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ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

' ΑΛΧοιc ν .τη ρ ιζώ ν  άνα .1 ίσχομα ί.

Δύσκολον βεβαίως καθίσταται νά άνακαλύψωμεν τό 
«ιθανότατον τΛρα< τής όπάρξεως ίκάυτου άνθρώπου 
καί νά προσδιορίσωμεν την διαρκειαν της. Αλλ οταν 
λάβωμεν γενικά π»α διδόμενα χαί σχηρίξωμεν τάς 
είχαείας έπί όμολογουμένων έποχώ» έκτείνοντες μά
λιστα ιήν έρευνα* συγχρίτικώς εί; διαφόρους τόπους, 
δυνάμεθα νά προσεγγίσωμεν τή» αλήθειαν.

Μετάξι» πάνιων τ ώ ν  επαγγελμάτων βΠατρο'ι κυ
ρίας είιρί*κονται βραχ«βιώτατοι· τοΰτο φαίνεται τόσω 
μάλλον περίεργον χαί λυπηρόν, όσω αυτοί καταγίνον
ται έξ επαγγέλματος νά παρατείνω»! τήν ζωήν τώ ■ 
άλλων ά»0ρώπων· άλλά κερίαΐνουσιν ί ρ ά  γε άλλεοτρό 
τουλάχιστον πως ΐχ τών ανενδότων χόπων χαί αγώνων 
σωματικών τε χαί ήθιχών, όσους διά τόν εϋγενή τούτον 
καί άξιέπαινον σκοπόν καταβάλλουσι;

Συντεχνίτης αυτών διάσημος καί αξιόπιστος χατά 
πάντα, 5 καθηγητής τής’ Ιατρικής (Casper) Γάεπαρις 
επεμελήθη νά πραγματευθή τό σπουδαιότατον τοΰτο
δέμα , , ,

Εις επέκεινα τώ ν  δέκα έτων αφιέρωσα (λέγει) οσην
εΐχον σχίλήν είς τήν τοιαύτην έ:ευ»αν’ ίμελέτησα 
πάσας τσς συ-εργούσας είς τήν παράτασι* -εοΰ βίου 
περιστάσεις, μάλιστα δέ τήν ^κατά τοΰτο επιρροήν 
παντοίων επαγγελμάτων. Καί άλλοι πρό έμοΰ έπε- 
χείρησαν πρό δυο ήδη αιώνων τό τοιουτον ε’ργον άλλά 
μόλις εφθασεν είς καταστατικά τινα καί άμφισβητού 
μ,ενα συμπεράσματα’ έκτος τοΰ Γάλλου D esparcienx, 
οστις εύδοκίμησεν είς τήν έςετασιν τ ίς  ζωής τών^μο
ναχικών τάξεων, άνΒρών,ή γυναικών χατά μέσον όρον.

Ά ν καί δεν έξηχρίβωσα μέχρι τοΰδε ιό προχείμε· 
νον ζήτημα, θεωρώ όμως ως τοεοΰτον βέβαιά τινα 
αύτοΰ μέιη, οίον τά περί τών ιατρών, ώστε πεποιθό 
τως αποφασίζω νά τα δημοσιεύσω.

‘Υπάρ'/ουσιν άπο τινων ετών πολλά καταστήματα 
βοηθουντα^καί μαρτυροΰντα ένταυτώ τήν πρόοδον τοΰ 
πολιτισμοί, οΤον αί έξασφαλιστιχαί τής ζωής έταιρ ιιι, 
α\ αλληλέγγυοι καί άλλαι τοιαίιται. Καί ό Χουφλανδ 
έδβχίμασε νά συστήση Iratpiav σκοπευουσαν νά κατα
στήσω άνετον τό γΐρας τουλάχιστον τών ομοτέχνων 
του, (καθώς εσχάτως ό Όρφιλάς)’ αλλ ουδέν εκ τών 
καταστημάτων τούτων διατηρείται ευκόλως, αν δέν 
στηοιζηται εις πίνακας άποβιωσεως χαί τουτους £λα- 
βον καί εγώ ώς κανόνα.

Διά να ευρω τούς σπουδαιοτάτους τής συγκρισεως 
όρους συνέλεξα έξακοσίας εΐχοσιτέσσαρας άποβιώοεις 
ιατρών τε χαί χειρουργών, ώς επί τό πλεΐοτον Γερ
μανών- ίφρό^τισα όμως νά μή συμπεριλάβω μεταξύ
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αύτών τους άνατόμους, ουτε τους κτηνίατρους, ουτε 
τους άφωσιωμένους είς τήν φιλολογίαν ιατρούς.

"Ελαβον δέ ώς άφορμήν, είτε άρχή* τήν ηλικίαν τών 
είχοσιτριών έχώ* έπί τε τής ιατρικής καί τών άλλων 
επιτηδευμάτων’ άλλά το αυτό σχεδό' πόρ’.σμα εξά
γεται καί άν προτιμηθή τό εικοστόν πε'μπτον έτος.

Κΰρια συγγράμματα, τά όποΐα ευμβουλευόμην διά 
*ά πληροφορηθώ περί τής χρονολογίας τών άποβιώ- 
σεω» καί τών γεννήσεων υπήρξαν τό έγχειρίδιον τής 
φιλολογίας τοΰ Erch χαί ή Νεκρολογία τοΰ V org t.

‘Ο συνταχθεις έξ αυτών καί άλλων παρατηρήσεων 
πίναξ μου συγκειτβι έκ τριών στηλών.

Ή  πρώτη φέρει τήν ήλικίαν, καθ’ ήν ε/.αστος τών 
εξακοσίων ε’χοσιτεσσάρων ιατρών άπέθανεν.

‘Η δεύτερα τόν άριθμό» τών άποβιωσάντων κατά 
τήν σχετικήν ηλικίαν.

‘Η τρίτη τόν αριθμόν τών άποδοτε'ων ετών είς 
Ικάστην περίοδον, δηλ. τήν πιθανοτάτην διάρκειαν τής 
ζωής κατά τήν μέθοδον τοΰ H ailey. Προτίμησα 5έ 
τήν τελευταίαν ταύτην μέθοδον τής τοΰ D esparcieux 
διότι όδηγεΐ είς τό αυτό άποτέλεσμα δί άπλουστέρου 
τρόπου-

Άναμφιβόλως ουδέ» θετικόν εξάγεται ώς πρός τήν 
ζωήν ένός άτόμου μόνον κατά μέρος έκ τοΰ π ί- 
νακος τούτου, άλλά τά γενικά συμπεράσματα ύα«ρ- 
χουσι βέβαια χαί άχριβή.

Ηλικία. καθ' έχάστην τώ* Πιθανή διάρκεια
περιόδων τούτων. τής ζωής.
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άγωνων τούτων (ίς τΑ γήρα:, ίπέχεινα νοΰ ήμί*εως 
άποΘ-όσκομεν πρό τής ήλιχίας ταύτης I

Είς το ήμέτερον επάγγελμά άρα έφαρμόζονται τά 
έξής λόγια τοΰ Ιωάν-ου Παύλου.

α ‘ II ζωή τοΰ άνθρά.π;υ παρεβλήθη συγνάκις πρός 
την τών έοοιπόρων χαι περιηγητών νομίζομε-/ όμως 
λογιχώτερον να ιήν συγκρίνωμεν πρός τήν τοΰ ξενο
δόχου, όστις ασχολούμενος πάντοτε ίιπέρ τών ξενο- 
δοχουμένων τους συνοδεύιι χαί ερχομένου; χαί άνα- 
χωροΰ<τας, εντός δε τών ολίγων στιγμών τής άνα- 
παύσεώς του, τάς όποιας ουτ' αΰεάς άπολαύει, ζητεί 
νέας εργασίας, καθώς επιθυμεί πάλιν άνάπαυσιν, όταν 
χαταπονήται υπ' αύτών, έλπίζων, 6 δυστυχής, on 
θέλει καί αύτός λάβει πρός καιρό* τινα άνάπαυσιΐ έπί 
τοΰ θρανίου ήσυχος κα! ατάραχος ! άλλ’ έν γέν.ι, πριν 
? 0ασ3 δ καιρός «ύτός, αρχίζει νά άπολαμβάν5 τήν 
αιώνιον άνάπαυσιν. »

Συμφέρει νά μή παραβλέψωμέν τινας ορούς συγ- 
χρισεως τής άποβιωσιμότητος τών ιατρών καί τινω» 
άλλων επαγγελμάτων.
■ 01 Θεολόγοι γίνονται ΰπέρ πάντας άλλου; μακρο- 
οιώτατοι καί ιδού ή αριθμητική άναλογία.

τούτου γίνεται καταφανής ή βρα- 
τών δυστυχών ιατρών· επειδή δοθέντος 

ότι ό μέσος όρος τής ζωής περιορίζεται είς 70  έτη, 
βλέπομεν ότι τό τέταρτον τών συναδέλφων ήμών μό
λις ιρθάνουιι τήν ήλιχία* ταύ·ην, μόλις δέ μόνον δεκα
πέντε χαταντώσιν «ίς τά ό/δοήχοντα έτη.

‘Οποία ©λιβερά ΐφόντι ιδέα, ότι επιδιδόμενοι έκ 
νεότητος ιίς  τήν έντρεχή σπουδήν τών ιατρικών έπ ι- 
στημών καί ιίς τήν πολύπονον ΐξάσχησιν τοΰ επαγγέλ
ματος επ’ έλπίδι νά τρυγήσωμεν τούς καρποβς τώ»

’Αποβιώσεις
‘Ηλικία,
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‘Ο ακόλουθος πίναξ παριστάνει τή» σχετικήν τών 
ιατρών βραχυβιότητα συγχρινομένην πρός άλλους. 
Έξ εχατόν άνθρώπων τωόντι έχάστης τών άνα©ερο- 
μένων κατωτέρω τάξεων Ιρθαοαν τά έβδομήκοντά ετη.
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Αλλ’ είς τινα αιτίαν &ρά γε πρέπει νά άποδοίη 
τό δυστύχημα τοΰτο τών ιατρών; Πά,τες γνωρίζου- 
σιν οτι ουδέν επιτήδευμα άλλο απαιτεί έχτενεστέραν 
δραστηριότητα φ υ σ ιφ  χα! ήδιχήν ένταυτώ, διά τήν 
οποίαν ολίγη υπολείπεται άνάπαυσις. Οίίατροι τωόντι 
εκτίθενται ιίς συνεχείς σχεδόν κόπους, τήν δυσκρα- 
οιαν τών καιρών, τάς αγρυπνίας, τάς Ιπιδημικάς, ή 
μιασματικός νόσους, είς πάΜ? δ, λ> , άς βλαβεράς 
έπιρ’ροίας, αιτινες ύποσχάπτουσιν έχ βάθρων τής ζω5*  
τάς δυνάμεις.

Εκτός τουτου όμως τοΰ χοινοΰ λόγου, συντείνει 
ούχ ηττον είς τήν φθοράν των ή άδιάχοπος μέριμνα

Χαί φρβντίς περί τής υγείας και τής ζωϊς ^ών 
ίλ λ ω ν .

Πόσον τωόντι νομίζομεν οτι 5 ευσυνείδητος και 
φιλότιμος ιατρός διαλογίζεται νυκτός χαί Ημέρας. 
Έκρίνεν άρά γε όρθώ; πιρί τής δεραπιυομέιης νόσου; 
ή έξέλαβεν όίλλ’ άντ ά λλω ν; Μήπως βλέπη ώς διά 
κρυστάλλου είς τά ένδότερα τών κοιλιών, ώστε να 
ι[κη 5ρΐ*τικώς οτι δ Ιγχέφαλος π. χ . οί πνεόμονις, 
ή χαρδία, ό στόμαχο;, τά έντερα πάσχουσιν ; Αλλά 
χαί δοθέντος ότι ή κατά τοΰτο διάγνωσις αυτοΰ ύπήρ- 
ξεν άνεπισφα/,ής, μέ«ει νά προσδιοριση παλιν κατα 
τίνα τρόπον χαί πόθεν πάσχουσιν, ή Ικ τίνος άφορμή; 
προσιβλήθησαν ; Πολλάκις μέν ενταύθα έμφωλεύει ή αι-  
τία , ίχεί δέ (χαί πολύ μα*ρά* ένίοτε) φαίνεται τό 
άποτε'λεσμα. Πώς δύναται ν« έπιτύχη καί ιίς  ταύτην 
τήν διάγνωσιν πάντοτε άδιαπταίστως; Γών συμ- 
παθι ιώ ν  δέ, τής μυστιχής δηλ. χαί ά/εξερευ'ήτου συμ
φωνίας καί αλληλουχίας τών όργάνων τον γορδιαΐον 
δεσμόν, τίς καυχαται ότι γνωρίζει νά διαλυη έπιβολως 
μέχρι τοΰ τελευταίου αμματος χ«ι βροχου;

'Αν Se, δοθένιοςοη ή διάγνωσις έπέτυ/εν, ίλθωμεν 
ε’ς τήν θεραπείαν, όποια νέα προσκόμματα άπαντα ό 
άθλιος ίχτρός! ΈκλεΕεν αρά γε τό κατάλληλον φαρ- 
μακον ; ή τό εδωκεν έν χαιρώ τώ δέοντί καί είς τήν 
ένδεικνυμένην ποσοτητα ;

Είς π ά τ α  ταΰτα ένεργεϊ ούχί μόν:ν ή εΰφυία του, 
άλλά καί ό βαθμός τής μαθήσεω: καί ή πείρα, προσέιι 
2έ καί ή διανοητική κατάστοσις· έπειδή ύποτιθιί- 
σθω πολυμαθέστατος, ώς ό Γαληνός· ά< τύχη προκα
τειλημμένο; υπό σ υ τ η μ * τ ι κ ώ ν  θεωριών, είς τάς οποίας 
προσφύονταί τινες άναποσπάστως ώς λεπάδες έπ! τής 
πέτρας, πόσον καθ’ έ<άττην στιγμήν κινδυνεύει νά 
παραλογίζεται καί κατά παν βήμα νά προσκρούση !

Μόνοι οί άγύρται παίζουσι τήν ζωήν τών άνθρώ* 
πων ώς τούς κύβους, άν καί οΰιοι άπαιτώοιν ίχανήν 
περίσκιψιν. "Οστις όμως Ιτυχεν έκ φύσιως εύυυνεί' 
ίττος και συμπιθητίίός χαί φιλότιμος, πόσον πρέπει 
δρά γε νά λυπήται ςτι χα! άχουσίως Ιγινεν, ή γί/εται 
ζανάτου οίτίος και άλλων πολλάχις, ένίοτε δέ καί 
φίλων κα! συγγενών του !

Έ ζά.ί( ΐ ι[πζ τώγ (pXoxrair&r τνς 
ε ύ λ υ γ ί κ ,  η f -Ιογιδ.<;.

Έξιστορών τά συμπτώματα τής έπιδημιχής ταύτης 
νόσου δ Β ϊλε ΐς  έπέστησιν ιδιαιτέρως τήν προσο 
χήν είς τήν θεραπείαν της.

οι Εΐδετε, είπε πρός τούς άκροατάς, Sri ήλείψαμεν 
τ& πρόσωπον τής άρόώστου ταυτης, χαθω; χαι αλ- 
λεβν, δί άλοιφής ύδραργυριχής καί αμύλου. Τόν τρό
πον τοΰτον συμβούλευσεν δ Briquet ως προλαμβα· 
νο»τα τήν γένεσιν τών φλυκταινών, έξ ών, οταν τυ- 
χωσι συστάδες, παραμορφοΰται τερατωδώς τό πρόσω- 
tcov. Είδετε δέ όμοίως δτι ή μέθοδος αυτη έτελεσφό- 
ρησ» θαυμασίως, διότι οπου Ιτυχεν άλοιφί],αί φλύκταιναι

αυται άνεφύηιαν ολιγάριθμοι προς δέ χαί μικρότεραι. 
Τά άμυλον δέ μετριάζει μό*ον τήν ^ευστότητα της 
άλοιφής, έπειί'ή ά<ιυ αΰτ^ΰ ή άλοιφή ϊιαλυομένη ταχέως 
έκ τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος δέν ήθελε καλύπτει 
πλέο» άρκούντως τόν τόπον. ’Αλλ’ ό μέν Briquet 
μεταχειρίζεται τό άμυλον ώς τρίτον μέρος τοΰ ολου, 
ημείς ομως δ:ά νά καταστήσωμε» τήν αλοιφήν πυκνό* 
τέραν τά ηυξησαμεν, ω ιτ ε  λ'αμβάνομεν έξ ίσου τήν 
ύδριργυρικήν άλοιφήν καί τά άμυλον.

‘Η μέθοδος τοΰ Bretonneau, Serres, Yelpeau καί 
άλλων μεταχειριζομενων τάν νίτριχόν άργυρον πρός 
χαυτηρίασιν τών άναφυεισών φλυκταινών, ώς δυσχα- 
τόρθωτος παρελιίφθη πρό πολλοΰ· Ιπι/υσι δέ όμο'ως 
καί ή χρήσις τών ταινιών τοΰ ΰδραργυρίκοΰ έμπλά. 
στρου πλησίον αλληλων έπιτιθεμένων· έπιιδή άν χαί 
ευδοκίμησαν πλειοτερον του ύδραργύρίυ, δυσχερώς 
ομως b πάσχων ύπέφερ« τήν έξ αυτών στενοχώριαν 
οτε δέ κατά τύχην τις άπεσπάτο, τό καιαλειφθέν 
κινον μέρος ικινδύνευε νά παραμορφωθή πάλιν ύπό 
φλυκταινών, ή δέ έπανάληψις νέων ταινιών ^το κοπώ* 
δης καί ένοχλητκή,

Αλλά κατά τήν προχειμένην πιρίστασιν ό υδράρ
γυρος ένεργεϊ άρα γε «ίίικώτερον, ή αί φλύχταιναι 
διαλύονται κα! εμποδίζονται μόνον διότι ό τόπος δέν 
προσβάλλεται υπό τοϋ φωτός καί τοΰ άέρος;

Ό  μεν Serres και Briquet έθεώρησαν άναγκαΐον 
τον ύοοάργυρον, ήμεις ομως μετ άλλων άποβλέποντες 
εις τήν μικραν έκ τοΰ κολλοδίου ωφέλειαν έπ! τής αύ· 
τής περιστάσεως παραδεχόμεθα τόν δεύτερον λόγον' 
εν γένει δέ τό κολλόδιον δίν εμποδίζει τήν έμπΰη- 
σιν τών φλυκταινών, εν ω ό ύδραργυρος κατά τοΰτο 
ύπάρχει άδιάπταιστος.

'Αν καί τό εμετικόν δέν συνειθίζηται, έγώ ομως τό 
μετεχιιρίσθην πάντοτε κατ’ άρχάς τής νόσου, όταν ό 
στόμαχος φαίνηται περιέχων τι»άς άχαθαρσίας. Παρα- 
λαμβανω δέ ώς βοήθημα έπίκαιρον καί τά δπιον, οταν 
βλέπω ταραχήν και παραφροσύνην τοΰ κάμνοντος’ 
διότι πάντοτε παρετήρησα οτι τό φάρμακον κατευ
νάζει τόν οργασμόν καί έπιφέρει τινά ύπνον τοσοΰτον 
άναγχαΐον πρός άνάπαυσιν του πάσχοντος. Τόν τρόπον 
τοΰτον μεταχειρίζεται καί ό Louis έπί τής παρα- 
κοπής πάντων τών οξέων άρρωστημάτων.

(L ’ Union m edicale).

Σ π ί τ ι α  τώ r  γερόντων.

Δΐ υπομνήματος ό D uplay, ιατρός τοΰ νοσοκομείου 
τών γερόντων, βέβαιοι οτι τά σπέρμα τών γερόντων 
περιέχει, καθώς καί τό τών νέων, τά σπιρματιχά ζω ύ
φια, παρατιίνεται δέ ή εχκρισίς του μέχρι βαθέως 
γήρατος· διότι αυτός έπληροφρρήθη τοΰΓο"εως τί,ς 
ηλικίας 86 έτών.
‘Ομολογητέον όμως ότι τό Θερμαντικόν υγρόν γενναται 

όλιγότερον, περισσεύει δέ μόνον έπί τών γιρόντων τό εκ 
τοΰ βλεννώδους ύμένος τών σπερματικών χυστιδίων 
άναβλυζόμινον υγρόν.



Ά ν  οί γέροντες σπανίως τεκνοποιώσι, τό ελάττω
μα τοΰτο πρέπει νά άποδοθή ε ί; άλλος περιστάσεις 
τής μίξεως. (Presse medicale).

Μ ιτα γ γ ισ μ ο ς  α ίματος .

Κατα τον δοχτορα Polli 5 μεταγγισμός χοΰ αΓ 
ματος συμφερει νά γίνηται κατά παταν περίστασιν 
κίνδυνου μετα υπερβολικήν αιμορραγίαν, καδώς επί 
τών λεχών καί τών τραυματ.ώ».

Ενδεκα γυναίκες λεχώ έσώθησαν δί αύτής της 
*ΥΧ6,ρ·*2Τ*ωζ· Παράδειγμα τραυματίου ώρεληθεντος ί ί  
αυτη; δεν εχομεν' άλλ’ ό Polli αναφέρει πολλά πει 
ράματα ευ-υχή, όσα αότός μέν έξετέλεσεν έπί τών 
κυνών καί ίππων, ό δε Rosa επί τών άρνίων.

Ό  μεταγγισμός όμως αρμόζει καί είς άλλας α ι
μορραγίας αύτομάτους. Πιρετηρήθη μάλιστα ότι ούχί 
μονον οι άρρωστοι διεσωθησαν έκ τού παρόντος προ* 
φανοΰς κίνδυνοι», άλλά κα! ή διάθεσις πράς αίμορρα 
γιαν ίατρεύθη διά τήν γενομένην μετασύγκρισιν τοΰ 
οιματος.

Ωρελεί προσέτι έπί τοΰ μβρασμοΰ προερχομένου 
έ* διακοπής τής θρίψεως διά πάδος τ ι του νευρικού 
συστήματος. Τ ις οίδε, λέγει έ Denis, άν έγχεόμενον 
τό τελευταΐον της τροφής προϊόν εις κα^εκτικά παι- 
δια κινδυνευοντα υπό λειποδρανίας νά άποθάνωσι πρί/ 
φθάση νά ίατρευθή ή έντερική νόσος, δέν τά έπαναφέρη 
εις τήν ζωην ;  Βεβαίως έπί τών παιδίων ό μεταγγι- 
σμος τοϋ αίματος αποβαίνει δυσχερέστατος· άλλ’ ού- 
δείς λόγος απαγορεύει αύτόν έπί τών ενηλίκων, οταν 
τυχωσιν είς άναλόγους περιπτώσεις.

‘0  ̂μεταγγισμός τοΰ οιματος εις φλέβας κα εκτι- 
κών, ή δυσχραών ατόμων συντελεί είς τήν άναχαίνίσιν 
τών χυμών καί τών στερεών μορίων τοΰ σώματος. 
Γοϋτο συμβαίνει επι τής χλωρώιεως, τών χοιράδων, 
της ριχιτιδος· διότι το ξένον αίμα γί»εται ώς απο
δοχή νέος ζωής. Χιλιαριθμα εκατομμύρια σφαιρίων 
προσφάτου και αγνοΰ αίματος εισερχόμενα διά τοΰ με- 
ταγγισμοΰ τινων ουγγιών μόνον γεννώσιν άλλα σφαί’ 
ρια αγαδης ποιοτητος, αντι τών διερθαρμέ/ων καί 
νοσεοών.ι

Ο μεταγγισμός τοΰ αίματος προηγουμένως τετα- 
ραγμένου χαί άέρα περιέχοντος Γσως ώφεληση καί είς 
τήν άσφυξίαν κι»! παν είδος ψευδοοανοΰς θανάτου.

‘Ο Philips Key απέδειξε πρό εί'κοσιν έτών οτι τά 
άπωλέσαντα τήν έρεθιστιχότητά των μέλη αναζωογο
νούνται διά της παρεγχύσεως ολίγου αρτηριακού, ή 
καί φλεοωδους αίματος. ’Εσχάτως Ιτι ό Brown Se 
quart άποκατε'στησε τήν έρεθιστιχότητά είς μέλη 
ακίνητων πτωμάτων δια τής παρεγχύσεως ξένου αϊ~ 
ματος είς τας φλέβας των- τέλος τά πειράματα τοΰ 
Φοντανα, τοΰ Χουμβολδ, τοΰ Γίδμαν χαί τοΰ Polli 
έπί τής ένεργειας τοΰ Οξυγόνου καί τοΰ άνθρακικοΰ 
όςεως, η και άλλων πνιυμάτω/ είς τήν συστολήν τής 
χαρϊίας τών βατράχων, καθώς καί τά νεώτατα τοΰ

L ieb ig  (υίοΰ) έπί τής αναπνοής τών μυώνων άποδει- 
χνυοντα οτι αι σάρκες απορρ^ώ^ι μέν τον έζυγόνον, 
έκκρίνουσι δέ όξανθρακιχόν πνεΰμα, πάντα ταΰτα 6«- 
βαιοΰσι την μεγάλην δύναμιν τοΰ περιεχομένου είς τό 
αίμα οςυγονου ‘Ο όρθός λογος άρα άπαιιεϊ νά μετα* 
χειριζώμεθα τή» βοήθειαν τοΰ μεταγγισμοΰ κατά πα
σαν καταδυσιν, κεραυνοβληίΐαν, ασφυξίαν διά τοΰ άν- 
θρακιχοΰ όξέως, ή όξυδίου, κτλ.

^Επειδή ή ποιότης τοΰ αίματος μεταποιεί μάλλον, 
η ηττον τον τροπον τής ένεργειας τών νεύρων, προ» 
τείνομεν, ώς b Sheider χαί llu f lan d  τήν δοκιμασίαν 
το'ϊ μεταγγισμοΰ έπ; τινων φρενοβλαβειών, οπου ού- 
δεμία άλλοίωοι; υποπτεύεται τοΰ αίσθητικοΰ συστή
ματος καί τών συμπαθούντων μετ’ αύτοΰ σπλάγχνων

(Presse medicale,!.

Αγκύ.Ιωσις της τραχηΛ ορραχ ιτ ιχής  
άρσρώσέως.

Ό  χρονικός ρευματισμός τών άρθρων, μάλλον δέ 
η άρθροκάκη ποτέ μέν ιατρεύεται μετά πολυν, η βλί- 
γον χρόνον, ποτέ δέ έξαχολουθοΟσα προξενεί δια®ό- 
ρους άλλοιώσεις· διότι ό θάνατος σπΛνίως έπέρχεται. 
Ενίοτε ομως τά άρθρα άγκυλοΰνται, ή διά τή» σύμ- 

φυσιν, ή διά τήν σύσπασιν, ή τήν σκλήρυνσίν τών ίνωδώ» 
χαί άρθριτικών μορίων.

Ύπάρχουσι πολλά παραδείγματα τής τοιαύτης έκ· 
6άσεως είς τά χρονικά τής ίατριχής. ({δέ L arrey , 
Sam uel Cooper, Velpeau χτλ ) Παράδοξον δέ φαί
νεται, άλλ’ ή πείρα τό μαρτυρεί, ότι δοθείσης τινός 
άγκυλώσεως χατά τινα άρθρωσιν, πασαι σχεδόν αί 
λοιπαί, μάλιστα δέ τούτων αί μεγάλαι εύρίσκονται 
διατεθειμένοι εις αύτό τό πάθος. Ό  Περού ειίεν άν
θρωπον ήγχυλωμένον κατά πάσας τάς αρθρώσεις, 
μέχρι καί αύτής τής τώ» κροτάφων καί σιαγόνων, 
ώστε έδέηιε νά άνασπασθώσι δόο όδόντες, καί οδτως 
ήνοίχθη μηχανική δίοδος είς τήν τροφήν τοΰ δυστυ
χούς άρρωστου.

Έ σχάτως ^το καί είς τούς κοιτώνας τής θεραπεύ- 
σεως τοΰ R ayer άρρωστος Ιχω» ακίνητους πάσας 
τάς άρθρώιεις τοΰ τραχήλου. Έ π ιθε δε τό πρώ
τον ρευματισμόν, οστις δρμώμενος αίφνηδίως έκ 
τοΰ πέλματος ανεβη ^εχρι τών γονάτων, οπου και 
προοηλώθη, άνευ πυρετοΰ, ουτε ανορεξίας. Έ πειτα 
ομως οί πόνοι αύξή»αντες έμπόδισαν τήν εργασίαν, 
προχωρηιαν δέ κα! ανωτέρω βαθμηδόν άπά τών κνη
μών είς τά σκέλη, αύτόθεν δέ είς τήν ράχιν κα! τε- 
λευταϊον τόν τράχηλον, διότι έντρίψεις τινές γενόμεναι 
έν τώ  ̂μεταξύ ούδεμίαν εφερον ωφέλειαν. Βδέλλαι 
χαί σικυαι ύστερον εβελτίωσαν κατάτι τήν κατάστασιν, 
άλλά τοΰτο ολίγον διήρκεσε, τά δέ άτμώδη καί θειώ- 
δη λουτρά άνεδείχθησαν άνίσχυρα. Έκτοτε δέ τό 
καχον συνεκίντρωθη κυρίως είς τάν τράχηλον.

‘Ο άνθρωπος είσήλθε πολλάκις είς διάφορα νοσο
κομεία καί θεραπευόμενος μέχρι τίνος άνεχώρει1 τά

Si τιλευταΐον ίτος κατά τον Φεβρουάριον προσελθώ» 
είς τάν R ayer είχεν ακίνητο» έντελώς τόν τράχηλον, 
ή δέ πίεοις ήτ® οδυνηρά κατά τάς ακανθώδεις μαλιστα 
αποφύσεις.

Έπώδυνο; δέ φαίνεται κα! ή βιφυακή χώρα, προ 
σέτι δέ καί τεταμένη· 5 άρρωστος δέν δΰναται να 
καθήση έπί τής χλίνης, διότι ή είς τά έμπροσθεν τοΰ 
κορμοΰ κάμψις αυξάνει τά άλγος’ άλλά καδηται εύ- 
κόλως έπί σκαμνιού ώ ; καμπτομένων τών σκελών εις 
τήν κοιλίαν. ‘ Η άριστερά κνήαη υγιαίνει' ή δεξιά δμως 
φιίνεται αδύνατος' ώ ςε δ πάσχων &υτε στηρίζεται, ουτε 
περιπατεΐ δί αύτής καί ίιπά τών βάκτρων βοηθουμενος. 
Δυσχόλως κάμπτει τήν κνήμην επί τοΰ σκέλους λαμ
βάνω·» καί έπισπώμενος πρός έϊυτάν ταύτη» ίιά  τών 
χειρών· άλλά καί ή έκτασις τής κνήμης αποβαίνει 
αδύνατος. Κινούμενων δε τών μ.ελώ» αυτών ακούε 
τα ι κριγμός τις έπί τοΰ γόνατο:, τά όποιον όμως 
ουτε χατά τόν δγχον ηυξηην. ούτε ύγρόν τι νοσεράν 
περιέχει. (L ’ Union medicale)

Φώσφορος είς το ήπατ ιχόχ  L ia io r  
τοϋ χα.Ι . ίαρ ίου .

"Οτι εύρίσκεται φώσφορος είς τό έλα·ον τοΰ καλ 
λαρίου οί μέ», ο D Jongh , Gobley, R iegel, Ber 
the κτλ. παρεδέχθηοαν, οί δε άμφισβητοΰσΐ.

Έ κ τών δευτέρων τούτων δ J .  Personne καύσας 
ύστερον δί άλκοολικοΰ λύχνου είς πατάνιον έκ λευκό 
χρυσού διάφορα είδη έλαίου έκ διαφόρων τόπων προερ' 
χόμινα καί φαρμακείων (200  γραμμάρια) εύρήκεν έν 
γένεε σχεδόν εις τά ήμίση όξύδιον σιδήρου, ά^βεστον, 
ιιότασσαν καί φωσφορικέν οξύ, ή μαλλλον αλχαλι 
φωσφορικόν.

Περίεργον δέ υπάρχει ότι *α! τά ^παρ τοϋ βοά, 
περιέχει πολύ φωσφοριχον όζυ, πλειοτεραν δε ποτασ 
σαν καί άιβεσχον.

Πάντα σχεδόν τά είδη τοϋ δοκιμασθέντος έ^αίυυ 
έοάνησαν δξίζοντα· πληροφορείται δε τις εύκόλω: 
περί τούτοι άν ταράξας ολίγον έλαιο» δί άλκολί™, 
βυθίση είς αύτά χάρτην χυανοΰν διάβροχον, διότι ιΰθύς 
έρυθραίνεται.

"Οσφ μάλλον δξίζει δί αΰτοΰ τοΰ πειράματος τά 
ίλαιον, τούτέστιν όσω έρυθρότερος εξέρχεται ό δοκι
μαστικός χάρτης, τόσφ πρέπει νά θεωρήται χειρότε
ρον. Συμπεραίνει δέ δ J .  Persone ότι τά φωσφορικά 
άλατα προέρχονται έκ τοΰ τρόπου τής παρασκευής 
τοΰ ήπατικοΰ έλαίου' ύπάρχει δέ ευτος τριπλούς.

1) Διά τής άφεψήσεως τών ήπάτων είς τά υδωρ
2) Διά τής ένεργειας τοΰ πυράς έπί τών ήπάτων 

άνευ υδατος.
3) Διά τής αύτομάτου άποχωρίσεως γινόμενη: 

βραδέως καί είς πολύν χρόνον' διότι τά Ιλαιον τότε 
οηπόμενον γίνεται ταγγάν κα! οξώδες, άκολούθως 
διαλύει ευκολώτερον τά φωσφορικά αλατα τοΰ ήπατος

‘Ι α σ ις  ύπ ιαχής  όηλητηρ ιάσεως .

Αποτέλεσμα σημειώδες μάλιστα τής διά τοΰ δπίου 
δηλητηριάσεως παρετηρήθη αείποτε ή νάρκωσις καί ή 
βραδύτης τής αναπνοής άπολήγουσα είς παντελή]άσ- 
φυξίαν* όθεν εί ίατροί καί οί ζωηλογοΰντες συμβουλεύου- 
σι μεταξύ τών άλλων νά άποκαθιστώμεν τήν αναπνοήν 
διά μηχανικών μέσων, οίον έμφυσώντες διά τοΰ ς·όμα- 
τος ημών είς τά τοϋ παθόντος, ή διαστέλλοντε? αΰτοΰ 
τά στήθος άλληλοδιαδόχως καί άπωθοΰντες είς τά 
κάτω τά τή ; κοιλίας Οργανα, ή τά άσφαλέστατον καί 
λογικώτατον πάντων, μεταχειριζομενοι τήν γαλβανι- 
?ίήν συστοιχίαν.

Τή 3 Μαρτίου δ D. \Υ. B ird Hernpath προσε- 
κλήθη είς βοήθειαν διμήνου βρέφους δηλητηριασθέντος 
ί έ»ος μικρού κοχλιαρίου όπιαχοΰ βάμματος ώς ία* 
ριχοΰ τοΰ βηχός.

Το παιδίον έκειτο ακίνητον καί ψυχρόν* δέν είχε 
σφυγμούς' τά πρόσωπον κα! τά άκρα ή;αν κυανα, ή δύσ
πνοια μεγάλη καί σπασμώδης, τά ομματα άνάστροφα 
υποκάτω τών βλεφάρων, υπήρχε δέ καί μυδρίασις,ειτε 
πλατυκορία.

Ό  ιατρός μετεχειρίσθη τό διάβρεγμα τοΰ καφ^ 
μετ’ ολίγης άμμωνίας, σιναπίσματα έπί τής ^άχεως 
κτλ. Δί αύτών τά βρέφος έφάνη μέχρι τινός ότι άνε- 
λάυ,βανεν, άλλ’ ύστερον περιέπεσεν είς τήν αύτήν νάρ- 
κο>σιν, ο δέ σιναπισμός έπί τοΰ στήθους ούδέν πλέον 
έχρησίμευε.

Τότε ό )), H erapath κατέφυγεν είς τάν ήλεκτρι- 
τμάν οθεν εως ού έλθη ή γαλβανική συστοιχία έτινά- 
χθη τά νήπιον διά μικρά; Λουγδουνιχής βαυχάλιδβς 
ενεργούσες άπό τοϋ τραχήλου μέ/ρι τοΰ διαφράγματος. 
Μόλις δέ μετά πέντε ώρας έλδούοης τής συστοιχίας 
έτέθη ό μέν θετικές, ή ψευδαργυρικάς πόλος έπί τοΰ 
μυκώδους ύμένοι τοΰ στόματος, ί  δέ χαλκούς, ή αρ
νητικός έπί τοϋ ξιφοειδοΰς χόνδρου' διότι αμα μετε- 
κι»εΐτο ο πρώτος τών πόλων άπό τής παρειάς είς 
τήν γλώσσαν,ή άναπνοή έγίνετο σπασμώδης καί άσφυ- 

ία έταπειλεϊτο, χαθώς κα: όσάκις έξησθένει τά ήλε- 
κτρικάν ^εΰμα ώς έξα*τληθέντος τοΰ όξέως' όθεν 
έπέκειτο ανάγκη έπανειλημμένης αύτοΰ άναπληρώσεως. 
Ουτω δέ έξηκολούδησεν δ ηλεκτρισμός έπί 8— 10 
ώρας έκ διαλειμμάτων μόνον μικρών διακοπτόμενος* 
άφ' ου δέ έφάνη ότι τά βρέφος ήδη ησθάνετο, ή καί 
έχίνήθη, τώ ‘έδόθη κλύσμα έκ 4  γραμμαρίων τερ. 
μινθελαίου, 6 κικινελαίου κα! 6 ού^γιών διαβρέγ- 
ματος καφέ- άλλά καί διά τοϋ στόματος έποτίσθη τό 
αύτά τοΰτο έγχυμα μετά προσθήκης τινών ^ανίδων 
ραχής, τά όποιον όμως δυσκόλως χατέπινε. Τοιουτο
τρόπως θεραπευόμενο», επαναλαμβανόμενης δέ̂  καί τής 
γαλβανικής ένεργειας, αμα ή άναπνοή έχίνδύνευε νά 
παύση, d  δέ παλμό! τής καρδίας ήραιοΰντο πολύ, ή 
μόλις ήκούοντο, τά δυστυχές βρέφος άνεζωογονήθη έν
τελώς καί έπανήλθεν είς τήν πρώτην υγείαν.

(The lancet).



’Erc'preia τοΰ χρυστα,Ι.Ιώύους Σάχχαρος.

Πολλάκις απαντώμεν γαστρικάς τινας νόσους, τά ; 
όποιας cube< φάρμακο» διαρκώ; ίατρεύit' όθεν ά*αγ 
χαζομιθα νά μεταλλασσωμεν τά τοιαΰτα βοηθήματα. 
‘Ο λογος δε ένταΰδα πρόχιιται ούχί κερί τώ* έπω- 
δυνοτατων παδώ» τοΰ στομάχου, οπου μόνον σχιίάν 
τό οπιον χαί η μορρίνη ένδείχνυνται άπ’ άρχής, άλλ 
ένοχλήσιών τΐ/ων, ε ί; τά ; όποιας ύπόκεινται τρυρεροι 
χαι νευρικοί άνθρωποι άλγοΰνχβς, ή στενοχωροώ/ενοι 
κατά τάν οτομαχο» πρό τή; σιτήοεω;, η μετ αύτήν 
χαΐ δυσχόλω; πέπτοντες.

Εις τοιαύτας περιστάσεις, λέγει ό R. P louviaz 
από L ille , εύρη/.αμε* ώριλιμοτάτην την 'χρήσιν τοΰ 
κρυσταλλώδους σαχχαρος. Ιδού καί δύο παραδείγματα.

Tuv^ 2ο έτών νεύροχολώδης τήν χρασιν, έπασχι 
πρό πολλών έτών σπασμού: στομάχου χαί πόνους μά 
λίστα ηύζανι δέ τό δεινόν χατά τόν χειμώνα δια 
τους περι τάς χορευτικά;, ή καί τά ; ά τλα ; έσπερίνά; 
συναναστρορας κόπους, έπιφαινόμενον ότέ μέν πρό χοΰ 
δείπνου, ή τοΰ άρίστου, ότέ δ( μ ιχ’ αυτά. Άντισπα 
σμώδη ράρμαχα καί ποιήματα μίνδη χαΐ τά διετέ- 
λεσαν ανωριλή· άρ ου ομω; χατά συμβουλήν ημών 
η πάιχουσα ήρχιιε νά άναλύη εις τό στόμα τη ; τινα 
τεμάχια κρυσταλλώδους σάχχαρος άνεκουφίζετο έν 
τώ  χαί εχωνευεν εύχόλ«>ς, διέμενε δέ ά'ίνόχλη 
τος κατά τόν έπίλοιπον νρόνον.

Αλλη γυνη 27 έτών αίματονευρική ήο’ρώστηϊε 
μετά τόν πρώτον τοκετόν, έ<τοτε δέ διετέλει οδιινω 
μενη καί πάοχουσα δυσπεψία»· ούδέν ιατρικόν τη··' 
ωρέλησε, μόνον δέ τό κρυσταλλώδις σάκχαρ κατα- 
κραυνει τους πόνου; τη ;.

Πώ; άρά γε ενεργεί ένταΰδα ή υλη αυτη ; ίσω; 
διότι αναλυόμενη εις τόν σίελον καί τό τοΰ στόματος 
μύκος βοηθεϊ τήν χημικήν αλληλοπάθειαν ώρέλι 
μον ει; τήν όργα«ΐχήν μίταποίησίν τινων βρωμάτων. 
« Ί ό σακχαρ, κατά τόν Μ άλ, μεταβάλλεται έντός του 
στομάχου όλοσχεροις, ή έν μερει είς γαλακτικόν ό;ύ 
τοΰτο δέ έπινεργοΒν μετά τοΰ υδροχλωρικού κ*9ιστα 
τήν μαγνησίαν εύδιάλυτον. s

Αλλ ό Rlondlot διατείνεται ότι τά raxyap δέ< 
άλλοιοΰται υπό τοΰ γαστρικού χυμοΰ ουτ’ εντο; τοΰ 
στομάχου, cut ’ έξω αύτοΰ. —  Ό  δέ Chossat νομίζει 
οτι τά σάχχαρ βοηδεϊ τήν γένεσιν ότέ μέν τή ; χολή: 
ότέ δε τή ; πιμελή;, ωστε υπάρχει διαρωνια ώ ; πρό; 
τόν τρόιτον τή: ένιργείας τοϋ οάκχαρος, καίώς καί 
αύτοΰ τοΰ σιέλου.

Τό λευχά* σάχχαρ δέν ενεργεί ώ :αΰτως, διότι ξη
ραίνει μάλιστα καί τά στόμα καί τόν φάρυγγα· ή δέ 
Suva μ ι; τοΰ σιέλου έλ»ττοΰται."Ο0*ν εύλόγως ό Londe 
τά θεωρεί ώ ; βλαπτικόν μάλλον, ή ώρέλιμον εί; τού; 
•πάσχοντα; γαστραλγίαν άλλά και διαλυόμενον ι ΐ ;  τό 
23ωρ δέν ώριλεί πλειότερον.

(Annales medic, d e la  F landre occidentale)

ΧΛωρόφορμογ χατά τής άρθρίτιύοζ.

Αρθριτικός ίαδεϊς το πρώτον διά τοΰ χλωρορόρμοο, 
ώ ; τοπιχοΰ φαρμάκου χατελήρθη έξαίφνης τόν Μάϊον 
1850 υπό αρθριτικήν πό<ων τοσούτων οξέων είς τά 
κατώτερα μέρη, ώστε ούδαμώ; νά κίνηθή ήδύνατο. 
Αμέσως έ πέδηκεν εις τάν μεταταρσοφαλαγγικάν άρμάν 
τοΰ μεγάλου δακτύλου τοΰ αριστερού ποδό; ό Κ. Bar- 
le lla  είκοσι πέντ» ρανίδας, άλλα; δέ τοσαύτα; ιίς  τόν 
τοΰ δεξιοΰ. ‘Ο άρ’ρωστος ήσθάνθη, χαθώ; χαι χατά τό 
παρελθόν ετος, βερμασίαν καυσώδη καί νυγμούς μ ί- 
χρις 8 35  λεπτών- ετειτα αρδεντος τοΰ έκιδέμαχος,
το δέρμα έφαίνετο ε’ρυδρόν, ό πόνο; δε έξηλε[? δη, ώστε 
ουτε αι κινηοεις, ειτε α! πιεσεις ή5ύναντο νά τόν διε- 
γείρωσιν, ό οέ πάσχων διήλθεν άνενοχλήτω; τήν νύκτα. 
Αλλα τή επαύριον έπανήλθον αί αύταί όδύναι, έπολι* 

μήδισαν ομως πάλιν διά τοΰ αΰτοΰ τρόπου,δηλ.25 μόνον 
σταγόνων^ χλωρορόρμου, ίπήλδε δέ ε'κτοτε ή αύτή με
ταβολή, αλλα διαρκή;· διότι ο καμνών άνίστατο χαΐ 
περιεπάτιι μηδέν ά/,λο αισθανόμενο; παρ’ άιτληντινα 
«ατά του; δυο πόδα; αίμωδίασιν..

Εμπορο, έβδομη/.οντούτη;, α ιματώ δες χράσεω; συμ- 
βουλευδη τά» B artella όδυνώαενο; κατά τό μεταταρσο- 
ραλαγγιχόν τοΰ μεγάλου δ«τυ>.ου 5ρ«ρον άμροτέρων 
τών ποδών, τό όποιον ήτο πρησμένο» χοί έρυδράν χτλ. 
Πάτημα έκ τρυγία;, τοπιχώ; δέ ώ ; επίθεμα πόκο; έριου1 
άλλ επειδή τά συμπτώματα ηύξησαν, χατόπ ν ε’ς-αξεν 5 
ί^χτρο; χαί τεσσαράκοντα ^ανίδας χλωρορόρμου έπί τοδ 
α<ρου. Έπήλδον δέ καί τότε τά ανωτέρω είρημένα δηλ. 
«α^σις καί κνισμό; κτλ. έπειτα άνεκουρίσΟ» ό πόνο;·άλλά 
:η έπαόριο* επανήλθε — Πάλιν 50  ά γο νε ς  χλωρορόρ. 
μου -  Νέα γαλήνη, ή ακόλουθος ήμέρα καί νύ; δίτλ- 
θον άνώδυ,οι. Επειδή δέ τά άλγος άνεράνη όξύτερον, 
οι δε σφυγμοί^σαν οχληροί, έρλεβοτομήδη ό πάσγων 
οί; αλλεπαλληλως, επειτα έπανελήρθη τ ό χλωρόρορ- 
μον μεχρις έξή*οντα ρ ν ίδ ω ν  ή οισδησι; τη ; καύσεως
διήρκεσε 35  λεπτά, άλλά μετά 4 5  άλλα τά δέρμα 
άπά έΓ.ωίυ-ωτάτου κατεστάδη δλως άναίσδητον. Έ κ - 
Τ°τε_ό άρρωστο; άνχστάς περιεπάιει, αισθανόμενος 
μιχράν τινα μόνον νάρκη.. Βαθμηδόν ομω; δστιρο» 
«νέλαβεν έντιλώ ; τήν πρώτην υγείαν καί τήν συνή?τ] 
τών μελών του χίνησιν.

(Gazetta medic. Toscana).

Γυ^η τις ιχ τή; χωμοπολεω; Επανωμερίας έν Θήρα 
μήτηρ πέ.τε τέκνων, χαΐ ηλικίας 35  ώς έγγιστα έτών’ 
η?χι:ε τήν εσπέραν τή; 29  Δεκεμβρίου π. ε. νά αί- 
σδανεται τού; πόνους τοΰ περιμινομένου τοκετού, διό 
προσεχάλισ. τήν μαίαν τή; χωμ5πόλεω;. καί τοι 
αγ,ραμματον καί παντ5 εμπειρική, Γ>α τή χορηγήσ3 
την συνηδη συνδρομήν. Έντοσούτφ το χοιλοπόνημα 
ε προχωρεί ταχέως, διότι μετά παρέλευσιν ώρών τ.νων 
διιρράγησαν αί μεμβράναι, καί παρουσιάοδη ή χειρ του 
εμβρύου. JTt δέ έν τή πιριστάσιι ταύτη ίπραξεν ή 
ΐΑαϊ* αγνοώ, μ έβεβαίωσαν ομω; οτι ούδέν ένήργησεν

in i τή; εμρανιοθείσης χειρός, ζητήσασα άμα τή* τών' 
{«TpSbv συνδρομήν, ου ενεκα προσεκλήδη ό ίατρός τή; 
χωμοπόλεω; Κ. Ιωάννη; Δ. Σανταντώνιος, καί μεταύ- 
τόν ί  ιατρός Κ.. Γ. Πίντο;. Οί έντιμοι ουτοι συνά
δελφοι έπροσιτάδησαν, άλλ’ ε ί; μάτην νά ένιργήτωσι 
τήν »τρέψιν τοΰ έμβρυου, έπομένως προσικάλισαν καί 
έμέ ιίς βοήδειάν τω<. Κατά τήν πρωία» λΰΐπδν τη ; 
30  Δεκεμβρ ου περί τήν άνατολήν τοΰ ήλιου, ήτοι 
18 — 19 ώρας μετά τήν έμφάνισιν τών πόνων, ερδασα 
χάγώ έ* τή οικία τή ; πασχουση-, δπου ευρον τά τού 
τοκετοΰ ώ ; έρΕςή;; ‘Η άριττερά χ ιίρ  τοΰ έμβρυου, 
χαί ό λώρο; (cordon ombilical) έ;ήρχοντο τών γεν 
νητικών οργάνων η βάχις αύτοΰ ήχον έστραμμένη 
πρός τά έμπρός τή; μητρό;- ή κεραλή άντατιεκρίνετο 
πρός τό δεξιόν μίρο; τή ; λεκάνη;, ήτοι ι ύρίσκίΐο ι ί ;  
τήν ύπό τών μαιευτήρων λεγομένην δεσιν χεφα.Ιο— 
ιΛ ιαχήγ d e n a r '  ή δέ κιραλή μετά τοΰ κορμοΰ ΰπήρ- 
χον συνάμα προσηλωμένα εΐ; τό κοΐλον τή ; λεκάνη;· 
ή χείρ μου οιίϊόλω; ήδυνατο νά ε ίια χ θ ; έν τή μήτρα, 
Ιιτου,ένιο; χαβίστατο αδύνατο; ή στρέψις τοΰ εμβρύου, 
ο ήτο πάντη άχίνητον* τά δέ γεν.ητικά τή ; μητρό; 
μόρια ήσαν δ:άπυρα καί έξωγκωμένα, οί δέ πό·οι κα'1 
τεινεσμοί άκατάπαυστοι- ό όρυγμά; αύτή; συνεχής χαί 
άδυνατο;· τά δέρμα σκληρόν* αί δυνάμεις εξαντλημέ
να', καί ή «όμπασα αυτή; κατάστασις (1 etat gene
ral) τά μέγιστα έπίροβος, κα: τοι εύτραροΰς και εύ- 
ρώστου τής γυναικός ουιης. Ουδιμία δί άμριβολία 
ύπήρχε πιρί τή ; άαοβιώσιως τοΰ έμβρυου, ήτις πρό 
πολλών ώρών είχε συμβή, ώς μ έβϊβαίωσαν οί παρευ 
ρισκόμενοι έντιμοι ομότεχνοι. ‘ Η δέ χρεμαμένη έκτής 
μήτρα; χειρ αύτοΰ ήτο μελανόραιος, κατάψυχρο;, καί 
εί< άχρον έξωγκωμένη.

Έ ν τοιαύτη δεινή περιστάσει χαδ’ ήν έχάστη άνα' 
βολής στιγμή έπιβάρυνιν έτι μάλλον τήν δλιβεράν τή: 
ιχασχουσης χατάιτασιν, ρ̂ ’οουσα εί; μέγιστον κίνδυ
νον τήν ζωήν αυτής, ένώ ούδεμία έλπίς πλέον υπήρχε 
περί τής σωτηρίας τοΰ τέχνου της, είς *οίον άλλο με- 
τρον ήδυνάμην νά καταρύν(ι.',ή τά άσραλέστιρον διά τήν 
ζωήν τής μητρά;, δηλαδή τήν χαταχιρμάτισιν τοΰ έμ· 
βρύου; Τουτου ενικά ένήργησα άν·υ άναβολίς τήν έ;άρ- 
θρωβιν τοΰ χρεμαμένου βραχίονος. ’Αλλά μετά ττ;ν 
έργασιαν ταύτην τ ί έπρεπεν άρα νά πράξω; Ί ι ω ;  τήν 
άποκεφάλισίν ; άλλ' έν τή δέσει, χαθ'ήν υπήρχε τό εμ- 
βρυον ή έργασία οΰτη καθίστατο, τολμώ ιίιτείν, ά?ύ" 
νατος. Ίσως νά ένεργήσω τήν έν τή μήτρα εισαγωγήν 
τής άγκυλομήλη; κατά τήν μέδοδον τοΰ ιατροΰ Λέου, 
{πως προσηλώσω αύτήν έπί τής ράχεω:, ή τή ; Λεκά
νη; τοΰ έμβρύου, ίνα ί '  ξω αύτο ; άλλά καί το εργα- 
λεΐον τοΰτο δυσκόλως ήδυνατο νά είσαχθή έν τή μή
τρα, επομένως υπήρχε κίνδυνος μή βλαρδώσι τά πα- 
ρακιίμενα τής μητρός μέρη. Όδεν διά του; είρημέ- 
νους λόγους άναγκάσδην νά καταρύγω άνευ βραΒύτη- 
τος εϊς τό έξής μέτρον, οπεο άπέβ<] λυσιτελές. Ααβων 
δηλαδή διά τή ; δεξιάς χειρά; μικράν τινα μάχαιραν, 
είσήγαγον αύτήν, όδηγούμενος διά τοΰ λιχανοΰ τής 
άρίστερα; χειρό;, έν τώ έλυτρφ, χα! ουτω διετρυπησα 
τό Ιμδρυον ύπό τήν μασχάλην τοΰ έξαρδρωδέντος 
βραχίονος, ίΐτα  έξέτιινα τήν διάτρη^ιν άπό τών άνω

πρός τά κάτω, ίτο ι κατά τήν διευθυνσι* τών αληθών 
πρός τά νόβα πλευρά, χαΐ διά τή ; δτής ταύτη; εΐιή- 
γαγον τού; δύω πρώτους δακτύλους τής άριστερας 
χειρός έν τή θωρακική κοιλότητι τοΰ έμβρυου, δδε» 
άνέσπασα μέρος τών πνευμόνων, καί μετά ταΰτα δια* 
σπαράξας τό διάφραγμα ώδησα τούς αύτοΰ; δακτύ
λους μέχρι τής κάτω κοιλία; τοΰ έμβ-ύοΐ', οποα έπι- 
στηρίξας αύτού; έπ! τή ; ^άχεω; ούτοΰ, καί καθέλκων 
έλαρρώ; πως τήν y εΤοα πρ:ς τάκάπω  χαί όλίγον πρό* 
τά άρυτερόθεν ή?υνή9ην διά τοΰ τρόπου τούτου νά μι* 
μηθώ τά χατά τάν τοκετόν φυσικά κινήματα τών εμ 
βρύων. Ουτω χατά μικρόν άνυψώθησαν ή κιραλή καί 
οί ώμοι,έπλησιασαν τά χάτω άκρα καί είσήλθον είς τάν 
κολεόν, ώ ιτ ε  ήδυνήδην νά διεκπεραιώσω ευτυχώς τόν 
τοκετόν, ώ ; νά έπρόκειτο περί ποδοεμρανιζομένου 
έμβρύου.

Σημειωτέον δέ ότι ή εργασία αυτη διαρχέσασα έπί 
ιινα μόλις τής ώρας λεπτά, ούδιμίαν βλάβην έπέφε- 
ρεν εις τήν μητέρα, ήτις πρό πολλοΰ διατελιΐ εντελώς 
ύγιαίνουσα.

‘Ο Ίατρός

I .  Λ ε .Κ ι γ ά Ι

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

’Εκτός τοΰ περιβοήτου ίατρονομικ:ϋ καί καθηγητοΰ 
τής 'χημείας Όρφιλα άπέδανε.ν εσχάτως κα! ό πατήρ 
χοΰ δ άσημου ίατροδιδαοκάλου Άνδράλ, άφ’ ου έξη- 
σχησεν έντίμως καί άξιοπρεπώ; τά έπάγγελμά του 
έκί έςήκοντα έτη.

’Αρχίατρος τά πρώτον μέν τής κατά τήν Ιταλίαν 
οτρατιάς έπί τών πολέμων τοΰ Ναπολέοντος, επειτα 
δέ τοΰ Μουράτ, γαμβροΰ τ:ΰ ή:ωο;, βασιλέως δέ 
τής Νεαπόλεως ώς ρίλο; καί συμπολίτη; αύτοΰ, 
5:έrrp.ed»g πάντοτε κατά τά μακράν τή ; ιατρικής 
οτάίιον, διιμιινε δέ πιστός οτε αί συμφοραί κατ- 
έλαβον τήν αύτοχρατορικήν οικογένειαν* άλλ’ έμελ
λε, πριν άποβιώση, νά ϊδή τήν του ρίλου του καί 
συμπολίτου του άναβαίνουσαν πάλιν τό ύψος τών 
τιμών χαί τής δυνάμιιως· κυρίως ομω; εις τούς κόλ
που; τής ιδίας αύτοΰ οΐκογενείας ευρισκεν άκραιφνοΰς 
άγαλλιάσεω; άρορμάς' διότι εβλεπε τόν υιόν του χαί 
καθηγητήν Άνδράλ εις τήν άνωτάτην περιωπήν τής 
έπιστημονικής δόξη;, εύτυχία σπανιωτάτη εις πα· 
τέο», μεγίστη δέ τών ηδονών νά παρίυρεδή τις ζών 
ιίς  τοιαύτην Εύρώπαϊκήν ύπόληψιν καί ρήυην τοΰ υίοΰ.

—  ‘Η δμοιοπαδητιχή μέθοδος προοδεύει εις τήν 
Γαλλίαν, είοήλδε μάλιστα και είς τά άνάκτορα αύτά 
δριαμβευτιχώ; διά τής νέας αύτοκρατορίσσης. Οί όπα- 
δοί τής Άλλοπαδητιχή; σκανδαλιζόμενοι διαβουλεύον- 
ται σπουδαίως τερ! τών συμφερόντων τοΰ έπαγγέλ- 
ματο; χαί τή ; έπιστήμης" άλλά τίνές έξ αυτών



ελειποτάκτησαν ηδη είς τών πολεμίων το στρατόπεδον. 
Ι»ως δέ χαί άλλοι τινές χαιρορυλαχτοΰσι διά /ά au- 

τομολησωσιν όμοίως. Συνέπεσε 8’ εσχάτως καί α\ 
5μοιοπαθητικοί καί άλλοπαίητικοί νά σονευω-/ώνται 
συγχρόνως είς το αύτό πανδοχείο» άλλ’ είς χωςιοτά 
δωμάτια, χωρίς νά τό γνωριζωσιν.Ό  Λιροά D’ litio les 
νομιζων δτί ιίσέρχεται εί; τά συσσίτιον τών συνε
ταίρων του είσνίχθη κατά λάθος χοί έξ αδιαφορίας 
τών υπηρετών τοΰ καταστήματος είς τόν τόπον τή: 
$μηγύρ«ω ς τών άντιπάλων. Ευθύς ουτοι τόν περιεχύ 
κλωσάν χαί διά τοΰ βλέμματος τρόπο* τινά έζήτουννά 
μάθωσι τόν σκοπόν, έπιθυμοΰντες νά πληρο3ορηθώσιν, 
άν δέν έ κέρδισαν εις τά σύστημά των τόν περιβόητον 
αυτόν λιθοθρυπτην. Αλλά καίαύτός περισκοπώ/ μέχρι 
τΐ(θ , εκστατικός ισπουίαζε νά συμπεράνη τι γίνεται 
ούδένα είδιν όμως έκ τών ζητούμενων. Τέλος όεύφυέ- 
στπ.οςχ^ίΐ ϊ^τειοτατος του Qivjou τω εtττε
Ηλθε; αράγι, κύριε Λεροά, διά νά κατασκόπευες τά 

μυο-τηριst ημών, ώστε έπειτα νά μά; £''ψης τήν πέ
τραν (1) (νά μας λ ιθ ο β ο λ ά ς ;) Άλλά ποΰ εδρί^χομαι; 
άνεφωνηιιν ο Λιροά. Τότε παρέστησαν είς αύτόν τό 
γενομε«ον λάθος, οθεν αναχωρώ* xai αυτός είπεν είς 
τάν πρόεδρο- Super hune Petroz non edificabo 
domum meum· έπί τούτου τοΰ Πέτρου ούκ οίκοδο 
μήσωμεν τόν οίκον (2J.

Διαρ/οΰντος τοΰ συμποσίου έγένετο άναγκαι'ως 
μεγάλη συγχυσις· δ.ότι τροφοδότης καί θεράποντες 
ούτου ά»εμιξα* τά τών δύο τραπεζών. Ούτως έδεσμα 
σχολοπόχων προωρισμενον είς τά ομοιοπαθήπ«* στό
ματα κατεβροχθισθη εις τους άλλοπαθητικούς στο
μάχου;, ή δε Σκωτική «γριόρνις . . . τήν οποίαν eurot 
περιεμενον έχωνευθη άσυνειδήτως ύπό τ ώ ' μαθητών 
τοΰ Χάννεμαν.

Ά λλ  έπί τών έπιφορηαάτων μάλιστα δηλ. κατά 
τήν ώραν τών φιλοτησιών έπεθύμουν, άν ήτο δυνατόν, 
μαγικως πως νά εισχωρήσω είς τά ε’νδότεοα διά νά 
ε’ντρυίήϊω  είς το σύγχρονον θέαμα τών δύο τούτων 
δμηγύρεων, xai νά ακούσω διά μιας τούς έκβω,ηθέν- 
τας έπί τών προπόσεων λόγους. Έκαστος δύναται 
να συλλαβή ά ν '  έιυτοΰ τήν ιδέαν τής τοιούτη; σπά
νιάς άντιθέσεως. . . .

—-  Κατά τήν Γερμανικήν έφημερίδα Medicinische 
neu igkeiten  ein intelligentz b latt fur prak lische 
aerz ο: κατοιχοΰντες τήν.χρυσορόρον Καλλιφρονίαν, 
μάλιστα δέ τήν επαρχία* τοΰ Ά γιου Φραγκίσκου 
ιατροί συνεταιρισθεντες εςέδωκα* κανονισμόν προδιο

f \ ) l J a . u h a  Λέζεως ϋ π α ιη τ τ ο μ έ ν η  τήν  π έ τραν ,  η 
τόν Λίθον τής χ ύ σ ι ιω ς ,  τόν όπο ιον  συντρ ίβ ε ι  ό 
Αεροα .

( 2 )  Σ υ νέμ ψ ασ ις  Ε ύαγγε .Ι ιχ οϋ  ρη τόν  . Σ υ ε ΐ  
Πέτρος xai επ ί  ι α ύ ι η  τη π έ τ ρ α  ο ΐχοΰομήσω  μ ο υ  την  
Ε χχ.Ιη ,- la r .»  — ό Πέτρος, ή ΠετρυΙ θρνΛ.Ιείιαι 

ω ς  r.oprrjtarος τών όμο ιοπαθη τ ιχω ν  τής ΓαΑΑίας.

ρίζοντα τήν τιμήν τών δι*?όρων δπηρετημάτ^ν 
τέχνης κατά τόν ακόλουθον πίνακα.

Διά μ ίαν  ια τρ ικήν  συμβουλήν γενομένην κ α τ ’ ο?χον 
τ 5υ π ά * χ ο ν τ ο ς ,  κ α θ ώ ς  χαί διά μ ία ν  έπ ίο κ εψ (ν δρ. ICO 

Δι ά ΐΛ ή ν  έπ ίσχεψ ιν  .  » 60
Διά μ ίαν συμβ ίυλήν  κ α τ ’ ouov τοΰ ιατρού  * 80
Διά μ ία ν  έπ ισκεψ ιν  ε’ κ ταχτο ν  επέκεινα

^  ώ? «  .
Δ : ί  μ ια ν  συμβουλήν νυχτερ ινήν . „ 5 0 0
Έ ξω  τής  π ό λ εω ς  . . , . » 50
Δ: εν αποδε ικτ ικόν δ ικαοτικόν . , » 7 5 0
Διά μίίιν κα τάθεα ιν  εμπροσθεν τοΰ  δ ιχαστοΰ 1 ,000 
Δ ιά άποδεικτι/.όν άπ ο β ιώ σ εω ς  
Διά μ ίαν  μ α ί ιυ σ ι ν  
Δ ιά  κ α τα ρ τ ισ μ ό ν  άρθρου .
Διά τήν  χυστοτομ ίαν  
Διά χαβετηρισμόι»
Διά πλα το σ μ ό ν  τ η ς  ι,ΰρήθρας 
Δϊ έ ξέτασ ιν  τοΰ  ά,ρεδρώνος καί 

κ ύ τ τ ε ω ς
Δι ακρωτηρ ιασμόν δάχτυλου 
Δια τρυπανισμόν

 ̂ Αν οι *ριθμοι ουτοι δέν διεφθάρησαν είς  τό ύπερ- 
βολ ι«ώτερον ,  μ ά λ ισ τα  δέ άν οί θεραπευόμενοι θ ε λή -  
σωσ ι νά ύ π ο τ α χ θ ώ η ν  είς τούς ορούς τ οΰ το ιοΰτου 
κανονίσ-ίομ, μακάριοι οί ιατροί της  Κ α λ λ ι ? ρονίας.

Α λ λ  επιστολή τίνος έξ αύτών Ά γγλου τά γένος 
παριστάνει όλιγότιρον ευάρεστα τά πράγματα. Α ί  
άρ£ο)στίοι πλεονάζουσιν είς τήν νέαν Κολ·/ί£α, μ ά -  
λιστα δέ ή διαρροια μιτατρεπομένη είς δυσεντερία*. 
Οί χρυσωρύχοι εργαζόμενοι ώς μύρμηχες είς βαθύτα
τους^ βόθρους (25 — 30  πόδας υπό τήν γήν) Χας 
βυθιζόμενοι μέχρι γονάτων είς τά υδωρ γίνονται καθ' 
έκαστη; 6ΰαα τών- τοιούτων νόσων. £ ί; τοΰτο πρόσ- 
θες καί τήν έπικρατοΰσαν πάντων τών αναγκαίων 
ύπερτίμησιν διότι 60  φράγ. καθ’ εβδομάδα ζητοΰ.ται 
μόνον δί ένοίκιον μιας ταπεινή; καλύβης, ώς ό πίθος 
τοΰ Διογενους. 100 ®ρ. αγοράζονται αί άπλαϊ έμ- 
βαδες· 200  τά υποδήματα’ έν γ έ . ι ι  δέ 5,η  πα£ ήμί» 
"ορ’ζόμε^α μια; δραχμής έ*.ι άςίζει 15 καί 30 . 
Ούδϊίς δέ έλε.ΐ τό^πάσχοντα, ούδέ διά μια; ρανίδος 
προθυμείται νά βρέξη τά καταξηρ^ χείλη σου, 'άν δέ» 
σέ γ^ωρίζη s i  βλέπη π λ ο υ το ΰ ν τα  καί ακολούθως 
ελπ ιζη  νά ^σέ λα φ υ ρ α γώ γη σ η .  Ό θ ε ν  άν άπο θά ν9ς 
άπορος σε ρίπτουσι» ώ ς  χα τά ί ικ ο*  μ ετά  π ο λλ ώ ν  ά λ λ ω ν  
ε ίς  ενα χαί τόν  αύτόν  βόθυνον.

Ω; έπ ίμ ιτρ ο ν  τ ώ ν  κ α κ ώ ν  τη ς  έ ιτ ιδημ ίας ,  τής π ε ί ·  
ν,3?ι Τή ;  ό ιψης , τής γ υ μ ν ω σ ι ω ς  καί τοΰ χ α υ σ τ ικ ω .  
τα το υ  ήλιου, χλοπα ί χαί δολοοονίσι ύπάρχουσ ι  π ά ν 
τοτε είς  τήν δ ια ταγήν  τή ς  ημέρας, ώ ς  λέγουσ ιν  οί 
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό ' ,  c i οε /ω ποδυτα ι  xa i  οί δολοοόνοι δέν φο
βούνται τήν φοβούμενη* α ύ το ύ ;  δικαιοσύνη*. ‘Ο χρυ- 
σοφόρος άρα ο υτο :  τόπος ήνο ίχθη  ώ ;  όίϊης επάνω  
τή; γή ;.

. . 5 0 0

. 15 ,000  
. 11,500
. 5 0 ,0 0 0  

160 
. 1 ,5 0 0

τή ;
2 5 0 — 500  

500  . 10,000


