшатъ по АВn Ш\ЧIIна: П.НI се оза

виватъ

IblIl

съ

П.lепп,

се об"шчатъ съ

ТВЬРД.п

дъ.1ГI1

АР-ВШI'И, IСОПТО Иl\IЪ остаплтъ сuоБОt'l,шr ВСП'ШIlт'h дппжсипл

(по апг.шiIСI~ll).
Тпя

два

IJlIAft об.lИЧaIlШI

11O;I~aT'1, ,\а (Ое съеl\IIIШТЪ;

тъп на ПРПl\1'hръ първпт'h четпра ;\I'I,с<щ;l, ,\,hТСТ() се 1l0шшft
пап lIlПОГО ШПI'h, а

пыlъъ

пос.l'], сс об.шча по

аПl'.lIliiСЮI.

Ония, КОИТО още отъ рОЖ,\СШIето об.lIРН1ТЪ А+'тсто НО ан
Г.lПИСF.И, с.lужатъ се СЮIO за НОЩНО
като

за

об.lеI~,lO

съ

п.lешlТЪ

по-топ.lO.

аа .лtг.ло1nО 1fд ,4tцаmrt.

се оставл
l\Ш~П{lIцата

-

Д1>тето не Тр'),ба НIшоl'П да

.да .lЬЖll въ I~pCBeTa
СИ,

IСОЯТО

СoIlJчва

твьрА'Ь

.lю~ша,

ПOI:рпто

lIIоже Аа

па Maiil~a ~П П.1П на ~ъp

1'0

често, То тр'1 ()а
споредъ

l~itJCTO

эадушп:

да

I:Ю:ТО

.1,h;ЮI

ШШСI:уна

топа

от.д·Ь.шо,

uыIашшtтаa

се

БЪ

TellI-

пература; АЕО е студено, НУ;I:ДП() е, паii вече БЪ ПЬрВJIТЪ
ДНИ, да се поставя

до него елна

JI.lll .дв1> бутп.л.ШI съ то·

Ibla вода. tllю~шата е обгърната съ зпвъсп, копто се ва
l:рlшатъ U.Щ ОТI~РИI.lатъ споредъ те:\шеР<l.турата.
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Температурата на стаята, въ ЕОЯТО се нампра А-Втето,
тр-Вба Аа БЖАе lIIaJШО възвишена и постоянна,

се прави :за БОJlНИТ-В.

Пр-В:зъ

ИСЕа Аа се отворя тъ

ПЪРВJiт-h

IeaIeTo

топа

lII1;сеЦII, Еогато се

проворцпт'В на С'гаята въ ЕОЯТО

'ЕII

в.ве А-Втето, тр-Вба това ПОСJI.пАнето Аа се пренася въ Аруга
стая ПОАЪ сЖщит.в ус.ювия на теllIпературата.
По

CeJIaTa, А.пто АОllIarnнит.в животни Пllrатъ пристжпъ

Ааже въ спаJlНIlТ':k,

JlЮ.iШИТ':k на А.:вц:1,ТП трiзба Аа БЖАатъ

пи СОЕО отъ

защото

sеl\Iята,

Аа се И3.,шга на опаСflОСТЪ,

често се с.lучва,

щото А-Втето

н-БЕОИ ЖИВОТПИ, ЕаЕТО

II

СВИ

нит':k, ИSЯАаJIII са ВСИЧЕИТ13 ОТIерити: части на А'Втето.
За соnя па /l,1пnеmо. -

Въобще, А'Ьтето ШlCШШil

С.I-БАЪ

Еато се насучи и се съБУЖАа J~OraTO ОГ,;ШАн·hе. Тови съпъ
не тр.вба Аа се нарушава Aa:lI~e II тогава,

заllIИнава

bp-hl\lето. въ

IeoeTO ;фтето

IeoraTo той lIШJIЕО
ТР'hба OTIIOBO Аа се

ЕЪрМИ. ТР'hба Аа се внае при това че, П'hЕОИ А'Ьца, за Аа

БЖАатъ Еърмени, ТР'hба Аа се р<НЗОУЖАатъ п Аа lПIЪ сс Nша
ЦИЦЕа безъ Аа ИСЕатъ. Таюша
са

А'Ьца

IIстъщепи отъ еАпа НСАОСТ:1,тъчна

А':kца това

p':kfI,Ieo

биватъ
ЕЪрllШ.

ОIIIIЯ, ЕОПТО
Въ ЗАраВПТ1,

се С,;lучава.

ОJIоВАЪ H13EOJIEO lII13сеЦII А'Ьтето СПl1 само пр1>зъ нощъ
та, и Ава ИJlИ три часа презъ АeIIЯ. POAIITeJlllT':k трiзба Аа
се распореЖАатъ

тъй, щото

Аневното

спанпе Аа не при

пятствупа па раСХОАЕата на Аiзтето; то lIIоже "l13'l'НО Bpel\Ie
Аа

спи

п

на

ОТЕрИТЪ

ВЪЗАУХЪ,

Еато

се

пази

СЮIO

отъ

СJIънцето.

Дiзцата Тр13ба Аа се обучftватъ Аа засппватъ въ JIЮ.l

Еата си, а не ВЪрХУ ЕОJI13н.вт13 Н.lll ржц-Вт13; не тр-Вба Аа се
обучаватъ па JIю.l'Вение. нпто N1 lIВIIСЕватъ

шина за Аа заспл:тъ; т.н ТР'hба

I

п-Всепъ II ти

р са обуqСШI тю~а щото

ПСИЧIШ ПЪНЕaIШПI оБСТОЛТСJlстпа Аа не Ш',IЪ пречатъ на съна.

А:со то се разБУАП беЗВрe:lIеппо, IIe трЪба Аа се бърза
Аа

се

IIЗIЩЖАа

препл:тствува

пзъ

на

JlЮJl:сата,

защото

по

TOSU

съня му, СОЙТО е :ыuпутно

наЧIIПЪ

се

пресратенъ.

Еогато А.втето не спи Аобр.в, !Согато се :lIЪРАа въ .1Ю.I-
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в:ата СИ И в:рещи, тр-Вба Аа се дири
Често A-hтето

бива безпов:ойпо,

на

това

защото

ПРПЧПШ1,та.

С:lШ.itа l\[К.ЧПО хра

ната си, И~lИ: ващото пе ~l'В~fШ добр-h, IЫП Ар.:вХIIТ'В МУ го

мжчатъ

ИJl.И не е чисто, JI.itll му е СТУАепо,

П.П!

ТВЪРА-h

ТОП~lO; по н-Iшоги това е с.it1зАствпе па ~lOШОТО врс:ме II~1.I1
на рац,раЗНIIтеJl.на

в:ър:на на lIшIII:ата.

За тсреще1luето

иа ;{lnJ,aTa, - l\fа.itВ:ПТ-В д.:вца I:рещя-тъ
II по ныIоги: ТВЪРА1:> СИ~1НО. ВЪ :\шого
С~lучап,
в:рещятъ, защото
са г.itаАНИ, И, I:oraTo топа стане

често,
тh

ПрIIВIIчв:а на А-Втето,

нав-Врно

може Аа се ПРСАПО"lага че

:r;:ърl\Iата е неАостатъчна. ТВЪРА'В често прпчпната на това
е lIfЖЧНОТО Сllпыанпе на храната,

добръ

прпспособенитъ

Студа,

гореЩIIната,

ство,

пос.l-Вдва

храНII по въврастьта

СЪН~ПIВостьта,

АР1зхnтъ, пеЧIlСТОТIIIlТ'Б
~aTa

I:OeTO

I~ОПТО

ш!,

отъ

д-Втето.

прппятствието

стоятъ

не·

на

И 40пиратъ на ЕО

lIfY, бо.it1зжв:ата ПрПЧIIне:sа ОТЪ П-ВБое БОД~lIШО в-Вще
са още ПрПЧIIНП, ROIITO тр-Вба да сп паПШШЯllIе ,за да

lI10же да се помогне па д1:>тето.

ПО Н1ШUГИ дohтето в:рещи просто защото ЖС.ше Аа го
Аържатъ на р..,щ-h и Аа го забаВ~lЯIЗатъ.
се

1IIЖЧШlfЪ

да

КОИТО ставатъ

ПРОТIIВОСТОlПlЪ

TOJl.EoBa

па

Тр-hба тогава Аа

таI:ппато

по ГО~l-h:\Ill,

:му

ШШСI~ваПlIЯ,

ЕС'"ll:ОТО повече се Удо

ВJl.етворяватъ.

Доне, ФонсагриIЗЪ :ШIСJl.ЯТЪ че Д'Бтето I:реЩII ПОП1шога
едпнственно

ва Аа упра~l:IIява своит1> 3ВУЧНII органи, Eal~To

се двпжп ва да упражнява

е петпна ва мн.пшт-В

t-В~lOТО си па движение.

радостни

Топа

I~рещеНIIЯ, I:ОИТО ПВNШ1l,ТЪ

д-Вцата на HoВEOJl.blO :ll'всеци; но nънъ отъ тия манифеста
цип на б~щгосъст()яние,

крещепието

покавва

едно

l\fЖчно

ЧУIЗстnувание на което тр-Вба да се тръсп прпчината.

"Когато крещеНIIето е причинено отъ г~щдость, д'втето
търси ЦИЦ1:ата;
al:o то И:\lа бодежп, н-Вщо по-р1>,д,I:О OTKOJl.ROTO го l~аВIЗатъ,

мърда ржц-Вт1:i си и rJl.ana'l'a си Еато Аа
то :llърда краката сп. "Мжчното

прави

А1>тето Аа не спи

Сl.\1И~lаНIlе, п безъ бодежъ,

СПОЕОИПО а не да п.laче;

сжщо
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тъй бива И когато :,IУ' е :\IНOгO ТОПJl.О. ТВЪРА'В J1.eCHO JlIожа
Аа се узнае
тръси

съ

причината на А1:>тинското
внимание,

ако е

АоmеJl.Ъ

спание, ако негоnит1:> испражненил

варение. ако е Аобр1:>
ПОJlIНИ веичк(=),

Iсрещение

часа

за

IcaTO сс

хранение

ИJl.lI

пошшватъ Аобро пище

завито, съ еАШ1.

р'вчь,

като се пре·

което кавахые за причинит1:> на крещението.

За pacxo,lJ,1CUln7J, n'5рвото 1t8Jla8JИtuе, A7Jmcтcama тсо.ла. -

Рас

ХОАката БЪ ОТКрИТЪ ВЪЗАУХЪ е ТnЪРА'В ПП"lе,ша за А1:>тето;

нейното

преимущество е Аа

това ще

6ЖАе

възБУЖАа

апетита

МУ. При

неБJl.f1.горазу:мно :що А1щата се JIзваАЛТЬ на

раСХОАка още въ първит1:> Аюr Ш1. Т'ВХПОТО ежществувание.
това може само пъ най ТОПJl.пт1:> вре:\rепа па "l'hТПIIТВ
ПО-ПОСJl.rВ,

ICOrfLTO

д-Ьтето

IIl\Пt пече

пеА1,,,lII

II1:>KOJl.KO

м1:>сеци, пакъ не ТР'hба Аа се ПШШЖАа

ПЪПЪ

отъ

AHII.
JIJl.II

стаята

ако Щ1Jl.И ДЪЖАЪ IIJl.II aI~o е ТВЪРА'l, СТУАепо.

НОВUРОЖАепото А'Ьте ICOCTO раСХОЖАатъ

посн се "lсгпа

ЛО на ржцrВ, АОА'ЬТО стапе Аоста СIIJl.ПО ва Аа l\ю..-rсе Аа се по
си

C,BAHaJl.O върху еАната pi1.rca, Тр1,бва Аа се поси ТУ па
А1:>сната ту на "l.obBaTa рЖIса; защото щсо се IIbclI ВСЯКОГII
на еАна сжща ржка, С,;lучва се често щото гръбнакл МУ Аа
се

ИCIсриви

на

една

cTpaIIa 11 fl,!t

mtАЪРЖП това

КрИВО напра

ВJl.ение.

RoraTo А1:>тето се поси на ржц1:>, то се наАзирава до
бр1:>, ТОПJl.II се, и развесеJl.ява се;

и тил УАобства не се на

JlIирать

KOIITO

въ

вовение

СЪ

КОJl.ца,

Анесъ

са

ТВЪр

дrВ на l\ЮАа, пъ т1:>хъ не може, А'lщата Аа са наАШlравать

TOJl.KOBa АобрrВ КОЛКОТО RaTO се носятъ на ржц1> , неПОАШIЖНII
на ПРОСТУАявапие Ааже аЕО II f,a са завити, OIСРУ
:lБ:ени СЪ стыIаa ПЪ.;ШП съ ТОПJl.а ВОАа. Ма"ШIIт1J IeOJl..a са
ИЗJl.оженп

УАобпп за "l.'lШПВIIТrВ

IеЪрЫJI,;lIПЩП,

но т-В са вре,J,IIте"ШII

за Д'lщата. Тътi:, lIIaJl..ЕПтВ ICOJl..ll не ТР'hбва ШIЮЩЪ

Аа

CJl..Y-

жатъ за -раСХОЖА:шие А1>цаIа пр1>зъ ПЪрВIIТ-В 6 ]\[1;сеци.
За телеС1lum7J двuжеnu.я па A7Jlfama. Нпй казахме пого
р-В че об.l{;I~J1..0ТО на А-Вцата тр-Вбва Аа ШIЪ АОПУСI:а Аа се
Авижать, 'ГаЕа сл-ВдЪ н-Вко.шо "'1-Вееца А1;тето тръси Аа

12
У.;lавя: съ ржцът1> си ПР-ВД:Ш~ТIIТ.в ~OIITO ВШI~да; Аобр.в е да
се оставятъ играчки до него за да

rII досяга, нъ т1:иш игра

чки тр-Ьбва да шrатъ Форла и ТЯ:'l~есть тю~ава щото да пе

l\Iожатъ да го ранятъ. Въ :края на първата ГОАIПШ Аътето

захваща да пъ.лзп и

IICK<t Аа ВЪРВII; паii Аоброто тогава е

Аа се оставя на еАПО ПОС~lДНО lIГВСТО за Аа върши :кю~вото

ще; ко.лцата които с.лужатъ за ПОДПОРЕа на д-Вцата, "Които
се учатъ Аа върIШТЪ, тр'вбва

да

се

шюставятъ

защото съ тъхъ дътето се учи да върг.п
дош.1.0 времето,

с.лЪдо в ате.,ш о , тъ

пр'h,J,П

съвсеlllЪ,

Аа му е

са утруДIIте.лни за АЪ

цата. Съ т-:Вхъ дъцата се из.шгатъ на рахитпсъ,

ис:кривя.

вание на гръбнаЕа и на ДО~'lНlIТ;В части.
За

7С.iКnшнлtето.

Подиръ всъ:ко llспражнение на д-Втето

неЧUСТIIтi> lII-:Вста трi>бпа да се оииватъ, ОЧИСТЯ:ТЪ, осушатъ
и напудрлтъ

съ

НIlшаща

оризово брашно,

H.1JI

съ

тия

прi>дварите~ши ':\lЪРЮI запазва се д-:Втето отъ изринвание
то и червенината, I:()ИТО се сръщатъ ПО T-ВJtото :му :когато

не

е

държано

чисто.

трi>ба да се кфпп.

Осв-:Впъ

това, всiща

зарапъ то

T-h31i О':l1uванuя се правятъ съ Х"ШАна

IМИ съ студе па вола която дiщата търпятъ твърдъ доБР'h,

стига

I:CaTa

саllIО

добръ да се осушава. I~oraTo

11 вап.лйшва

да се llъспа.ш:,

отъ ореШОВll .ЛИСТlI, I~ОЯТО е ыа.ШО
ратурата па

с'.гапт:.t е

НI1ЗI;:аJ

I;:о:л;:ата е де.,lИ

::\IO,Ke да се употр-hбu вода
затег.lива. Ако

.l;:m.панпето се прави

теlllпе.
ср-Вщу

ОГъня. ОБИIшовенно водата ыоято С~'lУЖII за Rжпаппе дъ
цата 3lll1ШО Врtще чУhба да И1fа при:б~'lИЗIIте.'lНО
ВРЮlе тя се оставя

съ ТОП~'lи:ната I~ОЯТО

ii

250;

"lЪТН()

дала вънкашната

температура. Кilillпнuето не тр'вба да трае повече отъ три

:lIIIНУТИ; -то тр-hба да бm.де то~шова по-Ера'l'RО, RО.л:кО е по
вече студена водата.

Прi>зъ топ.шт~l> Bpe:uena, тръба да не се шшаждатъ
Д11цата ТЪЮlO С~'l-вдь I:Cжпанпето. 3а това по-добр-В е да
се ЕжПЯТЪ веqерь. Топа има

преИ:.\Iущество да успокоява

д1:щата Еогато пе спя:тъ добр-В; т~ша вечерната баня Иl\IЪ
дава СПОRоенъ сънь. RoraTo се тръси отъ банята успо:кои-
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TeJJ.HO c.iI.-ВАствие, Аобр-В е да се СТОПJJ.и водата АО 30 IJ.il.И
32 градуса и Аа се АЪР'lШ въ нея А.втето 5 МIIНУТИ.
Ва еовраетьmа, ео 1Солmо трtба да св вШСЦU1tuрват?; дt
цата. -

Агю А.втето се роди пръвъ епиде:шш На сипающа

(Variole),тр-Вба Аа се ваКЦIIнира EO~lKOTO се може ПО-СI~ОРО;
въ обикповеннит.в обстоятеJJ.ства, предпочита се да се по

чаЕа Н-ВЕОJJ.ЕО вр.вме, наПрИМ'БрЪ

шесть

heA-БJJ.И IIJJ.И два

мъсеца, ващото тогава вакцината се хваща ПО-Аобр-В. Не е
НУЖАНО Аа се ПРОАЪJJ.жава това време,

ИJJ.И

7

ако се чака Ао

11

м-Всеци, прибавя се БОJJ.-Ввненното

се ПРОlIввежда
вакцината.
ВЪВJ!IOЖНО,

въ

ПРОI~арванието

Съвътnатъ
ГОJJ.-В:ШIТ':h

6

състоянпе, l>:oeTO

на вжбпт-Б съ това на

С.iYiщо Аа се пзб-Вгватъ, I>:OJJ.lCOTO е
ГОР-ВЩIIПII,

П"lII

ГОJJ.1>lIIИТ-В СТУАове,

но тия преАпаввания II'ВlIIатъ сп АО та;\IЪ м1>стото.
(С.lt;щs).

ЖИВОТНА ТОПЛИНА.
ВЪ ВСПЧКIIТ~ живущu С.ihщества, ЯIЗJJ.еШIята на ЖlIвота

ПРИАружаватъ

се съ ХII1lшчеСЮI А.вiiствпя IЩИТО lIспущатъ

ТОПJJ.пна. Постоянно
пература

тр.вба Аа на~шраме ВЖ'l'р-Вшната теllI

на т.вJJ.ото ШIIЪ ПО-БПСОЕа ОТЪ nЪНЕашнатп ТОП.il.п

на на CP-ВАата,
ПСЕJJ.ючитеJJ.НII

БЪ която

т.в жив-Вятъ,

обстоятс.'lства.

Въ това

ОСв1шь БЪ н-Бкоп

отношение)

нпе на

MIIpa:JIle ГОJJ..вма ра:Ыll1;а меЖАУ ~~пвотнит-В.
Въ ЖIIВОТНIIТсВ еъ хдаоuа
гръбнячни

BOTHII),

животнп,

ХIIмичеСI>:ИТ-В

7СjJ75fЗЬ

рIIБIIТ-В,
реar;цпп,

(като, ВС'П'!КIIТ-В

бев

~,аБIIт-Б и пъ"шящпт-Б ~IШ
IЮПТО

прошшс'щ\атъ

ТОП.IП

ната са С~laБII, тю>:а щото собствеIIIIата IВIЪ t-Б~lеСIШ ТОП.ПIна

едвадIЪ е ПО-ВIIсока

на н1шо.il.КО

граДУСII

II.1II

на п1шо.шо

АесеТПНII градуса отъ ТОП.lIlIшта па СIувдпта, пъ I.ОЯТО се
наииратъ

II

Еато

похnане:нь таЕIInато ~IШПОТНII, чуnстnува~Iе

СТУАЪ. ОСВ1ШЬ това,
м-Внува на

Т'Бхната

собственпа

вС1ша :JIшнута споредъ

теыпераТ'ура се

llъш~аIlIпата

'1'-В се нарпч:атъ жuвоm1t2t со 1l1JO~ие1щuва

п ва това

me.7ll1lepamypa.

14
ХВЬРRОШtТПтЪ наСeJ~о:lш ИСК.Аючаватъ се

АО

еАШ\. СТе

пень отъ това прави.АО; пъ Т'ЬХЪ ХIвшчеСlаlт,h аВ.АеПllЯ па
горението са извънредно д.вяте"Illl1: T,l,XIIOTO ДlllпаllllС

1\[о:же

{\а се сраВШ1 СЪ АllшаПllето 1Ш l\I.1.1Л~ОlllIТаIOщпт'h. Tal~a тия
ЖIШОТШ1

прошше~I\'.Аатъ

САПО гo.~.'BMO l\'.О.IIIЧССТUО

'ГОП.Аllпа,

НО СЕОрО я пзгубватъ ПО ПРИЧIllIa че 'г'В.lОТО IШЪ е дребпо
и нредстав.швйтъ ПО'Г\М'lша IlОlJьрхпоеть за (пстудшшпие)
ИСlIущанuе ТОПollИната. 3а да може да се ДОl\'.аже, че т-В про
И3llС,lCдатъ rO.l'Bl\IO R:О.Аичес'гво ТОП.Апна, тр'hба да се затво
рятъ ТВЪРА'll l\ШОГО lЗЪ сдпо М·ВСТО. Мпого пжтп са НШl13
рИ.АН, че въ ТРЪШlИт-:В А'1,то са набрани
ратурата IШДllшшша
ОТА-:В,лlto

+ 400,

'l'е:lшературат~\.

турата па

3r.шята

едвамъ

ii

пче.А.IIт1>,

темпе

АОД'ВТО Шt сюra една llче.Аа зета
раз,личава отъ

теl\шера

въздуха.

pyt!JOIl

почти

преобръща

се Шl животно СЪ то

п,ла ЕрЪВЬ l>:oraTO сп МЖТlI .яйцата, тогава то има

+ 410,5 Tel\l~

пература, тогава I~OI'aTO теllIпера'L'урата па ВЪЗДУХ~t е +220.
Въ ЖIIвотнит-h съ mоnлсt 7ероВЬ, IcaTO ПТИЦllТ-]; 11 l\l,л-В
копитающпт-В, си,лата ОТЪ ХИМIIчеСl\'.ит1> реаI\'.ЦИИ ПО горепие'fО

вс1шоги е твърд1> ГО"l1ша: TaI~a т1>ХIшта
Чllте,лно е по-висока

отъ те)шературата

температура

~ша·

па ср'Ьдата въ ко

ато обикновенно ЖllВ1ШТЪ, В.iD.тр'Вшната ТОП.нша па ПТIIЦИТЪ
е по-горня ОТЪ

до

+440.

+ 400;

В'Ь н.вn:Оll lШДОВС Aa~l~e е nЪ3Шlшепа

Въ ;\Ы-}ШОПllтаЮЩIIТ-n аШВОТIШ 'ге:мпературата е

по-ма,,1.КО ВЪ31шшсшt

11

се намира :между

+350 II +400;

въ

обще на lIo-еАРllТЪ ~IШПОТIlll темпера'.гУ1JaПt бип<\ ПО-ДО.,lШI.

осв.впь 'ГОIШ нъ Жll80J1ИfЛИJl'l; СОlllOJlЩ(· и;ровь устаповяпа
се САио Зa:ll1;чатс,:шо раВНОВ'ЬСlIС леа~АУ губеНllСТО II про
uзвеждаНllето

видъ

на -.гОI!.ншата,

теяпературата

тъй щото въ еАIlПЪ

Il

с.Yi.ЩЪ

(; Ilспюr1:шu:uа, t~tШШIТО II ла са въп

ШНllТ-В llюr'Внеuшr. ИЗU},СllО е, че Jтаыlеn!юitt щш устрояла
нието на СВОЯ тер31OЫСТliЪ,

зе.,lL за ПОСТШIUШl '.гОЧIШ

(1000)

ТОП.шната въ устата па Ч'.lOв'lща. И така 'гаIшвато ЖIIВОТIIII
се llарuчатъ

жuвотmt

(;0

'Посmояnnа

те.лtJlература.

СIЮllСТПО, подобuо на една пеЧ1\'.а уредена

{la

Съ

това

да ,търаш една
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nзв':hСТН:1 теl\lпература, .яШВОТНllт1J съ ТОI1.Ш I~РЪВЪ IIСКУС
ственпо

сп

СЪ3Ааllатъ

С.АаЖА<tшt'гъ

съ

еАНО

ПОЧТII

непрекъснато

.IЪТО п се на

пеогрюшчсuа еАна

незаВl1СШ\IОС'l'Ь

СПРЛl\IО ВЪНI~аШНПТ'Б терыпчеСIШ ус.IОВlШ.

Въ ЖШЗОТIшт,h съ хладна 1CjJDвb, телпературата на нервнп

тъ центрове, па l\IУСlсу.шт1. (.IШIШЦIlТ'В) II пр. RaTo се П3
иенува па с13ка l\IIшута спореАЪ
сФерата 1l.IIIBOAaTa, то
зависи

отъ

телпературата на

атмо

A'kilCTBIIeTO па орг::шптъ ш.IЪ НЮIЪ.АНО

вънкашната

3и:мно време тия ЖПВОТНII

ТОП.lIIна

II.АII

пстръпватъ,

вънкаШНIIЯ

Il

СТУf\Ъ.

не прптежаватъ

всичката си жпвость IСОЯТО ПllIатъ пр'l,зъ ТОП.АОТО време, а
пакъ .я~IШОТНIIТ'h, които Il!\ШТЪ еАНaIша

ВЪ3ВlШIClIa темпе

ратура BC'Blcora прп'гежаватъ еАиашщ СПJllt

1I

А']штеJlПОСТЬ.

УреАIIте.НШ'га Cll.Aa lla теl\шераrура'га пе е еАIIaIШО усъвършенствувана въ ВСllЧIшт1> ВИАове" ЖИВО'ГIlll съ ТОП.Аа
кръвь. Въ 3Ul\lОВIш:т1> ЖШЮТПII IcaTo ВЪ !>ШIШОТЪ, l\IърlсаТI1
:мечка, ypeAIITe.AH,tTH сн. Ht на ТОП.lIIнаТ:t IВШ пзв1>СТНII гра·
ници, II ТО СЮIO въ TOIl.lIl'l"j,

Bpc~rcIIa. ВЪ 3IIl\lПО време Т'h

се преобръщя.ть на ЖIШОТНН съ

Топография
ПрОШЗlЮ~I;:Аатъ

рата па

що'го

mелmераmураmа.

ПОСТОШIIЮ

Tch.IOTO

отъ

па

ПРOl\l1Ш ТIIша

пп СТОИ

новърхностьта

тсыпература.

В'hТр13ШНПТЪ

ТОП.lIIна,

п

прп

топа

органи

'.ге.1fперату

ПОЧТll еАllаква, п това става, за

на Т-В.lОТU пп ТОII.нуната

се IIС

пуща направо и,;lН чрезъ AOC-ВГllапие на АРУГО Т1ЫО но съ
х.IЯАна тюшература.

Въпr~аШllnта ср'Ь",а, въ I~~ЛТО пиlr жи

В'hе:IIЪ, АсЬЙствите.1НО

IПIa lIОЧТП вс1>Iига

тура отъ
ТЪ.IОТО

T'Ь~lOTO ШI. ПО 'l'[\f1 причина

ШI

значе'l'е.1НО,

по IП13Iса Тe:llпера
IlОПЪРХllостьта на

IlСТУАЯ:Вn' се II това IIСТУАяваI1IIС е то.шопа но
I~О.ШОТО

пъш~ашната

те:\lпсрn,тура на

пп с ПО lШ3lШ П се IlЮl'внлва Гl'юш

I~oa:aTa

ТС:\Iпературата па 1.0-

~1:CaTa ШlТО се ПЮI'J>рп въ Р::Ш~ШЧIштjj страIШ Еа T1>.lOTO нп
lIюшра се, че: па ,J,.ШIIьта па крю~ата шш 320.

цеПТПI'РНАЪ,

ВЪ tешlОll й'асЫllс

26 граАуса

(Г().l'Ь~шта ~IШ.Ш па Ч)aI~а)

330,85, въ кр~ша О'ГЪ гор·}; l'.lс:зепа (jаш1Jс) отъ llр-В,J,IШ страна
330,05, mollet (бn.1Аiliра) 330,85, пъ rч:ег".ш:а'га па Ro.l1>nO-
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то 350, по къ.пштЪ 340,40, въ късъка 350,80, на грждитn
340,40. Д,ОДЪТО напротивь вжтръшнит-В органи иматъ почти
еднаква температура ю\:о и прошшежданието па ТОПJLипата

да е твърд-В неравно по ра3JLИЧНIlТЪ TI\:aI1JI па т1ыото. Хи
J\шческит-В реar\:ЦIIП,

се hai!:-ГJLавнО

I\:ОИТО ра:iIl~датъ ТОПJLllШI'га пзвьршватъ

въ МИШЦIlТЪ, ВЪ :д~.'lездитЪ

II

ВЪ пеРВПIIТ$

центрове. Тия органи, СЖЩИНСЕИ псточници на ТОПJLината,

като са ПОJLuжени на ДЪJLбов:о, и ПО-l\ШJLКО са 113JLоженина

llCTYдянание. Еостит-В, хрющеJLИТ-В, связниТ-В ЖИJLКИ И
связнатаТЕань (\.юпjосtivе) въобще ПРОllзвеждатътвьрд-В MaJLKO

ТОПJLина и се ТОПJJЯТЪ чрезъ доппранпето на Еръвьта. И
т~ша I\:рыlтаa въ обращението си раСПОД'lыя еднаЕВО ТОПJLИ
ната.

Повечето теl\шера'гурата па БОJLНIIТ-В се II3l\I'BpBa ПОДЪ

МИШlшцата; теl\1пература пъ това м-Всто се l~о.leбае отъ 3605
до 37025.
ИВ.i1t7Jnеnnлта

пиета
CJLoВABa

па студа.

па в"кmрУllt1tата

ЧОВ'lшъ

mе.i1иzеZJltтура ПОДа вдиR

оБJLъченъ И храненъ

Еакто

наи-добр-В може да ПрОТИВОСТОИ на студа,

се

3ШШО

време IЫИ пакъ аЕО се ПрСl\1-ВСТИ пъ ПОJLЯрПИТ1з J\I1зста. Въ
тия обстоятеJlстпа не се

въ вжтр-Вшната му

заб1зJl1ззва

IIИI~aIШО

ПЮНlJLявание

температура сраВПIIтеJLПО СЪ темпера

та, ЕОЯТО IIl\1аJlЪ въ Уl\l-Вреннитъ I~.lШllаТII. Въ едппъ ОПIIТЪ

държа.ш потопена рnшата на еf\IIПЪ чов1шъ ц-В.1Ъ часъ въ

.1eAeHa

вода,

II

паМ-ВрИJlИ,

рата на ]!'yCI\~YJlIlTr};

че еДВЮIЪ

(~ШШЦIIТ'h)

на

спадна.la те:ilIперату

00,2

цеПТIIграда.

Но способностьта за да се противостои па студа не е

безъ граница, таю\ aI~o се потопп II ДЬРЖII единъ Аомашенъ
заякъ въ

JleAeHa вода, постепенно те:\шературата на Т1ЫО
то J\IY понижава се до + 200 II до тая граПIIца смъртьта
бива неII<Jб-Вжна ю\:о пе го затоп.ШТЪ IIoI1II :шо не пасосатъ
движеппята

на

диханието

чрезь

UCI~усственпа

пеПТIIJlация

на б-ВJlИЯ дробъ.

Еогато

на:мажатъ коашта на еАНО ЖIIВотuо съ пепро

ницате.шо едно в'l>щество, то Уll1IЧШ. Тая смърть, lШАll се,
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Аа

е причинена

отъ

СИ..1НОТО

ИСТУАявание,

Еоето

става въ

тия обстояте.А.ства.
В?;U1Саuиta тоnлuна. .А:Бтната

топ.,шна, жив1>ението БЪ

ТОП.,lит1> lI11>ста, 'ГВЪРА'Ь :ма.А.КО ПOIсачватъ вжтрешна'l'а тем
пература на т1ыото. Когато теl\lпературата се възвиши на

H1>KO.,lKO Аесетиuи и.ли на 1 граАУСЪ повече отъ НОРJ1Ш.,lНОТО,
губението

па

тоrмината,

чрезъ

испаряваuието

чрезъ

дишеuието,

IСilрватъ

на

чреэъ
пот а

зпачите.,lПО

равновесието

на

испущаНIIС и най повече

ПО
се

кожата

ВiY,трешuнта

престава ОТЪ АЙ се възвишаult.

и

псuаренилта

уве.,lичаватъ

n CICOPO

те;\Iпература,

Чс.-l.ов'lшъ

II

АО
тя

l\юже Аа Пf.)Нftсе

н~ко.лко часоuе еАна UЪПШШl теl\шерnтура па п1>rсо.нсо гра

АУСИ по-висока отъ неговата. Вlпg<1еп стоя.лъ

8 l\ШIIУТII въ
1270, 15 минути

еАна пещь па сухъ пъздухъ СТОП.,lепъ АО

въ АРУГЪ

ОШIТЪ на

шrши вжтр1>шната
с.лучаiI

1110. И ие се заU·h.I'}:;за.,lО Аа се по
'геllIперnтура на T,h.,lOTO 1\1У. Въ тюсъвъ

IIспарлваIIпето

чрезъ АИШaIlието
противопо.лага

па пота по кожата

са Г.,lаВЮIТ·};

на

гор1>ЩIIЮ1'l'а.

испарения (чрезъ B.,la,ReHOЬ

п IIспарявюпшта

ср-1;дства, Еапто оргаНIШl\Ш
'l'юса

3,1.0 се

етувъ -- парна

Сllратъ тия
баuя)

тогапа

скоро се възвишава Бътр-1>ШНttта ТШIПература на т1>.ю'го.

С.л-ВАЪ
Еачи.ла

Tarcana еАна
Ао 400 и 41 о.

uаня

'l'еl\шературата

на Т1ЫОТО

се

ЕАао въ,шпшепuе на ПЖТР'вшната те~IПсратура на T~
.лото отъ

60 АО 70 rpaAycII

ПОЮlзmt се сыъртоносно за ВСUЧ

ЕИТ~ жuвuтни съ топла I'рыl•. ЧОВ1:ШЪ

Il

lIl.I·hl~опптающuт'В

животни умпратъ I~oraTo те:шrерn'l'УIНtта па т·В.юто IПIЪ се
Повишп па

-1-40 П.Ш 450

(топа сс АОЕщша пръхъ ЖIШО'I'ШIт-Б,

r.OIITu lIоu~'аllЛТЪ пъ 'l'OII~HI IIСЩU, нъ СМЪРТIIПТ'В C.1Y'IaIl па

с.лъuчаспашICТО па

жс'гваРII'I"Ъ Il па

llоiiСЮl

въ

ПОХОf1,Ъ).

ПТИЦIIТ'h Шt

440,

r;OIITo нор.на.шата ТС1lшература с о'Гъ 420 АО
r;oraTO тя се ВЪШШШII па 480 1I.HI 500. Д-Вй
ТОП.,lипата е, че тя AOr;apBi.t uаРU.,lIIЧЪ въ lIШШ·

уынра'гъ

ствието

цит-:В,

II

IШ

особенно БЪ СЪРАеЧНIIЯ :MYCEy.-lОЬ.

SаТОП.-l.ението

nЕО не е направено АО Сllъртопоспата си
а
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степень, и просто е ПРОДЪ.ilжаваnо H1>ICO.ilR:O дnп, ICa'rO Co,t1>N
ствие отъ това се вабiы-В~ша .ilOeBO прерождеппе въ СЪРА
цето, черни а дробъ, бъбрецит-В И въ JltyCEy.HtT+'.
Движеuието иа муск:улит*
и въ IIОICОИ (ПОЧИВЕа),

ство

ТОП.ilина.

Ивнурениата,

тhxъ се лввършватъ
c-БICатъ нервит-Б

l\IусУ.у.шт'В, даже I~oraTO са

проиввеждатъ

твърд-Б

на еАИНЪ

Л.Ш

вначuте.ilНО

II:О.illIче

IIОАоБР'Б горешштn въ

д-Бате.шо.

Сюю аЕО се пре

:МУСICУ.ilЪ, това гuрение е пама·

.ileHO Съ ICонтраЕЦИИТ-В на 1IIУСК.ilИ'1'1J се проиввежда вначи
Te.ilHO ГО.il-ВМО ICО.ilичество ТОП.ilина. Така вс'}шо едно СИ.ilНО
работение на МУСЕ.ilИТ-В даже И краТЕО врс:ие Аа трае, въВ
вишава

вжтр-Вшната

температура

па

т1ыото съ н'lшu.1ЕО

десетини на градуса. Това въввишавание
до

1о

и по H-ВI~ога до

може да достигне

20.

Въ БО.il-Встьта Теtапоз това въвuишение (което J\!Оже Аа
доде до

44075), шtв-Брно е С.il-Бдствие на :MYCEy.lapHilt-Б I~OH

траICЦИИ. Сжщото повишение се ваб-В.l-Б~JВй., ХЕО се ПрllЧИ
ШIТЪ всеобщи ЕонтраIСЦИИ по J\IУСК.lиТ'Б чревъ е.ilеЕ'ГрИIC!tта.
Храиата. Въ време на СШlсание

дробъ и Другит-В

ж.л.евди

на

ястието,

черпил

проиввеждатъ го.l-БilШ ТОП.ilШШ.

На г.л.адно СЪРАце тсмпературата ПОстuанпо спада. И
въ хора,

които У:lI1иратъ отъ г.л.адъ,

тя

спада до

Y.:Jtcmeeuuomo заuи.:Jtаuuе. Въ :\lOвъчната

300

работа

JI

250.

темпе

ратурата на 1Il0вЪка м-Ветно се въввишава л ПОВ.ншuа сжщо

ВрЪХЪ общата темперnтура

(C.It~Ba).

ВJпяпuето на TOO.lOTO Bpe~le в'Ъ раЗВUВ3ШIeТО
ва бо.t1Н~ТПТ'Б.
Ивв-Встно е на ВС-ВII:ИГО, че пъ раЗНI1Т-В вре~lеШl IШ ГОАП
ната се пораЖАатъ рав.л.ични БО.l1JСТJI, на EOII'I'O дО една
степень б.lагопрпятствуватъ llънкаШШlТ-В IC.lIПIaтаРПЧССIl:И
УС"lовиа, и това бива то.лICова по-очевидно, EO.lI~OT() повече

се наб.лижава:\lе ЕЪМЪ II:раЙНОСТllт1J па СТУАа II ТОП.ншата
Нашата ц'h.,\ь е llменоо да наПОЫНllМЪ БО"l'hстит-Б па пище
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варите.1НИЯ

орган"Ь; НО прц,И: това ПeI~а изобщо спомепе:r.п

за П.il.иянието

па Гор-Бщинитk

3Ш1НО

време пищеварите.л

нит-Б органи работятъ твърд-Б д'lште.лно, защото т-Б.лото се
нуждае

отъ

повече

~Iaтериа.1Ъ

за

да

произвежд:t

топ.лпна

и за да може да противостои па ВЪНШНI1Я студъ. А .л1>тно
време

е

е4НЮСВО

се

незпачите.лIIО

температура,

произвежда

по

то

n

ТОП.1ИЮ1.та,

причина

на

пстудяванието

ВЪНI~ашпата

с.l-Бдва, че ТОП.ншата

въ

възвишена

че.лов-БчеСЕ:ОТО

t-Б.il.О Е:.лони да преllшне естеСТrlенната си граница. Но това
не се с.лучава, защото тогапа Iшжата се туря да работи и

поср-БДС'l'ВОll1Ъ !Ю'ГЪ И ДРУГИ испарепия дьржи рапнов1юието
иеЖАУ пр:шзвеЖfI,апието

губепието па ТОП.1ипата.

II

Така ИЗИClсва се щото пъ пашсто т1ыо да се образува
ПО-l\I3.i1.IСО

ТОП.1lПШ защ')ТО

lIШ.НСО сс харчи. ПЪРПОТО про

II

менепие стана пъ ппщеваритс.1ШIЯ

оргапъ. Течпостит-Б, IСО

ито допреди се обрпзувяха пъ ПlIщсварите.1ПШI органъ и с.лу
жаха

зз

СllПI.1анието

на

ястието наllШ.lяпатъ

с(\

защото

сега

се ИЗИCIсва И.lII по-добр'в да Ю.lжеllIЪ тия течности IIЗ.lнзатъ
на повърхностьта,
х.ладявание,

д-Бто чрезъ

за това устата,

испарението

ГЪр.lОТО

засъхпатъ,

на стомаха и червата се IItlllШ.lяпатъ,
изгубванпето
ната. Така

за

въобще,

чрезъ

отътопп З.,lъqьта

се Ш1.1I1я.лява.
и

съ

произвежда

ПО-l\lа.lКО

ироизвежданието

и('хвър.lЯТЪ

това

II

COIcobet-Б

се по-ма.лко топ.лина;

ТОП.ПIна'l'а

б-Б.лШI

llспаренинта

Кръвообращението

се

става

па хра
дп

lСИС.,lOРОДЪ, и изнуренит-Б в-Бще
като

пе

могатъ

да

се

дробъ то чернил го зам-Бстя и

се УllIRОЖ:1ПП: Н отъ друга страна

Авижепи.ата

рас

отъ това ПОС.l-Бдва

охотата, жажда п мжчното Сll1И.il.аипе

шението поема
ства

прапятъ

на Д1IIпенпето

стапатъ

ПИЕ:учьта

по-чести

у.,tесняпатъ.

по-д-Бяте.шо;

нервната

СIIсте:lШ

бива повече напоена, въsбудена II ПО-Р:1здразните.лна.

Отъ

всичко това пр(шз.lпза една всеобща с.Иlбость.
Кожата,
вече

черния дробъ въ топ.лuт'Б

IIз.ложенн

ботятъ, но не

на БО.,I'],СТII,

пада

по-до.ду

RaTo
отъ

l\l-Бстn бпватъ по

органн КОИТО повече ра

т-Бхъ

Шlщеварuте.il.НIIЯ

*
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органъ, ако И да Иl\Щ ПО-l\IfI~ша

д-hяте~lIIО~ТЬ, 1\:ОЯ'1'О за да

може да се възбуди употр1>бяватъ се разни .НОТШШ и аро
l\IaТИ, и

ката преси"ша пищеваРIlте~НIIШ

.;tRKOMCTBOTO

органъ

за да работи повече отъ ко~шото тг-hба.

произнежла

па.ление

.юшо

въ

то.лкова
нежна.

стомаха

lIO-СИ.;tНО,
Така

и

червата,

и

това

въе

R.IПЯНllе

е

KO.;tKOTO RъзраСТЬ'l'а Ш1 че"ЮВ'lша. с по

това

което у възраетнит'h

ус-hща, у д-Бцата причинява ужаси.
топ.лото време появяватъ

самата гор~щипа, ние

едваll1Ъ се

Съ настжпнанието

юt

се бо.л'hсти на l\:ОИТО причпнат<1. е

повтаряме

бавимъ че у насъ съ

хора

това шненно за да прп

н:.стк.пванието

на гор-hЩПНИТ'h,

на

ставатъ съвс-lш'1. неудобвит-В ус.;tоВlIЯ на хранението, во.;tею

пено.лею тр-Вбя. да завзе~Iатъ почетното 1113с'1'о на 'l'рапеs а'1'а
.лУl\:а чесъна и по-нататъкъ пипе['я, защот()
ще яде сиромаха;
виждаме

11

че повече'го

хора

ядатъ

за (\а не са г.;tаДRИ. Rю\:но се
които I~ЪР:\IЯТЪ заб1ы·l,3fзатъ

захпащатъ да бъ.лпатъ
по .л13l\:ари)
бо.лНllТ13

тъпчатъ

а отъ

за да се хранятъ.

с.;tучава

тогава?

по

Иаtшпт.:в

11 да дрискатъ, UОСЯ'1'Ъ гп по баби,
ги

съ

горчиви

друга

не т.:вхъ, I\:ar~BO

че Д13цата И:\IЪ се побu.lяпатъ,

.л'lшагства,

страна

но безпо.lезп:);

п

1\ ~.р,l\:аРСТШ\''1'а не по

обвинения

забравя, че отъ една страна на
ства,

не

Д13ца мратъ, за бо ..1.ьстьта

магатъ, И l\:aI:~ВИ

HI;O

наИ·сетн'.t изобщо ю~о пог.лСД1Н'lIIЪ, нпе

не ставатъ,

l\:ато се

д'втето се Nшатъ

..1.ь1~ар

l\I(tЙ~а'1'й.

h:ОЯТО

чесънъ, .1УКЪ Н~Ш 1I1Iперъ. 3аб.:н.l,.взано

ГО

IСЪР:\Ш

яде

е. че постоянно

и

особенно въ ~1'],ТШ1Тt, поетп у .насъ

TMaA,j,e бо.l-lють П\) д.:в ф
цата, която па н'].шоп I\I.:вСТ,t наричатъ са~lГ,у.пъ, l\:OiiTO е
просто една дпарпя. Тая АШlРI1Я отъ проста обръща се на
С:\IЪРТОIlосна,

II

:\l~O се IIреС:\l'hтrштъ д-lщй.та 1~()IlT() пюшратъ

ОТЪ :rея. то l~ОС::lШТ.:в нп ще ll<lстръхнатъ,

ДпаРlшта {ПОПОС'Ъ} по Д1щатз.
отъ

Jules Simon.

Най Г.швната ПрИЧllпа ла ПОЛQ('а по д-Бцата е llреяд
вани ето,

препъ.лпеНlIето на ПlIщеlЗаРlIте~lНIIЯ

оргапъ.

Нека
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l1u-папредъ опред-Б.ilИl\1Ъ ДУlllата поносъ (дпаРШI) I~a~Bo значи
въ Д'lщата? Да.ilИ (редки) ЖИДКil.IПI испражпеншr? Не, жид~о
испражпепие пе хаРaI~тершшра ,J,пар.пята по д7>цата, ващото
т-Нхнит..в

испражuения до една

си състояние
сп\ю

тигава

са ЖlfДЮI
Иl\нt

и въ

HOpMa.ilHOTO

ОТЪ дна до три ПЖТII на день. И

ПОН()('Ъ

на испnажненпята

година

fl':ora'l'o

3Н:!'ПJТе.lНО

1I

жидкостьта

премине

КО.ilпчеството

повеqе

1!6икновен

ното, когато Т'Л са по·чести, JI фшшчеСКИТ'Би Хl1l1шческитъ
ииъ

качества се

равва.АЯТЪ.

Диарията може да 6жде първонftча.lна И.ilИ С.ilЪдствие
на нъкоя

друга 60.ilЪСТЬ като пнеВlIЮНПЯ, .л':hщенка (сипа

ница) и пр. Тя

бива С.Ааба, си.лна и опасна

(grave),

и

0-

пасностьта й зависи отъ си.лит-Б па д'Ьтето.
Тя се ср-Бща подъ равни ВИ;lрпе:

1. Тя може да бжде ыато ХО.ilерпа диария. БО>'1'hстьта
xO.ilepa P1JAKO напада Д'lща'га, но такава сдпа диария
Х(J.ilерИФОрllJа ПОДЪ Иl\Ie'l'О· д'l;тска xO.ilepa МПОГО често се С.1У
чава "l'Ътно BpellIe.
~. rгя може да има llИДЪ дпвентерuченъ, а пе настояща

дшзентерпя,

ващото ВЪ тоя

испражнения

отъ

раняванията

~l'Брватъ

IШДЪ

диаРШI по д15цата

С,;lИЗЬ, ПО

не се ср13щатъ

на дебе.лото черво, каата подранявания

въ

настоящата

с,лучаватъ

въ

както

се

ба

~ръвпа

червата

на

дизентерня.
Д'Бтето

ВЪ

тоя

Ш\Ia
под
се на

('>'1учай

IeрЪВОПЗvШЯНIIЯ,

се

сжщо

CJl УЧU.ilИ (lТЪ носа, но т-Б не сп. до ТО>'1!Сова

Зn'П,,'l.юrштс.ШИ Та!Са настоящата дuвентерия е твърд13 р13дка

С,lучаuнасть по Д'Бцата, но дшзептеРОВIIДНlIll ПОflОСЪ ср13ща
сс

l\ШОГО

съ

3. Диарията пъ доВцата още може Аа б;ь,де придружена
H13J~Oll мозъчни ЯВ"lеная, и даже когато е нап ,;lerKH,

може дя.

често.

се

С.lучатъ еК.la~ШТПЧНИ

конву"шпп, Тя lIIОЖС да

бжде КОl\Iй.ТОВНН Т. е. С,,113дъ шюБИ>'1Нll Ilспражнешш д-Бтето

lIЮ~I~е да падне въ несв13съ. Иозъчнпт13 ЯБ"lеНIIЯ до то,;шова
:\югатъ

да бждатъ. щото да се покажатъ като въспа>'1ите.1НП

i

но настояще ВЪСП30Jlеlше на мозъчнит-Б ципи l\leningite не

22
се С.:IучаВfi, бо.i1.1ють
щмъчи оставя

КО)IТО не се ЮМ1шувва,

ГО.i1.Ъми

п.:Iи

ако

се

недостатъци. Но то е мепипгитна

диария, единъ nидъ .i1.ЪЖ.:Iивъ

meningite

който се шщЪряnа.

Раепозпаванието на тая БО.i1.'Веть е отъ каПIlта.i1.lIа Ш1ЖlIОСТЬ

за прогностикаТ:I, тъй сжщо пза .il1шуnаппето. Въ тоя видъ
диария има три ФОРl\IИ: а) RОНIЗУ.i1.~.шnна Фор:\ш, еК.i1.al\IТUIIчпа;
б) КО!l1атоэпа; в) мепипгитна lf.A.ипо-добр-В .i1.ЪЖОВIlО ВЪСIlа

.i1.ение па l\ЮЭЪЧIlит1> ципи.

По иеточпика си тия диарии l\югатъ да се раВД1ЫЯТЪ
та:ка:

1.

Диария бевъ материа.:IПО

повреждение, т. е. :катар

ха.i1.па диария, дътето искарва пе СllТ.i1.1зIlа храпата. Повече

се сръща тая

БО.i1.Ъеть въ Д'Ьцата които

сучатъ, и с.i1.ъд·

ствие па повреденото (не доброто) равва ..lеното
l\шйката И.i1.И па подойпицата,

l\Iение съ бпберопъ; l~uraTo

М.i1.Ък6

И.i1.И Шl IIскуествепното

д1>тето

се отбие

на
:кър

миого скоро,

И.i1.и когато д1зтето има г.;IИСТИ, Тя може Аа бжде още C.;I1>fItствие

на ШIOгото чистите.i1.ПИ

риби

.:IШС.i1.0

диария

може

и ДРУГИ
да

е

&'l'BKapcTBa, I~aTo
l\ШОГО. ОСll1ШЬ 'гова lcaTapXa.i1.UaTa

причинена

1l.,lИ други

отъ

простудяшшие

и.i1.и

отъ

ГО.i1.1шата .;I1зтна гор'Вщина. НеРВIlИ Сlllущенпя, оп.шшвашш,

lIIогатъ тоже да причипятъ

тая

диария,

както

си ..шит~В

бо ..ши, Сll,;1НИТЪ ивгорявапия. Най сети1> Тiшава диярия по

н1зЕогажъ С.i1.учва се въ края на Н'lшоя Аруга бо.:IrВсть като
I;ритическо ЯВ.i1.епие, (Jule~

ария с..l.rВдъ

Simon

напомня Т:!Еаш\ една ди

ПIlеВlIIОНПЯ въ еАНО дъте,

ЕО ет\)

С.;Iъдъ

това

ЯВ.i1.ение овдрав1з.i1.0).

Така диария бевъ повреждение с.~учава се въ времето
на ПИЕпепието

на зжбптъ, пе че зжбит-В

прю.Iaта ПРИЧИi-а, но защото

биватъ на това

Нl1Енепието

па зжбит-Б при

чинава единъ видъ сърбе.i1.Ь въ в'внцит1>,
'повече .;IПГIl, диспепсиа

llпщеварит(мния

и други

органъ,

С.ilучаЙНости.

образувапие на
поБЪрЕваниа

отъ ьоето ПОС.ilЪдва

Най сетпrВ едно кожно
..1.иептерични

с..lОжни

иврипвание

въ

диария.

може да причини
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П.

Нн, възрастнит-Б хора, въспа.-lението се ограничава въ
ТЪНRит-Б черва, но въ д-Бца'га тя се простира нъ ТЪНRИтВ

II въ дебе.i1.ит-Б черва. Въ нiшои с.lучаи, съ обра:зуванието
ЮI С.i1.изьта
ят;), бива

обраЗУRатъ се ЦППlI; въ други С.i1.учаи диари

придружена съ кръвь, И това е дисентеричното

RЪСП3о11ение

па червата.

Н1шоii

пжть

Н:1'ГЪ много З.itъчни И же.lто-зе.i1.ени

испражненията

би

и нiшой пжть безз.itъчни

и б1ми. Понiшогажъ

Pancreas като не д-Бiiствува I1спраж
lIlaC.ito. Диарията може
lIШ.it:tриЙпо в.пшние, особенно въ ОНШI 1\[11-

неният:t биватъ като раэм-БсеПII съ
да доде и подъ

ста, А':Ьто в.шд-Ве TpeCI~a, и тогава
TpeCI~a

иде

се пресича

JJреJ~ЪСШIт:t

съ

презъ

день,

диарията
и

тюсава

JCar~TO
една

една

диария

qtlinine.

Нека сега пидтшъ

катcnо н-Бщо е .i1.иентеричната дий

рия. Въ тйя диария испражпенията са просто heC1lr.it-Бпата

храна па д-Втето

u

т-В иматъ раЗ.lиченъ ПЗГ.lедъ споредъ

въэрастьта на д'!,'ГеТI). Въ тоя с.itучаИ

h-БlIIа

повреждение

нъ просто поБЪРJ~IЗание въ ПlIщеварите.i1.НОТО д13iiствпе. Ео

рема не е нито горещъ
надутъ;
нищо.
въ

БО.it-Бэненъ,

RIITO

въ общото състояние

на д-Втето не се эаб-Б"l-Бэва

Но Сoll'}'ДЪ тая .шентерия

RОЯТО

ИllIа

при.нIВЪ

на

иде

кръвьта

JCRT:tpxa.,lHRTa
въ

mюби.i1.НО обраэувание на ЖIJДБ:ОСТlIт-Б;
веч(~

вадпи, ЖИДБ:l)-С"ll18еСТlI

lIСПЪРВОlllЪ зе.leIшави,

Toii бива lIIa.i1.JCO

С.i1.иэестата

Аиарил
ципа

испражнеНlIята

и

по

раЮI'Е сени съ пеСllI"l11на храна,

отпос.l-Б ставатъ эе.lени и с.1Шlести,

въ т-Бхъ се нюшра б~h.lТЪJCЪ (с.шэь) II твърд'Ь l'IНOгO з.itъчь.
При ана.,lIlза

ппт..в

cO.teHII

зрънца
отпаА3.
чистъ,

11

по

Вече

УlсаЗВ:t се че въ тия lII:\теРИll 1I~[a отъ J~ръв

вещества, б1ытъь.-ъ

II

отъ състава па JCръвнитВ

тая причина

бо.шото

Rореl\Ш

се

б'lыезНIШ3ВЪ

1Il3о11Б:О
и

д'Ьте

подува,

претваренъ;

тпърд-Б

ЯЭIIJШ

вечерно

ссоро

става

Bpellle

не

пу .itca

Х!Jаща дlt бпе често и появява се треСБ:аво състояниtJ. д-в

тето вече не наJIпра lПIJC3JCВО СПОJCОllствие (П.lзч.1ИВО) И пз
губва си охотата, и това вече не е просто .,шентерично по-
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бърквание, защото прибавя се

Въ

въспа,леното

попрежееппето на СТОll1аха.

u

състояние ШI. червата

си,лни КО.;lИЦИ нечаЯПНII

има

Enterite

UО.;lкп въ I~ope~ra; Ilспражнсuията

биватъ чести и много ВОДНИ, зеoJ1еШI Ю1ТО ТР'Бпа (спапакъ);
т'Б

биватъ

съ

(acide)

задНlIЯ

проходъ става

Кореll1а

се

надува,

IшсеoJ1Ъ

ДЖХЪ.

ОПТ'Бга, п не дава

тиска, подко:;шшт'h КрЪПНН черни
кожата бпва

горiзща;

пърха; чертитiз
ватъ,

носа

странитiз,

СТУАени.

не :може

да

па

се

да се пипне,

червенъ и

се

на

сждопс се уго,лi>ЫЯВftтъ,
се

ПОАОСТРЯ

подръпватъ,

II

подостренъ

в'1>ждитiз
се

язика

на .,шцето

студенъ

ставатъ

OI~OoJ1H()CTLTa

червена, п I~ъ,лЮIт,h се IIзриuватъ.

като

набръчкшl.ТЪ;

очптiз

па

Х.,lЪТ·

ПрUТIIснатъ

отъ

l~paKaTa и ржц'втЪ

Д-Втето захпаща да lпra СПoJlшt жажда и

насити

па

вода,

хвърга. ТреСШ1ВОТО състояние
р-Вща и вечерьта БО.;l-Бстьта

хпnща

бива

дn

не

спи

ПОСТОЛIIПО,

и да се

кожата

1'0-

бива по-тежка. Общото състо

яние на Д'Бтето покшша го па г.lедъ IШТО едно старче.
Въ тоя

C.;lYQau

пищевареuието.
УJ\IеI~шt,лn,

И:\lа повреждеппе

С.;llшсста'.га

ВЪСП:l.IСНllето

а пе побърквапие на

чппа па червата с пъспа,лена,

е ТВЪРА{; ;ШIOго

распрос'грnuепо, и

обеыа го."1'Бl\НI, чаСТI. отъ червата.
Топа пъспа.IСНIIС
нi>~огажъ съ

ко.teрllфОрЩШЪ

ча.IUТО и.щt проста
I1ра:iI~ненпита

IШ червата се ПOJ~нвпn

oJшептерпя,

по

IШАЪ Н Д'Ьтсто, I~OCTO отъ па

бо~у.hстьта

;\IY

ШШIУhдпn, пс

ставатъ СЪПС'В)lЪ I~aTo вода, тъii: щото въ сх,

щото преые се образупать поnече

II

рпв.ПIЧIIО:

БО.,lUОТО ТЪИ Д~

ЖlIДI~ОСТИ,

реЧСJllЪ се Ilспрандuл.

то зnхваща да БЪ.;lва

първо

С.;lИНЬ

II

З"lЪЧЬ,

Въ сжJЦОТО вре;llе

хранатn сп, пос.l'h нечиста

Il

l\Ш.IЕО з,лъчиn вода. H~opel\la ПРIыеllпа (спада), еДПЮIЪ усЪ
ща бо,лЕИ И почти е студенъ отъ

I~O.,l~OTO топЪ,лъ; корем

нит в стеНЕи са х,лапави и :lIIеГЕИ, и поканва се

ICttTO кожата

да е по-широка. Д-Бтето се стопява 'l'ЪЙ бърно, .Iицето му
посинява

и

се дръпва;

ПЪШЕа; най сетнъ

безъ

и :\IНOгO

отпадn отъ СИ~lа, и

дохожда общо IIстидванпе

треска, съ единъ

едва:\[ъ

на т-Б.IОТО,

)ШJlЪЕЬ, щпзереlIЪ и С.Iабъ пудсъ.
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По н':lжогйжъ

Аllарилта се лвява, напротпвъ, съ мо

зъчни лв.ления (признаци) ПрИЧIIнени отъ корсыпптt.
ЕИ

на

с.лизестпл

причинява

БО.1-Rстьта.
СИ.1енъ

въ

I~ието

въ

нача.юто

И.IП

По R'lжогажъ ШIЪ единъ

поносъ,

стягания

ПРИJl.ивъ,

RОНRУJl.вии

и

пlyi.ть

бевъ Аа е ХО.АеРОВIцепъ,

при nерпното

със'гояние

нервнит-В
въ

60.1БОJl.llИ

течението

за.lавя

на

A'hTeTo

съ бо.,ши п при

явяватъ

се КОНВ) .13п; и

АРУГЪ пж-ть, по самото В.1ияние па дпаршпа A-Rтето отпада
въ една Ерайна С.1абость, подобна аа тал, J~оя~осе ваб'l>.1-Бвва
БЪ теЖЕата

БО.1-Бсть, и това с което парпчатъ епtеt'itе

со

mateuse.
По П'lжога
нието на

JIБJl.енията IШИТО прпдружалатъ

червата иожатъ да

сс

прпсторятъ па

пъспа.IС

пъспа.leIIIIС

па ИЪ3ЪЧНll'г-h ЦИШI придружено съ поuърюшппе па Шlще

варите.1ППЯ ханй.1.Ъ; тогапа
пия и вечернu

яви

времс

КРШЮГJl.ЯАСТПО

АllарШI, г.щпобо.ше,

1Il\\;t

бе,~пон:оjiстшIC,

(:;trabi::;me)

"пже можс

неравснство

IJ

NI

oXI:a-

СС но·

па зра'пшт']'

(pllpile). Въ тш\:ъпъ С"lучай расповпаваПIIСТО па БО.1·Ьстьта
е мжчно, само

пошзяваппето па

наСТОШЦJlт'l. СПl\lПТОl\Ш па

mепiпgitе отийхватъ Сiыш':lшпетn.

1(с ТР'вба паii сестп-Б да рШШ'ЬСe:'tIC Щ)ЪUШlii прп.НШЪ
л:оiiто

по

пiшога:Il~Ъ се С"lУЧ:Ш;1 ВЪ

дисентерпя,

el1tel-ite

СЪ на\',толщата

I~ОЛТО е твърд-Б p'J)(\~a пъ Д'lщата. Въ

cnterine

I\:ръвьта стоп отд-Е.,lПО отъ ~ШAl~остпт-Е. дод-Ето па ПРОТIIВЪ
ВЪ дивентерията J~ръпьта бива ра3:l11>сена съ тпя ЖПt\IЮСТII;

И осв1шь топа пъ първата UO"l-Бсть
ре~Пt бппатъ

~ШОГО

лспрпжненплта

хвър.штъ СЪ

CIblHJI.

бпватъ

el1tel'ite Uо.шпт·в ВЪ 1:0-

Въ r\псеuтерпята

мпого

чеСТII;

п:\!а теuеюш,

по-ма.шо,

~rЖЧIIОТПИ. Ще ГОВОРIВIЪ II за тая

ПО-ПОС.I-Е, пека сега ВПДIШЪ I~аюю

Il

сс ПС

БО.,l'ЬСТЬ

с .1'lИ;Уll<lIlIIСТО на дру

гптБ.

Въ .1Ilентерпчната

диарпя 1::11'0 Ш\П\ просто побърква

ние въ е~ШJl.аПIIето, пап папредъ тр-hба Аа ОUЪРНЮIЪ пнп
1Iaнпе на храната на д-Бтето

Il

ПРIIЧППП'Г'В

ТЪНI;пт·1. 11 по )ЮДl1та Ар-Ехп,

на това бпватъ

па иглената;

:\шого

пж.ТII
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чеСТIlт-Б К,Бпанuя

Ю~О

които са досндитеJlНИ; защото кжпанието

C\j прави съ Ilзоби.lIШ вода и ако трае Н1ЩОJlКО с'Ьи~ун.

ди саио тогава бпва по.лезно. T~aTO .it-БRарство въ начаJlОТО
:между КЪРll1ата шt дътето дава се ПО една Jlажичка еап ае
с'НЩХ

mediciIlale

на ПО.ювин<t размъсена съ чиста вода; и

aIЩ пспражнешшта не си ПЮIЪНЛТЪ вида, дава се по lIIЗJlКО

отъ

l\ШllераJlш\та вода

Val"

да се ПНIВlюза да бжде
щото

Я'КU

CTOKJlOTO

се

(отъ псточника

сты'lотоo на
държи

ДШl

Saint-jean), но

скоро отпушено. за

И.ДИ

три

дни

о'гпорено,

'гая вода п:мъсто да поправи растроението, просто д-Вйстпува

IШТО ЧllСТl1те.lСllЪ

.1.Ъкъ. Тая вода 1~~TO се Аава да не бжде

х.laДШ\ НО l\1.laKa.

И по I~орш.lа на

топ.\О

дътето се растрпва :н:а

мас.lO

отъ ха:МОМИ.ла (JlаИ-Jlаи
кучка) съ lIIaJlKO
II ОСВ'lшъ това Тр1>ба A<t се напраллтъ вс-Вки
ACIIh по еДllПЪ 11.111 два г.J1IIСТПрЯ за да се премзхнатъ ИС
пражнеНllята I'OIlTO са набрани въ червата въ изоБИJlНО
ШIМФОРЪ,

КО",lllЧ~СТВО.

Ако Д1>тето е дв-В годишно, тогава ::\IУ даватъ съ хра
ната заеАНО по lШl",lI'О

отъ с.it-ВДУЮШШI

раЗl\I1зсъ по равно

КО.Ш'Iество:

cl'aie [н'ераеее II pllO"3p\ate ае сlшапх при I~OI1TO
ако се покаже нужда притуря се и по J\IaJlKQ Ы~mпt!l, Ако
това не подъU:ствува II iШО .шеllтерията (бабичоспанието)
се оuърне иа 1,ilтзра",1I11t

троиството

па СТШIаха

днарuя, колто се познава по рас

И отъ

ПРИ,Аива

на чьрвата,

се ПРIIбi>гпа кыlIъ с.l-Бдующето .it-В~арство:

ipeca

въ

30

д-В'Гс,

ПРОПЗВUЖАП

конто НЮШ.1ЯlШТЪ

паРПТ(МIIШI

центиграМlIIа

ГРЮI:\I<t вода, отъ Боето ,AoВl.:apcTBo ~aTO се

на еДIIОГОЛПШПО
R:1Iше,

30

тогава

I~ана.1Ъ

A<tAe

се БЪJlванпе и исчист

П отс",ш6япатъ при.1ПГЩ въ пище

При топа

още ще се

прuбавлтъ по

1 Ор'В Пo::lI-Внатuт-В растрuванил за да :може да се възБУАИ
д-Вfrствупапuето на кожата. Ако ПСIlЧI'О TOB<t не пояага,
тогава прелппсва се Ы"шпtl1 съ 1/'2 капщ\ I . ашlаппm въ 100
грюпш зи еАНО д-Вте, Iсоето не е станй,АО па една годпна, една

IШПI'<t iШО е АВ-ВГОДUШНО, II АВ-В ~аПЮI на ГО.it-Б~шт-В доЕца.

И a~o

това

пе под-Вйствува,

прибавя

се diascordium

30

21
цептигра~ша

ГОАIIШНО

за еАнеГОАIIШПО

А'Ьте,

A'hTe, II АО 2 гра:\Пш

60

цеIl'гпграшш Ш1. АВЪ.

е ТрПГОf\ПШНО

:11\:0

А');тето

((~.l11,lвa).

Сlучюl на ражд:шпе б.шзвацп.
Прi>зъ С<:Jпте~IВРIlii 1880 ГОД. въ време па 06ШШ.IЯlшето П.IОВ
;Щвската око ilЛЛ ВЪ качество на ОI;:0.шUеюпI.1-Вкаръ, с.lУЧИ-МJI се въ
едно отъ се.lшга да ВПДЛ ед!ш жена болна отъ tурlшs

abilominalis; 60.1OKO.10 7-71 2 ~!-Rс.'цп JI МП сс I)П.Шка, че осi>ща
БОJ1КП като на ражданпе 11 дi>UСТВlIте.ш() с.l·hдъ два часа РОДЛ дnета
J1еГБО,- Роденото бi>ше monstrum, !;:осто IШЮIЪ чееть да пре,\етавл
пата бi>ше тtжr;:а

па поqптае~шт-Б сп KOJ1J1eГ1l въ ДРУ~Б(~етвото.

Както в Ilждате, това преДС'fв.шшt ДВ'/; б.Ш3IНt'lста, сра<:JЩТU по

между С1l съ ДОJ1lIята 'шсть на tllOL'ax
отъ тил б.шзначета с прави.шо

па

7

И'];сеца 11 жив'!.

С.l'};I\Ъ

11

ГOP~IНT:! на

1\11

рааВI! го A'1;TC·~f{)}!II'I'

ра~Т:А:НJlJС'ГО

СI!.I-I;що

IОlIlеп. Е,\IIОТО

ПРI1tJ.\II:щтс.НJО

01,0.11)

,\1'/\ часа

ВСJIЧIЩЛ IIIутерссъ представ.шпа ,\pyf'OT() IIHНlstL'tl1!l.
То предстаВ.lлпа с.l'I'ДУIOЩIIТ'1; осОUСII"оетщ 1) l'.taОII/lШ: ПО!,рl!та
съ БОС~ПI, СЪСДШJява сс съ снагата "ре:)'!> IIIlшта, Отъ
на

r.lanaTa,

т:шъ

с .lIlЦСТО

AiJTO

lI'I;~ra

0'111,

IIPP,\IIJITa.

'J:ICT1,

lI'I;~Ia IIОСЪ, от'!> СТр:НlJIт'l;

Н1ша ушп, IШТО зородиш'ь отъ Т'l;хъ, тамъ l' Л'I;то Тр'l;uшt ла (i'Y.AltT·l.
устата,
съ

наИllра сс

непраВП.1НII

сдпо

отвеРСТIIС

т;:раuща;

зоп"а,

.)1;:0.10

тшараllЪ

C,'IIII"!.
пъ

Вliiтр-Б; нiша IIIrщо, Боето да при.шча на

infel"ior) 2)

Въ

ГОРНlIт-Б крайшнuцп

горнлта часть ва

pliir;:aTa brac!lius,

I!

отъ

санТlШСТрЪ

това

отверстис,

,'О.1ffЯ

"lщ,rстI'Ъ
ОТ!lпа

'IС.IЮСТЬ

,\R'hTi> страН1I
IJl'ac!lius

шrа

па !;:рая па

на

(lIlaxilla.

Iша

СЮIO
3111. НИ

едно ВЪЗВllшеЮlе (tпЬегоsitаs) RО.ШО ГРnХОВО зърно; с,у,щата Сl\шrеТРI\Ч

на анома.ШЛ е

u

на до.Ш1lТ!> т;:раЙШIfIЩП;

дn-Бт1> горни чаСТII на ыра/.:ата (сгш"а/;

XRTO

сrt.ЩССТllупатъ

Ао.шит1>

части съ

с:що

(;:ОСТl\т1.

tibla pCl'oneum, п СТliiп3.шта гл IIinrn; сх.щата tU!Jcl"o5itas сс lIюшра
3) О r g а n а II r о· ~ с n i t а 1i а, llт,ОЧНII п
д-Бтородни органи ll'lша, на Tt.XHOTO ~Ii>CTO се IIюшра
сдна
Щl.ша
tllbcrositas, 4)Um!>illiclls с СДШIЪ 11 е отъ страната на прави.шо раз.
Вития П.lOАЪ II сс наШIра (11,0.10 СДIIIIЪ сантшrетръ 111) ,\I),IY отъ ~rt.c
тото на срасваШIСТО. 5\ Orificillm ani нi;Щ1.
ВаКВII, 11 т;:оп тканп прпс~raтъ участис ПЪ срасвашri~ТО нс }IOra
на крал па дв-Бт1> Cl"нra;

ТО'ПIО База, тъп

като

за

топа

препарата

тр n 611а

да сс

разр+'ж~;

което ще "а повреди ц-Б.1ОСТЬ та на I;:артината. ~r!lс.1Л, че въ сраства
нието прпюra участие

ГрЖАната r.:остъ

(05

sternum

въ

Ао.шята сп

частъ.

Д-p~ Ccввaв~
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Нови издирвания по цtрението отъ пандилка. Д-ръ Berenger Ferall:l, като се заНIIмапаJlЪ по ПСJl-Бдванпето на lJaНДПJllшата, ОТ'}, 1860 Г'
до 1884 ГОД. набраJlЪ 2752 CJlучай съ Taenia (паНДИJlЮt) ПОСТ.dШИJlll
на Jl-Бченпе по БОJlНIщпт-Б на

фреНСI;:ата Ф.lота. Отъ наб.lюдеНIIя-та

МУ ИЗ.lиза че ОТЪ година на година тол г.IистеU повече п повече се

ср-Бща; той преДПОJlага че това е СJl1>дствие на

са имали съ RОШIIНШlIна, Сенега:lIбlIЛ

съобщенията

копто

особенно CJl-Бдъ като са поч

I[

нали да внасятъ едаръ рогатъ добптъкъ И3Ъ АJlЖПрИЯ, и най пове

че това отдава на YIrotp-Бб.lеНllетона сурово J:eco *). Това постоянно

умножение на lIaНАИЛJшата се ср-Бща но са~ю по моряци-т-Б нъ
между

другото

Единъ

11 по

насеJlенпе

ПЖТЬ

зародиша на

паНДи.ншата

внесенъ въ

СА1>дъ 3 л.ш 4м-Бсеци той се развива и lIIоже да жла-Бе

чов-БI;:а

отъ 2 до 8

години въ челов-БчеСЕСпт1> черва, н1ншп преДПОJlагатъ даже че тя мо
же да :;ЫIВ1>e

11

Ао

15

години.

ОБIIкновеНIJата ДЪJlЖIIюt на паНДП.lш,ата е отъ

5 до 8 метра;

ВIJждаJlО се да ШIaТЪ и до 40 ~reTpa ДЪ.1ЖIIна Д-ръ Berenger въ н-БКОАКО измт,ршшпя ваыери.lЪ СР'Бдне ДЪ.lжпна

отъ 5 до 10 метра.
I,OI1TO ('а 1Iма.Ш ДЪJlжпна отъ 15 ДО 20 п 25 метрп би

ПаНДI1.lКПТт,

.iШ отъ твърд+' ГОJlяма рЯДl;:ОСТЬ, еднъжъ СЮIO ВJIд-Б.lЪ
га

36

метрп ДЪА

шtНДlIJlЮl.

3аб1>.l1>зва се чс въ хора ПЗ.lО~I;:еIIП подъ едни и сжщп УСJlОIЗПЯ
НЪ н-БЕСОИ отъ Т+'ХЪ I1i!.I1I\И.lката не IIIO~KC да се развие, а въ

други

т'!> твърд1> Jl-Бсно се развива, това ПОI;:азва чс не е сднаlша способность
та за хранснието паНДИJl!;:ата въ uе1lчкит1> хора.

ПаНДII.IIШ MO~KC да ~КlI!З1;С
черва, тащt ОТ'!>
дп.ша, въ

46

по

398

2,

повече отъ една пъ

наб.lIодешш, въ
въ

по

17

Jlов-БЕСЪ ИЗJlЯЗJlП въ едно

I!

3,

въ

323

9

по

СтЩО вре)lе

че.lоп+'чеСЮIт1;

че.lов1;ЦII пмаJlО по

4, въ 2 по
12 панди.нш.

1

i) JI ОТЪ

пан

I

чег

С.t1>дъ ОПIIтванпето ПОЧТIl на вспчкит1> Jl-Бкарства протпвъ пан
ДИ.шата Д-ръ

B(')reng..cI·

доше.IЪ до С.l-Бдующит-Б

ката можс с.lJчаПано да се пзхвър.lII безъ

заК.lючения: панДII"l

прпеманието

на н-Бко е

.l-Бкарство П.ПI пrосто съ ПРIIе~IаНI!ето на н-Бкой ОЧllстптеJlепъ А1;къ.
Това

Aa.lo поводъ да се отдаватъ на Н'IШОП А1;карства свойства, кои

то т-Б не прптежаватъ,

ОТЪ това

черНIIчни-т1> кори, ЕвкаJlПIl'rуса,

ЧПСJlО са

морската

с(мь,

чесъна,·

Ailante (растение) II Calomel.

EthcrTerebenthine, соса (КОКОСОВЪ ОРЕХЪ) твьрд-Б на РЯДКО СПОJlучватъ; II
д-Бйствпе-то

на t'oug~re още не е добрi> IIc.t-Бдванu.

*) Въ Босна дъто юra твърд'!; много Iiан,J,И.л.ки, sабt.ltsва се че е с.ltдствие отъ ядение
то па сурово сушено на ДИ~IЪ говtж,J,И ~leco, което Босннлцитt наричатъ IIEч.ЕНИЦА..
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Тиквеното семе с'Ьвсiшъ СJlабо д-Бпствува, иarеаръ л БЪ
С.iLучаи да

е

показаJlО

ПЪJlна

н-Бкои

СПОJ!ука.

Cousso е най доброто ср-Вдство за исхвър.lението на паНДlfJlка·
та, нъ то тр-Вба да БЖАе Пр-Всно, и това

прави че lIШНГО

ПЖТlI то

пе СIIО.iLучва, защото съвс-Вмъ рядкоеть е Аа се uюrери въ

аптClШТ-В

пр-Всно.

Вората на наровото дърво е пап спо.lУЧJ!ИВОТО ~P-ВДCTBO ПрОТИВЪ
панди.шата и то д-Бйству~а чрезъ

Pelletierine,

която са съдържа въ

нея, БЪ раЗJlИЧНО КОJlичеетво споредъ годинит-В на ДЪрВОТО и споредъ
происхождението на кората
щото

сила, защото е незв-Встно Ь;ОJlКО
почитft.

quinine

е отъ

aR:O

тая

Pelletiel'ine

стъб.'I.OТО. Тюеа

раз'шта на

преДПОЧТИТС.lна е

quinine.

е най ПОJlОЖЛТlМНО'l'О J!iщарство противъ пан

Pclleti06ne

АИ.iLката~ нъ тр-Rба да се дава по I1зв-RСТОIГЬ еl\IПIЪ редъ
матъ h-БКОIl предварителни
иоже да се с по.iLуqп,
въ приеманието

нейната

съдържа. затова се ПР.}k

ПОС.iL-Вднята, н:акто ПРОТJlВЪ треш_ата

а не кората ОТЪ която сс ва,'П

Така

корена lI.iШ

се предпише ь;ората, не може да се

I,aTo

мi>рIШ; тогава отъ

пъ ако не сс съб.1ЮДЯВI1ТЪ

на klшаретвото

отъ

3

11 да CCJ зо
9 Tt.X'},

СJlУ'Iап въ

10

JГ}ШОП

1Jолробности

СJlУЧalI БЪ Ава можс да JН) се

епо.iLУ'IП.

СЖДЕЕНQ-МЕДИЦИНСКИЙ АКТЪ .\i 22

3а аУТОllСШIта па мъртвото тtло на ЖIIТСЛЛ отъ
С. ГорнеаЫарl[нЪ, ДIППIтра Петкова.
ВС.1-Rдстшю отношенпето иа Г. Е.1СПСЮliI ОIи.llriIСIШЙ Нача.lIПШЪ

отъ

21 Яиуарш!: тъзп ГО,\пна по"" N° 217, бп.1O С пропзвсдено СЖ

де6по-Ыедпцппсrш llСЩШТП(' па

22

ЛнуарпiI

ПО

п.шдн+' на ~IЪРТllОТО

Tiblo на ДП~JПтра ПСТI'ова въ ломътъ на ПОI.оiiппл въ CC.10 Горнс
Маряиъ, въ прпс;у,тствисто

П:t старшпjf стражшшъ

па Б.IСНСI':J.Тit 01.0-

.ilПя П Iшета отъ с. Дорнс-.JlаРЯJ!Ъ. lIюI'];рП сс с.l1ц)'ющсто:
Въннашенъ преглtАЪ на

ЫЪРТВО'1'о

ТВЪРtl'Б

Th.10

Irспуста.1']ЦО,

С па л,у,~!~ъ, l'Р'h,\сп'Ь

страда.1ЧССI.О; О'1П'1'1;

едпиъ Rъ~rъ

рЪС'1'Ъ, с.lабо Т·];.IOl'.10:r:сппс

(maigTc) па Ш~О.Ю :32 ГО,{ПШI. It()(;.\IПТ"U па

вата, ыустацпт-Б п ,1'];ТОРО,\ШI'1"h
.1JЩСТО е

Tt.fOTO.

оргаПI!
са

са Т'ЫШII.

:ЩТВ0I'СШf,

1'.13.-

JI.!jЩ·,\;СПII(;ТО на

;J,у;l}птt.

ПРШ;'1'ПСIЫi'1'П

ДРУГПЙ; ,-in;ушrт:l; са ПрJJUр:ШП. о/lнцст() с ~hC.1TO, СЪСДП

нпте.lната ЦIIпа на О'1ПТ'h

(conjunctiva) с ~\;C.lТa (IШТСрП'lССI,а). 3Р:l.'пштi;
расШПрСlПf. С.Ш:ЗСС'1'а'1'а цапа 11:1 t{:I,)'НПт1;
(иуь:озата) с б.I-Rдпа. Въ устата, въ посътъ II въ ушптl; шпцо особно
нс сс люгЕрП. Шнята Ш!а У~It,гсппа "Ъ.l~fш!ra II дсОс.нша; ГрЪ"ПIIН
на ОЧПТЕ (З1шпцптh)

ь:афсзъ

е

с.шборазвптъ

са

If

тt.сепъ

съ

тllыlt. З:Ш:ЦН:1.1I1 ;I1СЖДУ-
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ре6рснни пространства. Коремътъ падутъ НЮ! ШIОГО l'egio epigastl'ica;
кожата на Rоремътъ е позе.lен1;ла. Въпн:ашппт-Б

д'hТОРОДШI

оргаШI,

горнпт1> и' долнитоВ краешшщи са НОР~Iа.1IПI. На заднлта повърхпость

на t-БJlОТО има н1>КОЛIШ червешшаВ11 плтна (ШIъртна червенина); 1'руп
ното вн:ока.1ЛВaIПIС (rigblitas) с р!1>репно. По т1;.1ОТО ПС сс паJl[1;риха
ншсаквп слоВди отъ пасплне.

Вжтрtwенъ прег"tАЪ.

1.

Гръкляна и дпхате.шото

гър.ю

(trechea)

са

псзапушеШI и

представ.lлватъ признаци отъ хронически ларИПГ11ТЪ.

2.

Д1>СIПIЛ

б11.IЪ

дробъ

с

ПРОХОДШIЪ

за

въздуха;

заднлта

11

ii/).lIIЛТR му ЧI\I?ТЬ е СН.ню ппсrс~шрована и ~Iалко отен:.:ш; Л1ШПn б1>лъ
дро бъ по заднлта си повърхпость

е сраснатъ съ ре6ренната плевра съ

стари прlrpащснил, не прспъ.шс 'ъ СЪ кръвь п въ заДНIIт-Б части отекълъ.

3.

Сър,щето нс

с увс.шчено,

сърдеЧНИ!I

lIIУСКУЛЪ

е

~ICI~ушавъ,

бл-Бденъ и представл при:шацп отъ жирно преражданпе (c1egeneratio а

diposa).

ВСIIЧКlIТ1;

КJlаШl

са

порма.uIlI~ въ

има по h-Бli:о.l~Ю н:аПIШ кръТ!ь

4.
гастрпл

11

При отварлнне на ь:оремната

(regio epigastrica)

праЗДIПIНIIт-Б па сърдцето

Фп6рО:Ш11 сгъстаци.

избухна

Ь:УФIIна, въ об.lастьта

ма.ШО

на епп

I,ОJlIIчество ВОНСЩИ газовс.

Серозната ципа на I~opeua, ОI~о.ншт1; чсрва са твърд-Б червепи

нит1; каШI.lЯрИ

II т1>х

са твърд1> ПРl;пъ.lIIСIШ съ I~РЪВЬ; КРЪВОПОСНIIт-Б сж

дове на червата, стоиаха и

omentonum (БУ.lата) сжщо препълпеШI съ
кръвь. Въ горнята сп часть om"ntum majus с сраснатъ съ он;о.ншт1;
черва. CepOJHaTa ципа на ТЪНКIIт-Б чсрва въ ПО-ГО.l-}шата сп повърх
пость С ftlжтна. Int'~stillum tluot1unum е срасната съ око.lолежаЩIIт-Б
тънь:и черва съ прi>сш! ФпБРО3I1I! прпращ1>ппл п повечето тънки чер
ва въ м1;стата

на

преп.штапплта

(ansae intestinales)

сп са сраснати

по между си. Въ пространството между сто~шха и чернил дробъ, въ

об.l;1стьта на аиоаепит и
грюша тъиво-же.1ТЪ

colonies ascendentis се на~шра оь:о.1О 5 R1I.10-

еь:судатъ,

въ които Н1щаше щ,стре}IеНТII.

OI\:O.lO 20 грашra C.U!JCCTa жпдкость; С.шзе
стата (.шгава) ципа на стомаха и dlloJeni с твърд-Б~ набъбнала II пиг

5.

Въ сто~шха шш

lIIентпрована;

вжтр1> въ тънь:ит1; черва сс намира ГО.l1>ио КО.lпчество

с.шзь и газове; Въ дсБС.lIlТ'h черва се шш-Бриха ~lа.ШО ФеI,а.1НII иаССII
отъ

СРСгl,ня

6.

КОПСIIстеIЩИЯ:.

ЧершIЛ

дробъ е ма.ШО уве.шчанъ; всичката му повърхность

е покрита съ бу.1О отъ с;"щпii цв1>тъ както и оппсанпиil въ
датъ; ТI~аньта му е тыl!о-зе.le а п уиt;рсшю

Ж.lъчппятъ и1>хуръ

(cystis f.jllea)

препъ.шспа

§4

ексу

съ ь:ръвь.

е спаднатъ и празснъ, на прсдне

Аолнята M~- часть се заб-Б.l-Бзва душ~а

OfiO.10 единъ

сантю!стръ

дъ.l-
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жина

(ruptura cysHs felleae). Ductus chole<1ochus отъ I~ЫIЪ страната па
iluodenum е заТЪRнатъ съ загъсна.lа C-lПЗЬ.
7. Да-lаr;:ътъ ииа HOp)Ia.lIIa го.t1шина.
8. Бъ6рецпт1> и lIючеТОЧНПЦlIт1> (uretres) нпщо особно не пред

ctaB-lяватъ. Въ ШIRОЧНИП иехуръ шra ма.шо прозрачна ~Re.ITa

шшочь.

Г .raBaTa остана неотворена.
По

съ6ранит1>

отъ

ПреАваритеАНИ евtАения

Оh:р;v;жающпт1>

ПОh:оilШIЯ,

хора,

ДШ1Итъръ ПеТRОВЪ е отдавна 6п.lЪ с.шбъ. Тъп напр. въ

че

е бп.tЪ въ военната с.tуж6а, нс са го llспрова~Rда.lll на Rарау.tъ,

Rora

ПО причина на неговата
щахъ

за

да "a-lIIВа

12

впното

бо.ши въ 06.шстьта
60.lIШЯ

много

часа презъ нощьта
по-д06р1>,

бъчва. 1\lа.шо с.l1>дъ
на

с.ш60еть. Въ ПОС-l1>дне вре;IlС не е пма.lЪ п

нденпе п е употрi>6ява.1Ъ

свад6а, 01Ю-lО

ма

пз.шза

1879-80 г.

ПОДIIгаппето
на

бп.tъ

ОТIIIза за впно п за

да подпгне

на бъчвата ос1>тп.lЪ

еппгастрпя.

раетрпва.н[

.l.OTO на БО.l1;стьта,

Д-lЪ:-I,енъ

ПIшеръ. На братовата сп

ЯнуарIII!
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За УТО.IЯванпе

н'lшо.шо

П,У,ТП. С.I'I;,\ъ

бо.шия УlllР1;.lЪ въ

4

часа

доста

теЖh:а

твърд"!; Сll.ПШ

па бо.шпт·}; lЩРС

1G

часа отъ пача

C-l~I;,л)

п.щ,н'l; па

20

Япуарпil:.

MHtHHe

н заКАючение.

На ОС!Jованпе д:шнит'};, нюгhренп
описани по-горiз въ

1.

ПрII

аутопсията на

T'klOTO

п

се ВIIiI\,\е че:

()

Сыъртьта па Дп;нптра Петrюва

сърдечната ,\1ште.шосТl.

2.

и

§§ 2, 3, 4, [)

ПРОIIЗ.lt.з.ш

отъ упа,'Ы;:Ъ на

(collaptus).

.ко.l.taпсуса с ПРОИ:З.l1>за.lЪ отъ острото ДI[ФФУ3НО еh:су.,аТIШНО

распа.tСНПС на серо:шата ЦИШl на

ssima aiffusa ехsшlаtivа).
3. ГОР1ШО~11шатото
ж.tЪЧIШЙ

червата и I,оре~ш

распа.lСIШС

с

с.t-Rдствпе

мехуръ II В.llшавпсто на ж.tЪЧIшта въ

(peritonitis acutiпро()пванпето

па

Боре~lНата RУФIlНа.

4. По прпчпна на хронпчеСlшii: 1штагръ на <luо(l~шum II затва
cl101ec1uchus, още прп ЖIIвота е БП.lО задържано

рннпето на <luсtпs
отдi;.lяванпето

на ~:.IЪЧIШТ[(.

неговото препъ.lllюванпе,

а

нrдо('таТЪЧIIО пспра:цпсmшпс

I\aTO

П[( ~Iехуря,

С.l':lцствпе на лав.н·шlC отъ I,оре~пшл

прессъ (прп ПОДllгаНl1е на Gъчпата) е Пj10Ilз.LБЗ.IО проGпвашIC на :-I:.1ЪЧ
IшIr исхуръ.

7.
lIIOr.10

Растрпваппето

да УСIЮРИ

па Iщре)ш

прп

появяваппето

на

pel'itinitis с

слъртьта.

Че тозп аRТЪ

е съставепъ

по

спраВСД.НlВоеть

п

съв+'сть

съ

Г.lаспо съ праВП.laта на врачебпата паУБа, за това сшцt.Тс.tСТВУВЮIЪ.

г.

E.lcHa 23 ЯнуаРПlI 1885 г.

E.lUHcmtii О"'ОЛUЙС1>НЙ Лtкарь: Д-ръ Бассановичь
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Извлечение отъ
По физиологическото

"Bulletin de Therapeutiqlle".

и терапевтическото

изучвание

на

Alltipyrine.
От?> Д-рr,

АнтипиретичеQfЮТО
рит-В.

Възвишената

но Н;lЩ С.IJЧа1!.

.l:}ш:увание отдавно с 3aIш'rерееувa.lО J1.1H~a·

те~!Псратура

П" 1,ОП'ГО

са~IO едно ОСJl.ожнение

S?e,," Cl'tЭнi1~.

TOI;a

нс пе-Вкоги

еъетarмлва

опасность,

В'LЗШJllIСlше на температурата

не че е

въ бо Il-ВСтьта, но е п една истинска опасность,

прС>ТИВЪ 1СОЛТО .l-В~арл тр-Вба да отправп всичкит-В си СПJl.U. Като
хвър.'tШIЪ еДlIНЪ ПОГ.lедъ връхъ ПО-Г.lаВНlIТ-В аН1'ппиретическп ср-Вд
C'J.'Ba, които до сега сс употрi;бява.ш, като напрIIывръ:: acide salicy-

Phenique, Resorcine, п тия които на
Ka/rine, Аsрidоsрегmiпз n Тlшlliпе, виж
n поu-Вкогажъ опасности'.гj; r>OnTo причnняватъ

lique, Salicylate de soude,

АсЫе

пом-Вдне се открити, като
даме че пеудобствата

пе говорятъ въ т:Бхна ПО.lза. и тр-Вбва да се отхиър.штъ. Между т-Вхъ
само едно

Cpt:ACTBO

остава на първъ редъ II то е

quinine,

на 1,0е1'О

чудесното дt:йствпе е неоспоримо; татса CJl.-Вдь обикновенната треска"

иде тежката бо.l-ВСТЬ връхь r.оято неговото д-Виствш' с най нзв-Встно!
но тр-Вба да заб-В.ll.-ВЖШIЪ че

quinine

шra н-lаш.шо неудоиства, като

хучеllие ва ушuт-В, ГJl.авобо.ll.ПС, впенпе св-Втъ, повр-Вжденпе въ сто

маха

n

пр. Съ една дума ако и д.:вЙСТlшето на

рШIO, прuнудепи щre да дпрпмъ друго

quinine

да с l1еоспО

аНТIlпиретпчеС1Щ .l-ВI,арство;

осв1;нь това въ ~IНOГO бо.lЪСТИ съ ТВЪрД'В възвпшепатемпература при
настолщето ПО.ll.оженпе на терапевтпн:атане еВЪЗ~IОЖНО да се нама.lИ
ПО.10жите.tuо една ~шого въаВШII~на теипература, да се mцвие едпа
ипертер~шя.

АНТJ1IШ}lПНЪ се прави отъ oxymethylqllinizinc, 1'0ЙТО ПРОИЗЛlза
A'.hikTBlIeTO на utltct, acetacetique връхъ рlншуlhуtll'аziпе; така сЪ
oxymctllylquinizin() J.aTO сс I'РУШ1ра един'L 1I0llЪ меТII.Ш'lеСЮIИ съставъ
по.lучава се охуmuthуlquiпiziпе шetllуlсс, IИГОТО КПОlТ иарпча Dimctllyloquinizinc а Filеlше апtiгi6п'~, 1.0ЯТО бива въ прах'/> ЩНIстаJl.ПЗП
ОТЪ

ранъ, с-Вроватъ, б'.h.ll.Ъ, розовъ

или ЖС.1'l'еншщвъ цв-Бтъ. В1сусъ пма

ма.шо ГОрЧИв'L, п твърд-В добр-В сс

растоплва въ вода. Нпе пеще да

се распространяна~Iе аа негови'r'}; беабРОИПlI РС::ШЦUI1, ппто аа паЧllна,

поср1;ДСТZОМЪ когото съ сдпн'Ь растворъ о'Гъ
Аа се открие аuтпппрuна

ВЪ J1ш.очьта.

Pcrchlorur'C tle fcr

Нпе

може

ще преДПI1ЧlIтеllIЪ да

,:, :,
'}

'83'
се занютае~rъ съ Т~.ilIlНичеСШIТоБ и терапеВТПЧССКIlтi>,IIЗС.il1>дванuл на
това .iI'1JKapCTBo. На6.1ЮАештл юта направени въ

50

с.lучnпразд'1J.lенu

ПО видовет-R на 60.il1;стпт1; и отъ Т-RХЪ сс ОТl;;ршзат.ь., ЮlOго
""-

ва<fШII

.. .

'."

",.,:' "

въпроси.

,

.0...1

Първо ТЩСТО НUС]ШJ'll ПОlеаза с предпочтнте.1I10ТQлд1н'i:СТВ:UС-.'!J.:t

аНТIIIШ1IНна въ б ... l1>СТl1т1; па б'h.1ПЛ дро6ъ, вь Tp(~i~a. ~па~~'у
бс]шу.tознпт'R, ,,1;'1'0 съ ма.ШИ ДОЗII Ю1ТО съ 50 ЦGlIТIIгрюrilIН J[ даже
съ

АО

25 ЦGUТI!l']ЩШIJI сигурно моше да С(' шша.нr температурата дори
2 градусп. Дос'гатъчно С Atl сс хвър.lII сдннъ ПОГ.IСДЪ връх'J, тер~IO

!\Тотрпчсс/штп

Чf'рта за "а

(',.

ШfЛIf

прогресивното

J[ почти l\Тате~raТIIЧНОТО

пtша.IЯU:llШС на T(~МllcpaTypaTa С'{. Шt.НШ ЛОЗН. Въобще първата доза
раСТОЯIIИС на ('ДII 11'1. 'ШС'!>
1I33Щ.lлв:t
ТСШlCратурата
отъ СДИНЪ до
1112 градусъ. Аl'0 сс "рсс'гаIlС "аШlНието /Ш Ц1;ра, 'гc~mcpaTypaTa се
удържа на тол граАУСЪ 11+'1;:0.11.0 часа, II лажс спада още на н1шо.ilКО

въ

д'~сетПIШ;

ПОJ\ОВИПЪ

като

J[

сс

преДПIfШС

дa~!\c па

Bc;.l-Бl\СТВПС 'гона

1

Аруга

градусъ

Аоза,

'.Гс~шсратурата

паilrа.lлва

още

11 сс У I\ържа 'l'av.:a ОТ'}, 8 до а часа.

(:11 01'.tПЧПТС.1ПО

,\'ЫlСТ13I1С

аПТШШ]lШШ

~!ожс да сс

П].Jиuые Ю\'1'О В1;рно СIlСUПФПЧНО .1'I;ЮlрСТВО нс II]ЮТlIl'Ь 'губеРIi:у.tОЗIIса.
нъ НРОТIШЬ
ва'гъ

ТрСС1;;а'l'а

ма.illi:И'l".Б

му. 'l'р·j;ба да

дозн шщ

ЗШI(~~IJ"

l:C 1I]l0,\'I,.I:l\aBaT'.1.>,

"с НС, вс·j;rЩl'll д'];jiстIЗУ
пъ

давсые твърд'1J ГО.il1;~ш дозп I\Юi:ТО ГСр_laIlЦIlТ'1;
день; топа с О'ГЪ

ЮШЛТ3.lIIa

нсуд06С'ГШl на аllТllПIIрПНIl

важность,

пar;;ъ

отъ

защото

1IС тр+'бпа да

I1

4

СА"О

АО

5

отъ

грашш

IIIt
I'.13l.!lIIIT+'

с ЧU та ПрПЧIIнлва ТБЪРД']; пзобп.1епъ 1I0ТЪ,

ЕОйТО ХВЪjJ.ilЛ ту6еРКУ.l0ЗIIПт1;
годарснпе

бо.ши БЪ 1'0.1'1J3Ia С.13бость. И ТЪй б.ta
I\aTO 25 lI.ilП 50 цеuтпгрюша, това НС

на lIIа.ШIIТ-В ДОЗII,

у iIQ6CTBO СЪВС'1J~rъ сс от61;гва,

та не сюrо те~IПературата сс ПОНIIжава,

но почтп ВЪ ВСПЧl\ll'Г'Б на6.i1ЮАеппл, 60.1HllT~; УС'1Jщатъ едно особенно
б.ilаГОСЪСТОЛНllеj

задухата у'.гпхва,

без СЪН нето lIсчсзва;

се пре_raхва тал 'l'ресь:а ь:олто пзпурлва 60.1ЮШ,

и ОТЪ ПСТllна

I:ОЛТО

чпте.ilНО пшrага да нзднатъ ТШI н('щаСТНll 60.ilПП ПЪ ПЪ.lенъ

Ц

TpCCI\a зиа
мараюrусъ

Hecticite.
RO.ilb:OTO за Д1-'УI,пТ'j; БО.I'Бстп на б'R.шл дро6ъ, за ННСЕ~!ОIПIлта

особенно,
чсна

6сзъ

да

важность,

lIС1Ш~IС

шцп

AaAe~I'},

на

:1НТIПшрпна

ОТЪ

изО.lЮДСПШIТ3

че

те~I1Iсратурата

п чс ПСПНОТО д-Вй

отъ

ICO.ilROTO БЪ

дадсна

ВЪ

ВЪ о(':.грпт-ll бо.I'hСТII па дпхате.1ПUЛ органъ,

йепс typ]LOlac, Д'БТО

сл.щъ ефеБ:ТЪ, тр-В6а

тл

прсувс.1П

I1Iа.ilI~И ДОЗll пашцлва зпаЧПТС.1ПО
ствпе с шrого ПО·СU.1П()

сс

да

по

паПРШI'hръ за да сс ПО.1УЧ1I

го.11mп дозп. НСIЩ сега раЗГ.lсдюrе

I,aI,Bo е

д-Вйствпето на антппнрпна БЪ fiепс typlloi"ac? първото Ii:OCTO бпс па
очп е нсговото

постолнно

п в1;рно д'h:itСТЕПС

по на~Щ.lлваНIIСТО

тем

пературата. Но туш. AB'1J п-Вща тръба да се за6'h.l'hжll.ТЪ: пьгво че
3
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тръба по-стши дози, СДIIНЪ

гра1ШЪ въ едно прпюraпие, п '['ая доза

тръба да се повтори трп пд;.ти на день, но

п тука ние сме да.lЪЧЬ

отъ онпя ДОЗИ, RОИТО предппсватъ въ ГеР~lашIЛ отъ
на

день;

второ,

.itявание отъ
до

1

и

ПУ.itса

11/2

че

те~шературата

въ бол-БСТ11т-Б

li:OJlll:OTO

градусъ,

постоянно

разредявание

претърпява

11

траяилото

наб.подаванъ,

не съотвътствува

сдпо

до

5

па б1ЫИЯ дроб'!>: тя
на

'.Гова

JIЮШ.1СIIЛС

чувствите.шо
съ

е

едно

пама·

нама.1ЯШ1

cu

ПО-I,раТI,О;

со разреАява;

нама.itСШlето

но това

па температурата.

С-Втн-В- RОoilичеството на ПИRочьта впди се че се уне.itпчава,

щото време се заб-ВJl1Jзва

грамма

8

по-ма.1ItО

.l-Вгко нама-ленпс на

и въ с&

ypea'.ra. AI,O

се

пог-ледне на чертата, съ RОЯТО се б1М-ВЖJl температурата въ случаптi>
на

fievre typholde,

С.'lучаи въобще,

впди

шш

се че

сутрi>ина

т-В

пременуватъ типа

си;

екзасербацuя п вечерно

Съ една р-Вчь, могатъ да се ФОР~Iу.шра'.Гъ

въ

тпя

нама-лепие.

с.l1>дующuтЪ заь:.1Ю

чения: неможе да се повлияе значпте..lНО връхъ общия ходъ на бо
.itЪстьта, за това не тръба да се дава аНТИШlрина на ВСИЧItитi> бо.itНИ
отъ

fievre typhol(le (тежка

бо.it1>сть), само въ случаитi>, въ RРПТО Te~I

пературата е иного възвишена; тоже за това не трi>ба да се ыжЧШlе

да преll:арва~re теЖI,ата бо.l1>сть безъ

ратура), тръба да сс

(безъ възвишена темпе

TpecRa

б..lагодаРШIЪ съ достатъчното

теJlIпературата, за да !tIоже

БО.'l1>стьта да с.l-Бдва

чение, т. е. да влезе въ редътъ на едпа остра,

на~Ia.itяванпе на

нор~ra.шото

но

сп ТС

доБРOIшчественна

бо-лЪсть.

Вато

неудобства,

както въ чехотката,

пота

TaRi1

н1>~ш

сжщото

Въ едно .itюбопитно наб.lюденпе отъ
оппсанието на една
JlIНОГО ЧУЗДII авторп;

1'OS8010

I;:Qнсултация.
розовп

пятна,

ДРУГШI Аснь

'1'1>

на по.1Уlll'Бсецъ,

RОЖНО

RОПТО

на която се

hactaB-'1епията

II

намираме

съгледано

вечс отъ

по-напр-Вдь

Aana.lO дълго Bpbl,le
Huc11al'd ПОВIшанъ

се явяватъ

И.1П

ан
въ

.l(~щ~обраЗНll

въ дв1>1'1>

})тц.:в. На

въ ВlIДЪ

3,ipaBa r;:o;t:a;

много СИ.юнъ

болната въ другптъ страпи

01'Ъ

ЮИРУ1;:а (р.ыш)

ПО:l1ежду 'l'-Бхъ остава чаСТII отъ

Ma.ll;:o

въ една

на

пзрннвание се състои

се на6пратъ на гърба на

това по т1>хъ се осi>ща
прег.itеда

Goue1 ][ Hucharu,

(кожпо пзрпнванпе),

typhoiao

цi>ръ, по

Това

В..lШIнпе,

това изрппванис на I;:о·;р:ата се за Я;.lt,за.i~О

идада бо.'llIa отъfiеV1'е
типирптпчеСIШЯ

вр1>дпте.шо

щото това неудобство е отъ ма.lI,а важность.

осв.г,нь

сърбе.lЬ. Вато се

на тЪ.lОТО, наы1>рп сс че о:гъ

сжщптъ ерупции шщ връхъ RO-ЛЪПt.тt., връхъ го.1ЪЮIЛ трокантеръ,
отзадь въ до.шята
трае

страиа

на гърба

два п-ли трп Днп, общото

II

Ба двата .1аRТИ. Тая ерупция

състояние

на болната

отъ

това не

почувствува НПRаRВQ В.1ПJIние. С.it-Бдь 'Четпри дни Rожата зе естествен·

ната сп

RpaCRa.

Но това не прави ilпкакво сжществеппо

ПОUЪрlшание
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n

не rrрипятствува

аа

даванпето

антпппрпна. На IIОСJ!:Бдне

J\1:Бето.

тр-Вба да се ваб-ВJ!-Вжатъ СJlучаит-В на бъ.шанпе, но нр, ве1ШОГИ тр:Бба
ва това да се

обвинява

антипирпна, защото вь едпнъ еJ!учай даже

БЪJ!ванията са спр1ШП cJ!oБAD даванпето на тоя ц{;ръ.
Въ отд-В.tенпето на
СJ!учай на

1\1.

Нuсlшгd антшшрина даваи.l.

peritonit() puerpel'ale,

II

въ едпнъ

тр{;ската се намаJ!яваJ!а постолнно

J[

и да.ш добъръ усп'нхъ, тъй щото на основание на тия данни, може
да се над-Вваие че това J!:Бкаретво ще бжде д-ВЙетвите.1НО ПОJ!езно п
добр'И ще ПОСJ!УЖИ въ опаСIlоетпт-В, копто

пон-Вкогашь пое.IL1>дватъ

раж:данпето.

Ние употреБИХ~[l) антшшрппата ва ц-Брението на Rlнщmаtismе
(острш'l: етаВlшII: реЮЩТIIз~rъ) п д-ВйетвптеJ!НО, по ваКJ!Ю

:l1·ticulail'tJ aigu

чеНllята на проФесорптоВ

J\Iasius, Snycrs, Рl'ilm1.Ш, тя пиа особенно доВй
Ol;TpIlAl: стаВНllЙ реВМЗТJl3МЪ. Споредъ '''пя автори, бо
11 ВЪЗВIlш,mа-т:\ 'l',ШlIература сс пзгубва'rъ, :tael\IIO, тъп що,то

ствие

връхъ

.lLКИТоВ

тоВ ПрПNla'ГЪ че аНТIll!llрШНt

щсетво

Salicylatc <k

може ла за~l'l;С'I'П даже съ ПО!lечс'препыу

НЪ дО ,днесъ отъ наб.lIодешmта П'l! lIuсlшгl1

lJ

SOll

не сс ПО1сазва тюсова нt,що, вече е ll:Ш'};СТПО

Рl1св СЪГJ!асява1'Ъ па това,

soude

остава си па

Erysipele

аПТl1ШlРllна,

нъ

'1'-Б интересно

Н}10шuаtiюпс, Въ вау

траеНllето на това поннжаванпе е l~раТ1Щ и добри

Въ еРУТШIВНlгrоВ

.tiшарство

'l'oBa

ТРССЮ1,

д-Бitетвuето

на температурата.

много IIРУГIl авто

температурата сс ПОIlu~кава СЪ даВз'НIlСТО на

ната I~ОЛТО произ.lItза отъ

110

11

'rblI щото ЛО второ 01штваппе Salieylate ас

mt,uto-то но .'I.1>r/(шпото на

шющпт-Б, въ

забkI-Бжва

'Ю

l'ougeole

е почти uезпачите.lна.

(J!оВщень:а)

на тона .1'Iшарство,

lШЩО особенно пе се
освоВнъ наыа.lлванието

Тъп като антпппрuна се еJ!шшнпрва чрезъ бъбреци.

с да се узнае да

.111

'.гя ис ще

б.а;"е

Bp~AIITe.1Ha,

га,то бъбрецп-тоВ са IIОJЗреД"Шf; въ '1'З1':Ы.lЪ едппъ с.lучаЙ на първо

1,0011-

таа ь:онжее'fШI въ бъбрецпт1> l.Iсл1>ДСТВlIе на простуда доВ'1'о Iшаше вна
ЧIlте.lна аlЬuшiUUl'iе

съ l.IЪ3ВIlше1Щ ТСШlсратура, пие I.Il1дeXM~

n

тогава

че тона .11эь:арСТilО съвършенно сс е.IUМПНПlJВ:lше чрезъ Пlшучьта, нъ

при

TOB<L

а.tБУЮШУрШIта

J

Юl'RI.:ТО ла

Въ друго едно наб.lюде1П1(J
щ{нурпи,

аПТllлпруна

ретво се СJ!ШIIIиuрваш'з
се

ПО:lШСJ!П

ч()

препятетвувать

В:l1t:CTO

уве.НIЧII 311ачите.l но сс па:lIа.ПI.

па една бо.lIIa ~f\:епа съ значите.ша а.l.бу

се даваше съ предпаз.ншость

двание-"о па ПIшучьта. съ
на се НЮIa.П1

1.:0

до

1

граШIЪ ис.l-Б

'

pel'c!JlOl"Ul"e <le {Cl' поь:аввашс чо това .t-В1~а

чрезъ (iъбрецптоВ; и КО.шчеетвото

на а.tбумп

да ее уве.НIЧП отъ ТIIИ АВоВ наб.lюдеПШJ )\юже

конжееТIIЛ

та

II

прерождеПlIята

на

тпя

органи

нс

за ПРIIе:uанието на тона .l-БIШРСТВО, въ единъ с.1учаi1

на а.IL1~О.ПIчна дудоетъ съ прп.швъ на Бръвта въ б-В.шя дроБЪ J въ чер-

*
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НIIЛ дробъ съ доста заБВлlшштс-лна .h;с-лтеюща, антпппрпната бпде
дадена до

връхъ

2

грашrа въ подOI;:ОЖНО спрпнцуванпе, това ma-Лf>:О

температурата,

нъ

Божата

II:ОЯ-Т()

б1iшс

З.l,ощаСТIIС

суха

60-ЛНrIЯ

пов.ШЯ

У1ll1нша

и се ПОКрП съ изоБП.'l.енъ потъ. Нъ

по

мр:в и даванпето на това лiшаРLТВО

не lIIOжl1 да се ПРОАъ.lжава

CII:0PO

у

зада

може да се наб.lюдава неговото д':!шс:rвнс.
Като шraме предъ впдъ Д1>Il:ствпето

на аПТlIппрпна

връхъ

нс

рвната cucTe~ra интересно ще б.d'iдС да се изучи това д1iJ1ствие БЪ не

рвнптъ бо.lЪСТll. Нuсlшгd е по-лучи-л'L добри

резу.lтати

въ една ба

зедова бо-лъсть, п при това може да се прпбави съобщенпето

вено отъ

Debove

напра

до lIrеДПЦПНIlСf>:ОТО дружеэтво на бо.шцптЪ за успъшшr

т:в д:вii:ств[ш на антщшрп:на ВЪ СДШIЪ случай отъ l1стерпчна

Tpecr;:a.

Въ нашето специално изучванпе на антпшrрпна употрiэбена въ
л:ВБаРСТВОТО

на дiэцата, нне съг-лежда}rе

въ много

СJlучай

ПОJlза

отъ

това лiшаретво. Ние ще ПОСОЧIШЬ н1и~о.М;:ОТО наб.lюдеНIIЯ на Нuсlшг,l
въ БОЙТО нпе впждаllrс че
ца съ

fievre llel'pctique,

Hllchard е .t11>r;:ува.1Ъ СЪ усп1>хъ бо.ши (\1>-

и ангина отъ

сrtiщо естество; А друго еднО

дв:в II половина годишно д1>те бо.шо отъ

grippJ u pneumonie

се

по

лвп Браино чувствитеJlПО защото съ една слаба доза те)шературата се
паьrа.ur отъ

5

градуси въ растояние на

2

1/2 часа: ОТЬТОlЗа севндл че

съ предпаз.швостъ тр:вба да се дава аНТИПIIрнна на д1>ца-та; С.d'iщо въ
едно

5

годишно д'вте БО.НIО отъ

Bronc11ite aigue

съ при.ШВЪ па J;:рЪВЬ

та въ б:влия дробъ НпсЬага Ш1а.ilЪ добъръ УС1l'Бхъ.
ПроФесора Duscll въ ХепдеJl.бсргъ/ п

Demme тоже ПО-ЛУ'ШЛII добри

разултати отъ даванпето на това л1>каретво, и ето т'.Бхюrт1> заIi:.lIОЧС·
ния:

Дiэцата IЩПТО сучатъ иожатъ да ПО.lучаватъ аНТIIППрIПIа, тя пе

B.HI-

ле нито на охотата пито н'! СШIJlанпето на И.l'lщото, не ПрИЧlIнява бъ
.lвания,

причинява

иаJlI;:О

ЗЮlапванне

шит1>. Въ първата възрасть

20
50

цептигрюши, и на

5

на г-лавата,

бсзъ хуч(~нuе въ у

Ш\ Д1>цаТit нс тр'нба да се дава повсче отъ

ГОЛI1ШНО д1.;тс

1IiJ

тр:l.ба да сс даиа повече отъ

центиграШllI; въобще за в<;lша годпна по

20

цеПТШ'I!ЮШП.

С.l:вдъ това IIзучванпс на антпшrрIIна въ раз.lП'IIIII-т'l; тия БО.l:ВСТИ Шlr.
ще напращшъ

общо еАНО I~paTI;:O Л3.\О~кmIIС

ско

Първото

д1>I1С1'вие.

ри, на антипприпа

I;J

Д'lшетвпе,

че тя е

CJI.1HO JI

пече

па llСИПОТО Терапевтиче

прпсто 01'Ъ ВСПЧ1ШТ:В авТО

в1>рно антппиреТIl'IеСБО ер1>дс1'ВО,

стр1>двтво ь;оето намалява вышишепата тшrпсратура, п че тя: д-1шству

ва безъ да за~Iaива Г.швата бсзъ да прпчинява :хученпс

въ УШIlт1>,

безъ да проп31ЮДП г.laвобо.lIlе. И второто HCIIIIO (\1>истшш е че тя раз
р1;днпа пу.lса, но то не въ рвн СДНЮ:130 пара.'Lе.1НО <;ъ НЮЩ"lСIШСТО па те-
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ыпсратура'rа, кю~то ИСRаха да кажатъ н1шой автори. И нейното л-Бй
стипе ВрЪХЪ лишенпето види се да е твърдt с.шбо.

Като се ИС;1:вдна нейното д-БlIствие връхъ ППI~учьтn, види се че
тя се е.ншuнпрва чрезъ бъбреЦIlТ:Н. уве~пчава ко~ичеството па пи
I'учь-та и наыа.lява уреата, антпшгр][на не л-Бпствува връхъ

сюшл

органъ който произвежда ПИlCучьта защота въ пато.lогичеСI;:пт-Б ~IJ съ

стояния, това .it-БRарство се е.пшинпрвабезъ отеRчение на бо.lНИЛ органъ
а

папрОТIIВЪ ВИДН

се ЧС пиа благотворно' в~пяFiIIе връхъ бъбрека,

Антпппрпна шra ЛНН() д-Бuствпе връхь нервната система, и това го
ДОКfiзнатъ ФИЗIIо.lОГИ'Iес~ит-БОIIИТИ; бсзъ да ИСRЮlе да ираВИ~IЪ заК.lЮ
ченис отъ са;\10 дв-Вт:Ъ наб.lюдепил, па

hystel'iql1e,

и

Goltre exopIltalmiql1c

на които е НСВЪЗ~lОжно да се уповаваме;

fievre

нъ фактътъ е

важепъ и тр:Ъба да се сПО~lене.
Тил са добрп,тт, д:Ъиствия на аптипирина.

Hel.a

сега ИЗ.lОЖIШЪ I~aKBII са неудобствата отъ ПСГОIJОТО при

еманпе? II'l~коп автори паказватъ, на чувствувапие ОГНСПШI вршшанпл,

това са р-Вдкостп. Бъ.itпаШIЯтаможе б][ пос.l·Бдпатъ по чссто; п срт,д
ството

за

да

се

отб'hгпатъ с да сс

дава

Спiщата ц']ЫЬ щ)же ла сс 1I0СТIIl'не аl..:о дЪра
освт,тъ това ПЪ МIIОГОТО С~уtIaЙ
НlIлта.

Най

.IСНЪ потъ,

ва;кпил

1.0llTO

Ц'];ра

пршшаппето .1-Тшарството;
прIItIIIНЛВ<t

!iiLВa

.11ша рство

па ыа.lIШ

въ

дози

па

бъ~ва

прпчшrлва

IIзобп

ПО.I0вшrъ H~II

01'0.\0

pCICTYMa;

1

часъ С.it13АЪ

за да се ()тб13l'не това пеудобство

11

е НЮШС.Ш.lЪ да употрt.блва ц13р:t
че пата се

ClJ

чрезъ

НС с ПРИЧПIПIтс.lЛ

УIЮрЪ с че тона

об.нша бо.нпш

Ц'};ра

Hl1chara

с~аби дозп, н:ато с заб:Ъ.l.13за.l.Ъ

1 II 1. 50 грюшъ, р13д
75 центпграШПI, почти ни
25 центиграшш; Знае се вече

СЮIO аlИ се дава до

ко ~10же да доде с.t13дъ прие~ЩШlето на
RаlCЪ не иде съ еАна доза отъ
че

II

съ ~Щ.llClI.т:Ъ

туберr.;у.IОЗIштt

50

I1,IИ

,..\ОЗII те~lIIература,та

се

Ha~a.IJIВa

и

повече-то

въ

бо.ШII.

Ko.l.ROTO за ПрПЧIIнлванпето

на едно I~ОЖНО изршrванпе

(Exantlleme), то

е интересно, нъ трtба да знае~ъ че това се с.lучава твьрд-Б рт,ДКО

~ащото въ бо.шпцата

Bic]rat

бо_шитtса ПО.l.учаваА.1I аНТIIпирина

въ

растоянпе на единъ ~l-всецъ, 6езъ да са lша.IП розео.Ia; осв-Впъ това

II~рПlIва.ние като пе В.шяе

НIшакъ връхъ хода па бо.t13сть-та, нито

връхъ общото СЪСТ"ЛШIе на бо.itЮШ, то н13~Ia защо ла се БОШIЪ.
Таrшва са прешrущеетва-та и неудобствата отъ употрi;б.l.енисто
на това .l.1щарство.
Тр:Ъба сега да сс по~ене за неговото ФПЗПО.l.Оl'пчсско дт,пствпе

и аа опптит-В направени ВрЪХЪ животппт-В отъ НUС]lю"1
ц13ра

е

бп.IЪ

опитанъ

ВрЪХЪ кобаii: и

11 Hellocql1e

.lашIНИ и връхъ жаби. За

б:Ъ.l13жит<з.шото въ- тия опи·ГJ[ е че ц13ра ПРИЧИНJlва.IЪ К.itОНШIескп и те·
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танически движенил, параплегиа схващанпе-то на иускулпт-Б се слу
чава съ сжщия почеркъ ПрlI всПЧЮl1"В ОППТП

проФесора
хожда

Воис1шга

до С.Yi.щото

римо Д-ВЙ:Сl'впе

като

че

за!С.tюченпе;

споредъ

ЕрЪХЪ неРВlIата

говатил ~IОЗЪКЪ
са ОТIIоспте.1.НО

Н'НКО.'1КОТО

потвърдяватъ това
него,

си:сте~ra.

ОПИТI!

на

иненпе, п той

,'\0·

аНТl!!шриuа пщl. неоспо

тл

д-Биствува

връхъ

и сашIЛ мозъкъ. Дозпт-Б УПОТР'h6еШI отъ
по СIIЛIIИ, така ШОТО:lа нс-Вкъ ки.'tограШIЪ

дъ.l

Henocqu\\

отъ тлже

стьта на ЖIIВОТIIОТО yrtO't'p-Вб!I.lЪ ОТЪ 50 ДО 60 цеlIтпграшIИ, а Воис!шга
употр-Вбп.tъ маби дози, отъ
Ние

II<JучваХ~Iе

още

п

до

15

особно въ първи-т-В наши опити
за извлечението

17

центпграШIII за Iш.lограЩIЪ.

e~IOCTaTIIqCCKOTO

като

д-БЙСТВJIе

б-Бхие

иа.1КО кръвь отъ животното

па

антипирпна

заб'!м-Взали

~I.Yi.ЧIIОТllЛ

за да л ИС.1.1;два~Iе подъ

спектроскопа. Тука С.1.-Бдва единь опптъ кой-то показва ем:остатпческото

Д1шствие на аНТПШIрпна съ Егgоtiпэ п Рег()Ыогш,) \lе
Като се отр-Бжатъ трп-т-Бхъ пръсти на дъсния

fer.
кракъ въ

три

еднакви на величина кабай, п се потоплтъ ранп-тi> въ почти една
кви раствори отъ тил три лiшарства.

Въ ДРУГЪ едпнъ опитъ, отр-Бзали въ ср-Вднлта частъ на к&лката
на

единъ

лапинъ

(заекъ)

Феморалнит-Б

зобилното I~ръвотеченпе, съ праханъ
отъ

с&дове,

потопена

въ

и

са

спрс.1И и

СИ.1.енъ

растворъ

антппприна.

HenOCllue

употребплъ съ тал ц-Бль памукъ

патопенъ въ анти

пирина, така c.l-Бдъ като otp-Бза.lЪ пръетпт'в па дв-Б кобaI), (привъ.
рза.1Ъ

връхъ

раната на еДШlа аНТIIппрпнна

BaTf'[t, II

връхъ

другил

с.Yi.ЩЪ раЗ~I-ВРЪ проста ватка. Сл-Бдъ I:ШIраШIето на ['ръвъта, прет-Бг.lII.tъ
отъ ново АВ-ВТ-В зату.1.КИ отъ ватката/ и намерена е сдпu. раз.tIша
тлжесть-та,

колто

показва

просто съ ватка изгуби
та

зат.diКНa.lЪ

10

че животното

па което раната

повече f'ръвь отъ друеото

съ антипиринна

па което

рана

BaTf'a.

Отъ тил опити IIIоже да се зак.1ЮЧИ че антипирина
и опред-Б.l.ено

въ

заТ.diкналъ

ш.Ia бързо

д-Бйствие за спиранно КрЪВОlIз.ПIЛннето, защото въ то

зи случай лвно се вили че кръвотечението

антппирина отъ колкото съ

ergotine

с') спира иного по скоро съ

п даже

съ

реl'СЫОГШ'О ае

fer.

сл1;дъ изучванието на тил важни свойства на антиппрr!На, llзучваЮI

са

II

неГОВIп1; свойства иротпвъ уеНlI.ваНlI.ето; ea~ll) е,'\пн'Ь ОПIIТЪ е па

правенъ за това въ сравненио съ асНо
ка

аНl'Iшuрпна се

показала

salieyliquo

връхъ кръвъта; и ту

преимущественuа,

Сл1>дъ това пде спеБ:троскоппческото ИЗ0л"ВдваЮIС на I.ръвьта, въ
единъ боленъ .'liп.уванъ съ антппирина поетредс'.гВО1>IЪ пово изнаме

ренил ематаск.оп'J> отъ

Henocque, отъ

нието кръвъта на кобаи убити

съ

това исл-Бдвание II отъ ислi>два
аНТIIпирина,

ИЗ.шза

че кръвъта
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не

преТЪрП'Б.ilа

миратъ

значпте.lНО п ВПДНО

се постоянно

съ спer,ТРОCI,апа

обшшовеннпт-В

дn-В

чистп п добр-В отпечата пп на охуhl:ШQglоЫпе
не се прпбавлтъ

поврежданпе;

хараRТИрП~ТIIческп

на

чертп

п нш,аRВП АРУГП черТII

при т-Вхъ.

Нле нампраме тоже съ сиеЕтросв:опичеСI,ОТО из.t-Вдвание реаRСЦИП
т-В произведени

отъ

с1е

percblorure

fer

връхъ еАна СО.ilуцпл отъ антипп"

рпна 11 връхъ ПIlЕучьта на бо.ШИ хора и.ш други животни
е.ПI

ROIlTO

са ири

на ФИЗИО.lогич.есв:ото A-ВЙСТВlIе на това

.iI.iJKap-

антипирина.

Ето съкращението
ство:

1.

Антшшрпна шra неОСПОРШIО д-Вйствпе

2.
це·то;

връхъ

нервната

сп

връхъ мозъка 11 връхъ ДЪ.1 говатил МОЗЪRЪ.

стема; тл l\-ВЙСТВУJЗа

Относпте.il.НО Itръвообръщапието, тя разреl\лва бпсппето на сър
11

ЖIШОТIIIIтi>,

умпратъ

отъ

пара.ilПЗIlЛ

на

сърцето.

Отъ

епеItТРОСltоППЧСсН:Пт-В паб.ilюдеIIПЛ се внди че 'гова .tiшарство п'}ша пп

RaRBo спецшt.il.ПО l\-Вйствпе връхъ I,рЪВLта; ПО спореl\Ъ проФесора
Demme, тя l\13ЙСТВУllа.lа като отрова ВрЪХЪ ПРОТОIТ.lаЗ~Iaта.
Ко.шото за д'Ыrствплта па аптшшрппа 110 паllрi;гщшпсто
па
аРТОРПIlТ13 пма раз.lIIЧIШ мнснпл; 'ШIШ за

Сl\IШ

Ш,Ш пюrа.lЛшшiс

па

това в..ь.Тр13шно наllрiJгваШIС па артерптн'h а за ЛРУl'lI Iпra уво.lпчсппе
въ напрiJгванпето.

QUf:'irolo,

особ'но Ilзучва.lЪ

ши:,лванпето
на

тол

на

тпл

ш~хаППЗ:JЪ

3.

ЖII.ilIШ

антшrпрпна

(С<Бдове);

споредъ

Ilюra.lлва

забkl1;зва.1Ъ
пего

те~IПература-та.

ВрЪХЪ ди

сс разредлватъ;

ДiJйствието на аНТПППрllпа връхъ шшучната се"рсцил е

тайна; иоже да се

приелп,

споредъ

показанията на JIiШеl';

Rучьта иа.1RО се НЮlа.lява, СУ.1ФУРПИ-ТЪ СО.1И се уве.lичаватъ,
С.<Б.щето

раз

посръдствомъ

Показва се че аптппприна нъ~ш го.l'}ШО В.шлнпе

шението, нъ при това въобще е щшето чо дишенплта

4.

на аптпппрп

l\'hii:CTBIlcTO

на връхъ I,рЪВШIтiJ ЖП.1JI на кожата п постолнпо

ВрЮlе

уреата

о

още

че пи

и въ

на~r:1.1спа;

Кръвоспирате.lIfOТО /\iJЙСТВllе на аптппирина, пе ~roже да сс

5.

обяснява, За сега факта говори.

6.

Остава едпнъ ВЪПрОСЪ

Il

той е да се узиас шшъ 3.НТИППрШlа

ПОlIllжава те~IПературата. l\[нешICТО '[С- аНТIIпприиа 1I0Шlшава ТiJ~IПе
ратурата ЧРС3Ъ IIспарлнанпето на пота, n ~IНеlшето IШ l~ucil'olo, който
тъ.шува ИОJiнжаванпето на те~IПературата съ дiJйствпето въобще па
антпиирина

връхъ

RръвобръщеНlIето,

П.Ш

проето-връхъ r,ОЖJшт:Б

RрЪВНИ С.<Б.дове, -като отстраНШIЪ тнл дв-В ~IНеПI!Л трi>ба "а ПРПЮlе~IЪ
че антипирпна Шlа ДРУГО сиеЦlla.ilПО дi>йствпе нръхъ иерВНIIт1; цен
трове,

RОИТО

управ.lяватъ производството

и

ираБII.шостьта на Te.H~C·

ната тои.шна, връхъ тия центроне RОИТО авторпт-В наричатъ lIlcp.1tQ-
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геnи; защото ако аНТIIппрnна да нс\

шшше прюrо

Д'I311ствпе връхъ

пеТОЧllпв:а които произвежда тоrт.шпата, то тл ПО бп iJ,1нlеТВУНII.щ 'Г'! й
вiэрНI) И тъu енергично.

Нет,а сега ПЗУЧПдIЪ назначенилта па аПТПШl}J1ша, п въобще назна
ченпето на
КОГО'ЕО

ВСПЧIЩ-Т+' антпппретпчееюr .liэкарства, и

'fpi>6a

uаЧIIна rтo

да се дава това, л'нкарство: съ елна М::IШ, l,ога

II

кав:ъ

'грi>ба да СС дава аuтпппрппа.

Споредъ Нпсlшеd Д1З-В г.lавпи IшзпаЧСИIIЛ
г{) ВЪЗВllшена те::lшература

(hYP~l·tll')rmie)

и

Cl~ 113IIСI~ватъ:

Ыпо

ПрОДъ.шште.шо

geUIJOTo

състолНlШ.

Но какво тр-В6ва да разбnрюrс съ "'У::lшта }lypel·tJlerrnie? Т; -];бшl.
.iШ да давюrе това название иросто на KpaUHO
ратури, безъ различие на БО.'l'ВСТllтi>;

ВЪ3ВJrmенитi>

темпе·

градуса, наПРШI'БРЪ, съста

40

В.lлватъ .Ш вслr.:ога ппертермпчна температура? Нс -

нuсъю,а казва,

че "ипертеР::lшлтане е една ОТВ.lечепа ФОр::llУАа КОЛ'ГО да се lII-:ВрИ съ
неИЗllIеНШIIО едно ЧПСАО,

колто

да ::Iшже

да се

опр-вдеАП

по степена

па треската, П прос:то съ термометра въ рж"IЩ"; ffпсртермилта сс про
1I1енлва за велка еiJ,ШI. бол-Встъ; това

КО,ето е

ппертеР::lШЛ

за острил

арти~у.lарепъ реюraТIIз~rъ пе е ипсртерщш за Сl,ар.нtТlша-та ('3ипанп,

ца брушшща), 'rar~a
не

за

40

градуса са ипертсршIЛ за първата бол-Встъ, а

втората.

Прочее, сюro ПРОТIШЪ IIПСРТСJШl1ЧШIТ}; ТС~IПературп
сс даватъ антипиретпчнп

сто се със гоп часть отъ бо.1.ЪСТЬТЙ,

ОG.'10жнеппе,
5ленпето
:Вед.lПВО

и IШЛТО причпнлва

на аНТlIпщнша
се ограИП'lава;

това .1-ВЬ::JрСТВО

НО противъ '.гая треска, I.ОЛТО

()

опаспость. По тоа l!аЧJIНЪ употрi>

11 въобще па
1I така чрсзъ

аНТПП!lр\lII!! ат!; еР'!,ДСТLЩ снра
об~ПIС.lеннот()

занела лсно ОПР€i\с.IСНО

Тув:ъ не се свършва,

тръбва да

а не ПрОТIIВЪ Т[JCСI.ата r~олто про

cpi>AcTBa,

употреб.lЛВaJШС,

деЕсто въ терапевтика'га.

остава още еАна важна

точr~а за пзяспл

вание: ь:аь:ва ц-:В.~ь гони терапевтпста rщто преДПIIl:ва антиппреТll'1ПII
.l-Вв:арства?

Вс-Вь:оrп 11ЗIIСБ\,ва .1И се да се НЮlЙ.lЛDа па оБIшновенна (нор

lIIa.1Ha) една пперз.'ерШIчна те!.шература? И Ю;:О е таlЩП:l пред.шгаuмата
ц:!>.:tЬ, то на вс-Вка мннута ще сп поБЪрi{ваме П.i'iiТЛ, II ВСЯl,QГП ще пи очаь:ва
несполука. Това,
прпведе:.rъ

което

тр-Вба да очав;вюrе О'l'Ъ

тсзшературата

на тол градусъ,

въ НОР::lIa.1НПЛ хо дъ на БО,liэстьта,
дt,Йствува.ш

'1'ОЕа .li>шчJCТВО

въ [шrото тл

пако I10СТit"пва::lrе

защото' ппе ще пре~raхнС}rъ

е да

трi>ба да е

тю.а,

~ЛIIО ос.ЮЖ!lеrшс,

умно би
сдна

0-

иаспость.

Второто назначениее продъ.лЖlIтеJ\.Ностьтана uостолннататреска.
Не е HY~ДHO да се расправл в:щ.ва

добрина чувсткува бо.шия

ако

постоянната тресь:а се пресече поне вре11СННО. Тия са двiэт-В rлаВНJl
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назначенил на антпппричнпт.:в

ср.:в"ства

пО които т.:в са отъ го.'I.iща

ПОJLезность. Разни пжтища Jша по които това .I:lшарство ~lоже Аа се
Аава:

ПОАКОЖНО,

чрезъ

Първата

1.

11

ректу~ш

чрезъ

меТОАа е ОТХВЪРАена,

спринцованил причпплватъ

Аа ПОСJLУЖИ. Въ такъвъ

по ПРИЧ1lна

че

ПQАКОЖНИТ.:в

БОJШП; по пиа СJl.учап, въ КОИТО тл може

СJl.учаЙ

антипирина п АПСТИJl.ована

CTO~laxa.

се употр:Вблва

сгжстена

со.1УЦПЯ,

ВОАа въ равно КОJl.пчество, така наПРП~l.:връ:

Antipyrine 10 grammes
destillee 1О grammes.

Еаи

СОJl.юцилта Аа се прави на ТОПJl.О (Аа се инжектпра отъ еАна АО
АВ.:в спрпнцовки

Pravaz).

Чрезъ ректуиа, на .'I.авементъ j АВ.:в JLЪЖIЩII отъ

2.

еАна СОJlЮ

цпл на колто 15-та часть състоп отъ аптппирина въ ИО.'I.0ВИНЪ ГJl.П
стпръ; И А.:вПствпето
чрезъ

бпва сжщо

както аIЮ бп се АaJl.О .1oБl,apcTBol'O

стомаха.

Сжщо са употр'hБПJl1l

11 СУППОЗIIТОРII тю~а съставени:
Antipyl'ine 50 ,~cntigr. й, 1 grammc
Всшс ас сасао 2 grammcs

Тол tшособъ е повсчсто IIсв'l;реlIЪ въ поншmшашICТО на тс~шс
ратурата, но е ПОJl.сзепъ въ ТСЧШIТт. еnrОРОПАП. За пъ
чап употр'l;блватъ

сл.щuт.:в

CJly-

и СJL.:вАУЮЩПТ'h помадп:

Antipyrine 10 gгаmщеs
Vasiline 30 gгашщсs.
Даванпето чрезъ стомаха е нап добрил способъ, {,ато се раетопп
антиппрпна

H.:вKo.H~O

YCJlaACIIIt съ захарь, n аРО~ШТПЗIIрана съ
menthc пJl.п Еаи ас fleurs u'oranger; може да
.'I.'l;KapcTBo ИJlН въ винена ВОАа. ТaIшва са

въ ма.Н,О ВОАа

капки Еаи ае

се ра3:lI.:вси и въ АРУГО

способпт.:в на употр.:вб.'lението
отъ

50

Ао

75

З<1 тпФознитт.;. за СlI.'lНИТ.:в

1

на

аНТПШIрина,

и АОЗИТ.:в му са тил:

центпграшш за ФТИЗПЧIШТ.:в боJl.НИ; ОТЪ

трески нс тр.:вба

1

Ао

3

грu.шш

Аа се дава повече отъ

гра~шъ на единъ пжть и то чрезъ часъ.

НаЙ-сетн.:в

ИЗJLагаме

с.'I..:вДУIOщuт.:в

заВ:.'I.IOченил

на

Г. Д-ра

Hucharc1, с.'I.1>ДСТВIlе на llаб.lюдеПIlЛта му въ бо.ШIlцата Вichat:
1. АНТIlпирпна нс тр.:вба Аа се употрт.6ява въ СПЧШIТ'l; БО.l'1>стп
СЪ. треска.
колто

Неговото

състои

назнаЧСШIе

ппертермпчното

е прОТIlВЬ
ОСJlожнсппе,

преуве.lичена.та

11

което

треска,

ОС.lожнение

е

раз.'lПЧНО за въ с.:вка една БО.l.:всть.

2.

Въ ГО.ll.:вмпт.:в

шпте.'lНПТ.:в

БО.l.:встп,

пирексuи, като въ тифозната тресн:а, въ изсу

l.aTo на ПрШIт.ръ въ чехотв:ата, протпть про

ДЪJLжите.Шl\та треска тр.:вба Аа се употр.:вблва антиппрпна.

3,

Пра това тр:'Бба .l.:вкарствотода се Аава въ разредени и с.1абп,
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дозиси, за да пе причинява потъ които хвърJtЯ боJtНIIЯ въ адинамия
(безсп.ше ).

И наи С-ВТН-В отъ това л-Вкарство не тр-Вба

4.

вече отъ колкото

11

ФИЗИО.lOгичеСКI1

RJtИНI1чески

Аа изискваме по

то може;

ДУМИ да не искаме тежн:ит-В БОJt-ВСТII да прекарватъ

I>laJtHa

съ ДРУ1'И

хода си съ нор

температура.

3а прuвързваппе раппт'Б съ
ПроФесора

Могеtig-lVIоогhоff

практика, ва ВСИЧКИТЕ

въ

операции

jodoforme

бо.:шицата

II

употрi>бява са1l10

въ частната

си

jodoforme, и не

ваб:Н.l-Взва НИl~аквп с.l-ВДИ отъ отроввание.
Непоявлванпе на Прl1знаци отъ отровванпе топ отдава на това
че употр-Вбява само

jodoforme,

безъ Аа прилага прп него друго анти

септпческо в1Jщество. И д1JйствитеJtно С.1Jчаи на отроввание
гато

съвременно съ

За да има добри

jOtlofol'mc

Прllбавлтъ

антисептически

резулта'ш, ТР'вба

jotloforme
Ma.itKO отъ -

сптепъ прахъ, да се посипва по

има ко
кис.itоти,

да е твърд-В чистъ, въ
еданъ ПrtiТЬ

само, и дО

е ВЪЗ.lОЖНI1 p-вдr~o да сс променява превръзката.

KO.itKOTO

Препаратит1J, съ които сп с.itужп проФесорътъ

Moretig са сл-В·

дующпт-В:

1.

Сптенъ прахъ отъ

най чистъ

jotloforme,

когото

хвър.itЯ (по

сипва) връхъ раната посрi>дство~rъ па едпнъ инсуФлатоl'Ъ, и по тоя
начинъ

ВСИЧIщта

рана

се

покрива

jodoforme.
2. Тои раЗllI1Jсва jodoforme
И.1П съ Beurl'e ас сасао п прави

съ

съ

еднаБВО

gelatinc

С.tаСТI!ЧНП

'l'ънъкъ

II~И съ

п.ш

пластъ

gomme

отъ

щ'аЫquе

твърдп пера (пръ

чици). които по~ага въ дъ.1бочпнптt па ранпт1J Н8 копто рани държп

дупкпт~ растворенп ПОСР~ДСТВО.IЪ дренажъ, за да дава свободно пс
тпчанпе JЩ жпдкостпт1J.

3.

ИОДОФОР~IеНIIJI газъ (ТЮлбенть) приготовлява отъ оБПБновенниа

ТЮJtбенть

(маР.lа), като го натапя просто въ една етерна СО.1ЮЦИН съ

10% jodoforme,

безъ да притуря н1JкаквиJtепчшщ в-Вщt\ства. Тан марла

употр-Вбява за привързвание на ранпт1J, за да пспъ.ШЯ

paCTBopeHIIT1J
1,0-

ранп, отъ БОИТО тече I~PЪBЬ, и да nспълня другит-В кухпнп отъ

ито с.l1;дь операцпя бп п~ra.itО кръвоиз.шянне,
вагината

4:

п

каБТО реБТУ~Iа, устата

пр.

Въ е~rУ.1ЗПН

венъ раЮI1Jсъ

10

ПлИ

50

на CTOT~XЪ

jorloforme

въ единъ ра.

глицерина съ вода КЪмъ копто се прибавн п

25

цен

ТIIграмма адрагантна гошra. Съ тал С~IУл3ПЯ се С.lужи за да нюraзва
рани, които Шlатъ БрИВИ дъ.lбочпни, ранит..в произведени BC.l-Вдствпе
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на строшени кости, ранит1> на ставит-Б и за инжекции (спринцования).

loaofol'me въ разни АРУШ со.1ЮЦИИ, ROIITO
ganglion strumeux.
ПроФесора l\Ioretig
заб1>Jl1>заJlЪ че Фонгознпт1> граНУJlацип,
ВJlиянието на joaoforme безъ да бжда'.гъ раздранп ПJlП paCK<Yi.-

5.

Той

употр1>БЮJa

инжектирва въ
подъ
сани

съ

н-Вкой

пнструментъ,

ПЗ}J-Бняватъ

се п на}fа.lяватъ

много

скоро.

3атвърд-БJlпт-Б

повърхности па гпоенпцит-Б, на туберRу.lознпт-Б

поврежденпя въ спновиа.шт-Б

скоро се ИЗJl-Бкуватъ.

Отъ ПЗСJl-Бдванията на !lагсhашl ПЗJlиза че иодоФорма ирипят
ствува образуванието на гигантнит-Б ЦeJLУ.ш,

Съ това прпвпваппе рапит-Б еризппм:ь по,р-Бдко се с.lучава отъ
ко.лкото въ обикновенната .i1..истерова повязка, И никакъ не се САУ
ЧИJlО признаци отъ ГПИJlа зараза и.ш отъ

(гнойно

scpticemie

пами

саппо въ кръвьта).
Най сетн1> той заIС.1Ю'Iава че
има трайно

дi>йствпс п

.1CCJIO

jo:loforme

С СИJlfШЪ аПТ1fССПТIЩЪ

СС прн.шга п АССНО

можс ла сс Н3.Л"

зирава.

Л'БКУШШllе отъ ХО.IСРЗ.
Д-ръ

въ

Trainier

Rullctin tll('rapcutique

лава с.l"JцующнТ']; б1>.11шаш

по .1"Нкувапието отъ хо.1СIШ:

Предъ

ВСПЧRО

тоН

осrti.жда аФIIОlIa

h:OrOTO ,10

Прf',III

нiшо.шо

годппп ТВЪрДБ МНОГО употр"h6ява.ш.
Протпвь

поноса п въ пача.ЮТО

на

(,о.l1>стьта

той

упочУ};бява

с.л-Бдующето

.11;h:apCTBo: Еаи 100 gl·., sirop ас mentlle 25, elixir garus
15, Iшilе ае ricin 8 gl', phosphate <lс cJlaUX 1 gl'; а протпвь б.1ЮВaIШЯ
та дава просто potion (lе riviere, Но Прl! това той запрсщава па бо.шпя
да ппе миого вода,
ЛОЗВО.lява }Iy ОЮ1О ла сп h:BaClI устата отъ ВрС)Ю
па ВРЮlе, и пар'lцъ:о лава .1CA'!> иа бо.шия.
До сега пезаб-Б.l1;запп лва СIШПТОШI обърпа.ш нсговото впшшшlC:
Юlсе.lОТО

уригваПlIе,

срещу

ства; п бо.ша па чернпл
врежденпята КОПТО

Tofl

I;:OC:TO Toii

прспор,,';.чва а.Ша.шшш

"робъ, I~ОЛТО Д-ръ

.11>RapNicati тъ.шува отъ по

пюreрп.1Ъ въ 3.IЪЧНОТО м1;хурчс п въ

черПШI

дробъ, противь ROlITO съв1;тва lIО)Ш3ШШПС съ опgшшt mel'curiel bt311arlonne.
протпвь гърчовет"в

С.1д, 11 отхвър.1JI

xo.lepaTa

топ

раСТРlIваllllЛ

съ I~ЮIФОРОВII и[t

копто заб1ыватъ

I;:o~~aTa. Въ

отдава ВСll'ШО на поБЬрl,mшпе оз}ютпчеСRIIТ1; ПрЮI1;ня

ванля въ т1>.юто,

ва30~ЮТОР!lт1;,

той СЪВ1;тва .11;rl~U раеТрПl3аппл

ClI.1НIIT1;

вс.l1>дствпе на едпо тстанпческо

дi>il:ствуваНlIе па

TaRa ТЪJlRУШI гърчовет-Б, IIстудяваппето и набрЪЧI,ва-
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писто па I~ожата. П отъ това пос.l'n,IUil
~Ю[ДIШСТП

чрсзъ

Протиш.

bel1adone

сточаХll

п

това тстаШI'lсеl~О

а не

opium,

TOi!~C

J[Jхър.1ШII1СТО на Т':l;.н~снптt

черrщта.

съетошшс Tpt6a да сс употрtблва

сппртшrТ'l>

питнста, Ь:ОIlТО при<шпшзатъ.

раздразнение, са врtдпте.шп.

Протпвь ХЪ;lЩШIIСТО Iшето сс с.1У'шrш 'ICCTO, Toii уrlOтр'h6лва:
cbloroforma съ lшilе а' аmашlеs clouces u uclla(lone.
Ко.1КОТО за проФн.laЫСПЛТn, той
Jасошl, който

ШШОШIЯ

ъ:азВ:'I, че опова ШРIIIО

ДУ~IПТ'1> па проФесора

пзо()рстешю на ~пп,робпТ't се

ПОRаза Я.l0ВО въ К.l1пшчесr,ата ~lедпцппа. ТаЮl хо.lерата хваща едного

а пе правп нищо па другпго, тъй щото
на

която

тл

може

да

се

съвсt~IЪ стрюша е почвата,

развпва.

Вспчю[ ПРИЗlIаватъ, че Х'О.lсрата хваща

3а това добр-В I~азва проФесоръ

по-сь:оро с.lабпТ'В хора.

Bouchar(l, че lIIНOrO паТО.1Огпчесь:п у

С.lОВПЛ се ПЗПСh:ватъ ,за да ::Iюже еДШl

бо.ltсть да се Р:'lзвпе, безъ та

юшато ус.1Овпл, чов"!шъ въобще протшзостоп срещу в.ПIЯппята, ь:опто

бп lIfОГ.1П да пропзводатъ бо.l1;сть,

"с.l1;довате.шо впсО!ю да обяВIШЪ,

че хо.1Срата пе хваща сп.lIПfтt Т'h.l0С.lОЖСНПЛ, хора, RОПТО прекарватъ
ре"опенъ

~rшвотъ; п тъй щс l\Iо~r:~}IЪ да

IIIахне}IЪ ужаса. Въ прюIC шt ходер'1а

ба да сс паЗI! ОТЪ проету"mщппе,
IIIНОГО дtцата. Да сс пазu

рснно.

отъ

06пчал

'Гр"!,6а да сп

атъ топа

ппщспарптс.шпл

подъ пред.l0ГЪ за успдпашrс,

ОТI\:.lOIIяпа

б,hде~IЪ

еппде~IПЛ,

Rа~l,еl\IЪ, че

паir-добртrл

Ш1ЧППЪ

варДШIЪ отъ БО.l-Встьта с, ЩО1IЪ

поус1;ТШIЪ че сле ;lШ.ШО
на

ШIЮlC

I1Iа.шо

поносъ,

паЗШIЪ дпета; lашlапum

II

часа

вспчr:п ДРУГI[

ще пре

Птшоi[ да пе се

l\lOже да СС е"атъ

жени

П.Ill

I!

Tp'J,6a "а сс пар,'ЛТЪ паll
Rапа.IЪ, ,Ia нс се сдатъ,

ра:J i ljJa3НПТС.шп пtща.

сп, ОJЮЩПЯ ,la~KC

1'0

ПО.lе3НI[

вс1;h:пi[ еДШIЪ ТР'Н

да ДПРIШЪ

по

YMt-

аа Д!! се у
нераспо.lO

СПОI~оirствпе

(предупредпте.шп)

1I

да

предпази

те.ШП .1iэfiapcTBa са 6езпо.tезнп.

И тъй ХО.lетата нс ще б",де една всеобща раЗОРIIте.ша,
отъ lIlНOrOTO

другп паТО.l0гпческп

да се увардп,

IIIНОГО

II

с.1УЧRII,

отъ конто BC-ВЮIlI

че нс зш:.lужnа да се подига ГО.11;;lJЪ страхъ

предпаз.lIШОСТП

С:lГБШНI!

II

притеспнте.нш,

па

ROIITO

но една
ще }IO~Ее

1I TO.lRona
безпо.lез

ностьта до нейд-В СII е ПРIIПОЮlaта.

За терапевтичееиато
въ

100

Почти

дtйетви{) на

60.шп атъ разнп бо.l1;стп

BC:Rfiora

,'а два с.1УчаlI

ReSOt·cine. -

д·},jiствпето на

той пресliIщ.lЪ

обlш:rювенпата

за кОПТО

прппу дснъ

бп.lЪ

Г. Rigl1i оппта.1Ъ
resorcin<:} в;n.тр-Вшпо.

ТрССЕа съ ИСТ,.1ючсшre

ПЮI1;сто

l'еsогеiп'Э да дава

quinine. Отъ 15 с.lучап уес.шченпе на ,Щ.lака 11 пюra.lеНI[, неПЮШ.1Я
BaНI1eTO на 4-т1; остана.Ш с.lучап TOl! отдава На отдавностьта на 60-
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.1.J>стьта. До:шза, IшIlто '.г0I! УIIотр1шлва.lЪ за пъ.шо раЗВIfтпт1> хора с
ДО 5 граыиа m], день въ воденъ растворъ отъ 100 до 150 грашra;
п дава.lЪ това .l1>RapCTBo базраз.шчно въ денл I,ora шш Jf пога нtша
TpeCRa.

4

lIопо
ПроФесора

,I'D(IeUUe

па

LLlpLlS.

Schwimmel' с.11ць пато

употр1>6п.lЪ

ВСПЧЮIТ1> дО

сега препора;чанп .l1шарства срещу тая бо.I1>сть, най добъръ усп-Вхъ
наillt.рп.lЪ въ

цt.решrето

Lupus С"новреиепно съ Emplastl'() mегспriеl

II съ Acide Pyrogal1ique.
TOII почева тапа: H-ВЬ:О.lПО ДПН наРС4Ъ пmrаЗfШ раната съ Dазп
AOAt.TO сс нстре6лтъ r;:орпт1; JI пеЧJIСТОТШIТ-R. Пос.l-R захваща да
ЮIШП раната трп П,t';,тп па 4е1l1> съ една ПОilШNl, 1,ОЛТО СЪ,'ЪРЖ:1 10%
асЫе Pyrogalliquc II ТОП:1 ПI)(цъ.lJТ\апа отъ 4 .'0 7 ,'1111, "о I,aTO захване
.llIна

Аа ПрIРrШJЛва

бо.lRП. По"прr.

шюто съ В:1зн.III1IЪ
натата съ eтplastrc

това е"IШЪ

II.Ш два Д1!П повтарп Ма;ш

11 IШТО З:lхmше да СС обр:lзува
vigo, IИГОТО ПРШI'lmлва отъ 1

ГlJоir, IJО"l'lfва ра
.'0 Н П,У.ТII

lJa,'CIIf.

споредъ гноясваннето. Sсlнviтшег по.l,У'l:lва НСI11;ряmШIfСТО на Lupus паi!
много до трп пn>.тп, ",ато повтори сдпо

0.1'1>,,& ,'РУГО тоя П:1'rШIЪ на

цт.реппе.

ТОП.Нlта пода като ЮIOСТ3ТП(IССКО Ср'&детпо.
Споредъ Дот.тора

CI13X, УПОТР'i>6енпето Шt ТОП.1ата вода е отдав

нашно но въобще ыа.ШО

познато. ПреН;\Jущсстватit ii са c.l-RД,ПОЩlIт-R:
1) по 6сзвредностьта сп 13ръхъ тt..lеСlшта ткань, тя не сппр.а бързото

sараеВ8шrе
отъ

на раНIIТВ;

r'О.ШОТО

2) тя nro~I~c ,~a сс употр-ВБЯВit по-дъ.lГО вре)lе
вода; 3) въ ВРС)!С на операЦllпт-R, МIЮIШСТО

студената

paHIITt. съ ТОП.Ш водя, П3ЧlIСТЯ ilIIIОГО по-до6Р'l; 'l'I,аПЬ'Г:I п дава новече
ВЪЗЫОЖIIОСТЬ ШI срасвашюто раПШI'Г'Б съ първа повt.;ша (intention).
Haii удобпюа тшшсратура с отъ 115,'0 125 Н.Ш AU 130 градуса Fahl·enllcit. Автора, r,oiiTO пр:нш ТОБ:l СЪоvЩСПIIС на 1IfСДIЩlIнеI,ОТО "ру
жество въ НЮIIОРI~Ъ, ДОЮIЗШl СЪ ПрШI'RрП, ПО.IС31l0с'Гьта па топа cpt.AС'ГВО протпвь ЩIТОЧШlтh I,ръвотеЧСIIШI ЫОIIТО пе (':1 C.ll>,\CTBHe па ра~I,,,аПlfС.

АUТllхо.lеРПIIТ1) IIПОКУJ(\ЩIII.
Върховнн

СШIlIтарспъ

,съв1;тъ въ l\Iадрптъ

рf;шп.lЪ да сс спре

аНТlIхо.lСРИ:l.Тit I1ноr',У.l:ЩIIЯ, I,ОЛТО праВII Д(шторъ Ferl'an, ДО съставя

lIlIeTO МСДIЩIШСI,а йlШСТil. ПpaBIITc.1CTBaTa всче

пспраТIIха своп "OI~-
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тори Ae.lCraTII за да пзучатъ въпроt"а. Въ това BpCllIC IIспапский Ме
дпцинскип в'i>стникъ "EI Siglo" дава ГО.l'i>lI1а B'hpa на тпя аllIБУ.lясва
НIIЯ, една Te.leJpall1Ma отъ Доктора Fcrran казва, че "ВЪСХIIщенпето
расте". Въ пспанската I~al\rapa поддържатъ

ПСRaIlПСТО па СДlПIЪ кре

дптъ отъ ORO.tO 1 ШI.t.НЮНЪ Фраlша за правлппето опптит'h па Д-ра

Ferran.
ОФIЩlIa.lIШU органъ

Парпжъ, IШТО

на

БО.lНIIЧПОТО МСДIЩIШСКО ДPY~CCTBO въ

съобщава това, казва чс пс тр'hба да сс прсбързва да

С;У;ДИllrъ нито да се въсхпщавюrе, до ~'hто нс ВIIдшrъ

реЗУ.lтаТ:l отъ

пос.л'hднпт'h ОПИТИ и заК.i1.юченпята на "МРДПЦIIнската анкета.

По ззразявавuето отъ тубеРКУJ:озиса.
По пре,,\.tоженпе па СДIIНЪ отъ ч.lеновст-В па l\Iедицпнското дру

жество па Парп~кскит'h бо.lЮЩИ прпе.lO се С.l'hдующето p-БшеНIIе:

1). Да се направи постоянна I~ОШШССIшта която иипа.лпП Мартъ
б1>ше сс патоварп.lа

да

берку.103Ilса (вереиа) и

пзучва въпроса
за

за прп.l-Rп'швостьта

прсдпазваШIСТО

отъ нсго.

на ту

Тая постоянна

Rомтиссия да сс нарича ФТJI3ИО.lОГIIЧССI~а.

2).

Да сс пов1>ри на тая IЩllIТИССПЯ

ска анкста по

грижата да прави иеДIЩIШ

ПрП.l'i>пчпвостьта на туберку.лОЗIIса, .както това е вече'

направено въ другпт1> държавп.

RОШШСС1Iята

р'i>ШII.ла, въ Iшето на дpy~eCTBOTO, да напечата

11

1Iспрати дО ВС1ШII едпнъ .:1.1>н:арь едно ЦПрI~У.шрно, отъ Iщето ПП!I пра
ВlШЪ с.l1>дующето IIзв.л'hченпе:
МеДПЦПlIСКОТО дpy~eCTBO на бо.ШИЦIIт1>
ние на със'hДННТ1>
зпса.

RaBa

i\ър~r:апп,

BЪ3MO~IIOCTЬTa
БО.:1.1>сть

на

за предаванпето

здравъ

Така

щото

. на

IIСК.lючпте.1НО

по подража

на туберку.ло

вереllIа отъ бо..lенъ

чов1>къ е неОСПОРШШj

lIЗУЧИ, въ I~aKB1I ус.lОВ1IЯ,
ванпе на БО.l'hстьта

предпрпшrа

анкета по заразяваН1Iето

беi\Ъ

но

потр1>бно

сумн1>нпе,

съ та
е да се

това преда

се 11з:;ършва.

тая

те ..lНИ п отрицатс.lНП

I~О:lШСПЯ

тр1>ба

паб.lюдеНIIЯ,

да събере

вспчкнт-Б

за това потр1>бно

УТВЪрДII

с съд-Бuствпето

на ВСIIЧЮlт1> .1'hЮtрП,
.копто Бато

са

1I особенно па .11>KapН'l'1> отъ ma.1K1It-Б м1>стностп,
запознаТII по-оттдавна съ свонто}; RдпеНТII 11 чссто като

познаватъ отдавпашнпт1>

дали БО.'l.-Бстьта иде

по

генсрацпп,

ПО-.1ССНО

1I1Oгатъ

.ленъ на здравъ, ВС.l1>дствпе на ~пв1>янпе въ едно

1I

Обръща се още вшшаннето върху възможностьта
ненпето ту6ерку.lOзпса

да распознаятъ

нас.л'hдство, lI.ли е предадена направо отъ

чрсзъ

яденпе

който страдае отъ та.кава бо.l-Бсть

60-

с;у;що lII-Бсто.

на распростра

M.i1.1>KOTO II месото Шl добптъ.ка
(pommeliere) j тоя въпро\:ъ е новъ 11
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ОЩС

тъмонъ, НО той ШШl ГО.'l1>ма

щественната игпена;

важноеть отъ

точr,а

iI за р1>шенпето па тоя въпросъ

зрiпшс
сс

на

ИЗИСlша

06съ-

д1>йетвпето на ВСПЧIШ.
·ФТIIЗIIо.югичеСЮlта

f>:ОИИСПЯ

ИО.Ш

06пчатъ, да IIспращатъ до нея евоит1>

вrичюrт1;

си

на6.1юденпя

по

съ6ратпя
тоя

ar,o

въпросъ

и

за това дава с.11>дующпт1> ПНСТРУf>:ЦШI:

ИНСТРУНЦИИ
ВЪЗрnСТЬ, по.i1.ъ, ПРОФССIIЛ, общи пгиенпчеСIШ ус.ЮВПЯ п юша.1ОТО
на 60.ШIIЯ въ здравос.ювно

отношение.

Ыпна.1ОТО въ ЮН'.i1.1>дственно отношешIC трi>ба пмснно "а се озпа
чnва въ отрпцате.1нпт1>

Да сс OI,азва

п УТВЬРДПТС.i1.шrтт,

с.lучаи.

стопсна па сродството

съ прсдпдущпт1>

И.1П IШ.i1.а

тора.tнп и други сродшщп ПО"озрт,пп за 60.ttCTbТa.

Да сс раЗ.i1.пчавnтъ с.1УЧЮIт1; въ I\:опто 60.шпя с .1'krш.i1.Ъ съ другп
ВЪ сдпо

въ сдпа стая, въ СДШIЪ nпартамсптъ

.11,1'.10,

баща,

(I,aTo

маЙI~'1,

дружпня ЖIШОТЪ ДN с

~1O~!:n.1Ъ,

за прямото прсдаваrшс па

Съпружеството:

въ

сюrъ по сс6с СIl, АП 6.Щl'опрнятетвува

60.1:1,cThTn.
с.lучаii па прщавашю

пругъ, да сс пасто ява връхъ пас.11>дсТВСШЮТо
.1Ото

здравне

ип

па рU"шшатn сп

6ратъ, есстра н пр.) ту6Срl,у.lOЗlIП, тъй щото за

сднnта

II

IШ

другnта

(,о.l'}ютьта меж,'у съ
nпша.10 п връхъ МlIна

страна.

Пр'lшшв1;.ппf, :шо се разбо.ш, Тр'hба да сс узнас, ЛN .ш о СПn.1Ъ
нn сжщото
на.1ОТО

ВНII:Iшппе,

Н.Ш въ сrt'.щnтn ст:ш па своя СЪПl'угъ въ наПР1Ц

.11>1'.10,

състоЯiШС

Aa.ur

JЩ

бо.lт,стьта? Въ тоя

Зc:lI.lIIЩСТО

с.lучаiI

па стnятn, НОстс.нштn,

трiба "а сс обърнс
са бн.IП

n.H>:UBa,

на

цnпанп съ храЧЮlТ1; па 60.1ННЯ:?
трт,ба да сс шraтъ
С)Iущенпя,

ограНIIЧСШШ

на тубсрь:у.lОЗIIса

прсдъ впдъ ОЩС утру дя:ваппята,
жшютъ,

въ преnшпt.шя

Ап сс озпачавптъ

предраспu.l0~j'С!IIlСТО

за

душевшrтт,

разщшаПIIСТО

сыrругъ.

точно ДШIт-R пп пача.lОТО па задружното

жп

пт,ЯIIIrо, па СИЪРТhта JI наЧn.10ТО па прс,,:цешш туVеРftу.lOЗШ':Ъ.
3а пссродrшцптt.. Въ е.lучni! пп

I,ОПТО пс

ПрР,\:lПaIlJlе

па .шца,

сп (,н.ш IIIIТn JIO,\lIlIlПr. НIIТ() еъпру:ш, ТJуJ;ба да со бi;.11;жатъ

ус.lОВПЯТn па за,'Р!'~I\Jl шr "JШВОТЪ, "а.ш това
щс,

(JO.11;cTbTa

въ Gо.lIшца,

,\югеIlЬ,

Т:шшшто .шцn

въ УЧll.IПЩС,

,\11.111

(1

I-:а:щр~rn,

еп с,по,,-t;.ш.ш

е,Щn

(,11.10 нъ частпо ~aЫll
H.lll :ЩТI30РЪ.
C';bll\ll

етnя, с"по Сili.що

.1'};г.lО? ХраЧЮIГ]; "а.ш еп VllПn.ш псхвър.ШIШ ПО ПО"а ва стаята? Съ

r:оя "ата е ПОЧIШ.IO поi!о.lЛRаIIIl\~ТО въ дuюraтn Gо.шп, JI
J3РС~ICJIШО

3n,'}Jy~rmo

~,nш-Iщнпl'?

предана '1рс';Ъ, \1,'J;:"l! И. Ш

.,-1;['. JO; съ

.AI;O

сс

:щг;t..1i;~JШ

[:,што еп с

('.1:'""11.11>

C.11;,\'],

1,0.1I,О

че (}o.1'!>eТf,тa сс
ту(,('рт:у.IOЗIШЯ?
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Ср-Бщатъ о'Ш с.lучаii, вънъ отъ с1>ко СРОДСТВО, ПО причина че за

разеЮIЯ е СТОЯ.1.ъ въ стаята Н.1I[ апартаllfента на сдна ГОСТП.'tнпца д-Бто

е ЖИВ1МЪ ту6ерь:уь:озенъ, п aRO тая стая нс е бп.lа ДUЗСIIФСRтирана?
:Кои

са ОТIIоспте.llЮ

по-чеСТИТ1; случаи нъ

I,ОИТО сс заб1;.l-Бзва

предаванис на бо.t'Встьта?
Бо.шптi>,

стаТ:1, въ

стра~ДУЩII отъ Bepe~IЪ

(Pblblsie) въ .t:1ршшса, въ у

Я3Iша Н.1I[ въ гър.lОТО по .1ecHo .НI предаватъ бо.t+'стьта?

Прсдздениii туБСрli:У.103ПСЪ по-бързъ ХО"ъ.Ш

ШIa

ОТЪ

06IШНО

венния?
Да.ш

сс

срi>щатъ

с.lJчап,

д+'то

едно

д-Бте,

отъ

подозрпте.шп

РОдIlте.ш да се с побо.I1>.tо отъ тубсрь:у.lOЗИСЪ (RорСllfСНЪ п.tIl другъ)
С.'1-Бдъ li:aTO е СУIЩ.lО отъ ту6ерli:у.lOзна ПОДОИRа? Въ таRЪВЪ с.tучаи

IeaRBa

с

6If.la

храната,

да не шra.lО други

въобще игпенпчеСRОТО държание на Д'БТСТО, и

ПрПЧИШI

на

RОИТО

ыоже да се отдаде ПРИЧlIната

на развиванието на тубеРБУ.'10знса.

Да.tп ще се заб1>.t1>жп да се заразятъ хора, IЮПТО са се храюrлr

npОДЪ.tжпте.lПО отъ ]lleCOTO П.Ш lIr.lt,ROTO на бо.ши Rравп отъ тубер
Ii:J.tозпсъ,

явно

болнн

отъ

Pomeliere II

ВС.'t1>дствпс на това

хора ще.'tII се появи бо.'tЪстьта въ Гр<Бдит1> и.Ш въ

Ii:opeMa? II

въ

ТПЯ

въ тия

с.lучап, Ii:аБВП са би.'tи нас.lt,дствеПЮIт1> п пгиенпчеСRIIТ1; условия?
3абtАtжка. Варненското

Медицинско

Дружество

препечатва

тин инструкции,

ltaTO се надъва, че нtкои отъ Гг. JItкаритt въ отечеството ни ще пожеJtантъ, ~IOже

би въ "аденъ Сollучап I\а съобщаватъ такивато си наБJtЮfl,ениа на Дружеството.
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