ΙΑΤΡΙΚΑ,

μαθείς αί γνώσεις αυται Οέλουσιν άρέσει, αλλά καί
οι φοιτηταί αυτοί τοΰ πανεπιστημίου, άν καί θερίζωσιν άφθόνω; εΐ; τά βιβλία χαί τήν διδασκαλίαν,θέλουιι
σταχυολογήσει έπωφελύς χαί εις τήν μιχράν της
Μ ν η μ ο σ ύ ν η ς άρουραν

’Εργαζόμενοι κυρίως *πέρ τοΰ λαοΰ, οστις δεν συΣυγκείμενον έξ δμοιρομερειών (2) δί αλλη
χνάζει
ακαδημίας καί γυμνάηα, ουτε β.βλία
ευκαιρεί πολλάχι; νά μελετά, άναγκαζόμεθα και όφεί- λεγγύης ένεργ«ΐων καί χρειώ< αμοιβαίων συνδεδελομεν μάλιστα νά χαταβιβαζωμεν τήν ΐπισχήμην, ώς μένων τό άνθρώπινον σώμα άπό υγρόν, σύνθετον ιδ Φ ρ αγκλίνο ς το ηλεκτρικόν ρευστόν, άπό τάς ύπερ- σω; έχ δύο, λαμβάνει τήν πρώτην του δπαρξιν, δί ύνεφέλους ‘/ώρα;, όπου άνονήτω; ήίη περιπολεΐ. Α φ γροΰ δέ ετέρου, τοΰ αίματος δηλ. τη ; μητρός, τ ρ ί
cS' ηγεμόνες χραταιοί, ώς ήμίθεσι το πάλαι λατρευ^ βεται ώ ; έμβρυον, καί τρίτον άλλο υγρόν, τό γάλα
όμευοι, ' χατεδέχθησαν πρό πολλου νά συνομιλώσι με τής αύτής εις αίμα πάλιν μεταβληβέν, τό «ύξάνει
τά πλή3η, καί ποτέ μέν λέγονται Δημοκρατικοί πρόε μέχρι τινός καί Ιξω τή; κοιλίας.
’Από τοΰ αιμο:τος λοιπόν ώ ; άπό πηγής άναβλύδροι, ποτέ δέ συνταγματικοί βασιλείς, πρέπει καί
ζουσι
μέν τά υγρά πάντα τοΰ ά/δρωπινου σοψατος,
οί Μοΰσαι πλέον ν' άφήσωσι τοΰ Όλυμπου καί τοΰ
Έλιχώνος τάς άκρωρείας, όπου έμενον απρόσιτοι μέ ειδοποιούνται δέ τά μαλακά καί τά στερεά. Αύτό
γρι τοΰδε εις του; πλάστους διά τό τραχύ κ α ί^ υ - προηγείται πάντων, ζωογονεί δέ αύτά, άφ ού φανώσι,
σανάβατον τής όδοΰ. Συμφέρει δέ τόσω μάλλον τοΰτο, καί άδιαχόπως άναχαινι^ει φθειρόμενα και απο^ρεοιω έχλέγουσαι προςγειοτέραν ένδιαίτησιν δέλουσιν έ  οντα, ώς τής τριήρους τοΰ Θησέως τά ξύλα. Πάν
χει πολυαριδμοτέρου; τοΰ; διασώ ια; καί τερπνοτέραν τα τά όργανα ένασχολοΰνται ή εις τή» κατασκευήν,
ή εί; τήν τελειοποίησή, ή εις τήν χίνησιν, ή εί; τόν
διά τη; σοναναστροφής την διατριβήν.
Παρήλθεν ήδη ό καιρός, δτε οι άνθρωποι ήκουον καθαρισμόν τοΰ αίματος. Αι αυτο εχομεν ανάγκην
ώ ; χρησμού; τά διδάγματα των μυ;ταγωγών^ τή; τροςιής, δϊ αύτό δέ άναπνέομεν καί τόν αέρα. Πολλά
έπιστήμης, αύτοΰς δέ τούτου; ευλαβούντο ώ ; ιερείς μέρη ουτε αισθάνονται, ουτε κινούνται, πάντα ομως
-ιή; Αΐγΰπιου· ίπειδή εκείνη μέ» άπεδείχδη έπισρα- τρέφονται.
"Επειτα θαυμάζομεν ότι εύρίσκονται εις τήν κο ι
λή; καί άλλοπρόσαλλος, ουτοι δέ έπαυσαν προ πολνωνίαν κηφήνες χαί άργοι άνθρωποι, οι οποίοι απορλοΰ νά συνιστώνται ώς πατροτέχναι Εύμολπίδαι.
Διά τοΰτο παντοΰ το επικρατούν της ελευθερίας ροφώσι τον ίδρωτα των άλλων χωρίς *α συμβάλλωπνεΰμα έξέτιινε τον συνταγματικόν ελεγχον και εϊ; σιν άναλόγως εί; το κοινον συμποσιον !
Παντού τ ω ίν τί εύρίσκομεν άγγεϊα, παντού ομως δέν
τοΰ; λόγου;, καδώ; εί; την πολιτείαν. "Οθεν φιλοτιμούμενοι καί ημείς νά καταστώμεν ο ι ον ε“»ε άπαντώμεν νεύρα, έκ τω ν οποίων προέρχεται η κ ι ·
στιν ε ΐ; τό κοινόν χρησίμώτερο, ενθεν μέν θελομε» νησις χαί ή αίσϋησις. Ενίοτε μάλιστα έξακολ^υθίϊ η
Ιξετάζει τά έ^διδόμενα, Ινδεν δέ θέλομεν άναδείξει κτηνώδης ζωή καί άφ ού έζελιπε πατα αί'θησις χαί
ποικιλοτέραν την άνάγνωσιν τοΰ παραρτήματος του πασα κίνησις.
Πόσον θαυμασίως φαίνονται συνηρμοσμένα τα
του δΐ έκεισοδικών διατριβών διαφόρων, πάντοτε όόργανα
πρός άπαρτισμον τοΰ ολου και εχτέλεσιν τών
μω ; υποσχόμεθα νά άποφυγωμεν τοΰ; σχολαστικού,
όρου; καί τόν όμιχλωοη υδλον, οστις σκοτί-,ει ετι διαφόρων ένεργειών !
Τά όστα έλαχον τόν μέσον τοΰ σώματος τοπον,και
μάλλον τ ά ; άφ’ έαυτών ζοφερά - έννοια;, ‘ Η ευκρί
νεια τ η ; φοασεως αποόεικνυει, ειπερ τι αλλο, οίνχι συνεργεΰσι μέν εις τό σχήμα καί τήν μορφήν τών με
μόνον τοΰ νοό; την γαλήνην, άλλα χαί των ιδεών τήν ρών, χρίΐσιμεύιυσι δέ προσέτι ποτέ μέν ώ ; στήριγμα,^
εΰδημοσύνην καί τήν καθαρότητα. Μόλις υποο^ρομεν ίοτέ δέ ώ ; σκέπη διαφόρων όργάνων χινοΰνται δέ χαί
τοΰ; γριφώδεις λόγου; εί; του; Χ,εγκέλους καί Σχε- ώς μογλοί ύπό τών μυών, οΐ όποιοι τουςχαλυπτουσι.
‘ Η κοιλία π.χ. υπάρχει ε ύ κ α μ π τ ο ς καί εύκόλω; έχ.
λ ιγ γ α ;, ώ ; δ.χτύω πολλάχι; τό» άνεμον θηρεύοντας
τείνεταιδιότι ^ά έν αύτή όργανα ύπόκειντοι εις δια
καί εΐ; τάς ερήμου; της φαντασίας περιπλανωμέ
νους, όπου καί τήν χοινήν γλώσσαν άπομανδάνουσιν φόρους μεταβίλάς, καθώς ό στόμαχός, τά εντερα χαί
ώς άκο.νώ ητοι καί μονήρεις. Εις πάντα; όμως- τούς ή μήτρα.
(
Τά στήθος συγχροτούμενον άπό έλαστίκας πλευράς
κατωτέρας όπωσοΰν τάςεως φιλολογους, η επιστήμο
νας ή ανώμαλος καί περινενοημένη γλώσσα, πολύ δέ κινείται χωρίς ν ’ ούξήση διαρκώς ό σ^κο^του’ η δέ δΐ
μάλλον ή σολοικιζουσα φαίνεται αξιοκατάκριτον ε αύτοΰ γινομένη αναπνοή διαμενει η βυτη πάντοτε,
αυξάνει δέ μόνον κατά τήν ταχύτητα επί πυρετοΰ.
λάττωμα.
Τό κρανίον κατεσκευάσθη συμπαγές καί ασφα
Άποφασίσαντες κατά τό παρόν νά γραψωμιν π ε
ρί ζωηλογίας (1) χεφαλαιωδώς, έφηρμοσμένης εις τήν λώς πανταχόθεν πιρικλιιόμενον. Διότι εντός αύτοΰ
ιατριχήν, έλπίζομεν ότι καί εις τού; άλλους φιλο Ιμιλλε νά φυλάττηται ό έγκέφαλο;, εις αλλεπαλλή
λους μέν περιτυλιγμένος χ ιτώ να ;, διαφευγων δέ την
( \ j Οϋτως όνομ άζομ εν μ εριχώ τερον τη ν i.t i- πολυπράγμονα ημών περιέργειαν. Διά τοΰ εγκεφάλου
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γνωρίζομεν τά άλλ« πάντα έκτδς σχεδόν αύτοΰ μό λος. Όμολογώ δμως, οτι έκ πάντων τών δργάνων
νου, έκτος δηλ. Ιαυτών* ώ στι χατά τοΰτο όμοιάζομεν του άνθρωπίνου σώματος πρώτα ή καρδία καί δ ν«*
τρόπον τινά τά μουσικά δργανα, τά όποια δέν αισθά τιαιος μυελός άναφύονται, τελευταία δέ παύουσι»
νονται τούς ίδιους των ήχους. Ε νεργεί δέ διά τών ένεργοΰντα. Επειδή όέγκίφαλος (δργανοντή; διανοί«ς)
νιυρων, ώς δια' Ttvcov υπαλλήλων* δθεν ή δύναμίς του δέν ήτο ανάγκη νά ένεργήσ^ έπί τοϋ έμβρίου, ούτε ό
ιδρίσκεται παντοΰ χωρίς νά φαίνηται. Ά λλά τά νεΰρα, στόμαχος, ή οί πνεύμονες, ώς τρεφομένου αύτοδ
τά όποια ζωογονοϋσιν, οΰιως είπείν, τήν υλην, δέν παρά τής μητρός* ή δέ καρδία άποθνήσκει πά»τοτί
άποδιικνύονται έξ ίσου παντοΰ άναγχαϊα, πολλάχις δί τελευταία πάντων* αύτή δέ ένεργεΐ καί είς άκέφαλβ
προιτίθενται σχεδόν ώς συμπλήρωμα.
έμβρυα, ενίοτε δε καί είς νωτιαίου μυελοΰ στερούμενα,
‘Ως μ«λη συμβουλίου συνέρχονται πέριξ τοΰ ώστε ή καρδία ύπερέχ<ι πάντων τών άλλων* καί δικορμοΰ τά δργανα τώ» πρωτίστων ενεργειών, περί καιως πρέπει ν’ άναγορευθή όλου τοϋ συστήματος
τοΰ σπουδαιοτα'του άντικειμένου της ζωής συσχεπτό- βασίλισσα.
Έκτος όμως τής φανερα; ταύτης συναφείας τών
μινα. Καί πέριξ μέν, η καί μεταξύ αύτών εύρίσχεται
ή κυψελώδη; δμοιομέρεια (ουσία), ήτις τά κρύπτει, ή δργάνων, άναφαίνονται καί συμπαθητικοί σχέσεις.
δμαλώς τά διαχο^ρίζει1 έπάνωθεν δ’ αύτών έξαπλοΰται ‘Ο πόνος τούτου του δργάνου αντηχεί είς εκείνο, ή
εύκαμπτός τις ΰμήν σαρκώδη; καί δερματικός ώς άνάπτυξις τή ; μήτρας πρήσκει τούς μαστούς, δ γαρπ λ α τύ; μανδύας. Μακράν δέτοϋ κέντρου έτάχθησαν ώ ; γαλισμός τής σταφυλής κινεί τόν στόμαχον είς ναυ
φρουροί τά αισθητήρια, ποτέ μέν αναπαυόμενα, ποτέ τίαν, συστέλλει δέ τούς μΰς τής κοιλίας καί τοΰ φάρυγγος.
δέ άμοιβαίως κατά τάς περιστάσεις άναπληρούμενα.
Ούδέν δργανον πάσχει οπωσδήποτε χωρίς τά πλεΓΈ ξετά ζο ντις τών όργανων την θέσιν είκάζο
στα
τών άλλων,ή καί πάντα νά ταραχθώσιν. Έ π ί τών
μεν δτι έτάχθη κατά την αξιοπρέπειαν μάλλον, ή τήν
αρρωστιών
μάλιστα, ώς είπέρ ποτε, δυνάμεθα νά
σπουδάιότητα καί την ανάγκην τής λειτουργίας των.
Οδτως δ στόμαχος εχων Ι'ργον τήν γένεσιν τοϋ χυλοΰ, σπουδάσωμεν τούς συνδυασμούς καί τήν άμοιβαίαν
έπιρ^ήι των.
κατέχει τά κάτω τοϋ θώρακο;, ώς δ πολύπους τήν έΟύτως έπί τών στάσεων κυρίως καί τών εμφυλίων
σχάτην βαθμίδα τή ; ζωολογικής κλίμακος. Ή καρδία,
πολέμων,
δτε τά πάθη πανταχόθιν έξάπτονται, κρί.
ώς διανομεύ; τοΰ αίματος, ταδτόν είπεΐν τή ; ζω ή;,
νομεν τόν χαρακτήρα τών ά.θρώπων καί ώς ατόμων
έπρεπε νά έδρευ>] Ιν μέσω τών λοιπών οργάνων, κα
καί ώς έθνους.
[ακολουθεί]
©ώς δ ήλιος Ιν μέσω τοΰ πλανητικού συστήματος·
απέχει τωόντι εξίσου σχεδόν τής χειρός καί τοΰ ποδός οσον καί τοϋ εγκεφάλου· άν δέ πλησιάζη πραγΥΣΤΕΡΙΚΗ ΙΣΧΟΥΡΙΑ,
ματικώς πλειότιρον είς τήν κεφαλήν, τοΰτο οίκονομήθη
διά νά υπερβαίν»3 ευκολώτερον τής βαρύτητος τήν
‘ Η ύστερΐτις; ή μάλλον δ υστερισμός, υποδύεται ώς
κατωφερή £οπήν. ‘Ο εγκέφαλος δ’ αυτός Ιργαστήριον
Πρωτεύς
δισφόρους μορφάς, ώστε αποβαίνει δυο-*ομέν τών ίδιών, μαντεΐον δέ τών ΰψηλοτάτων άποκί
λο;
πάντων
τών συΐλπτωι/ατων τη^ ή άκαρ! 0μητ:ς·
λυψεων καί μεθόριον τοΰ σώματος καί τής ψυχής,
έπρεπεν άναγκαίως νά καταλάβη τήν υπερτάτην π* άλλ’ δ ιατρός πρέπει νά ένθυμήται οτι τινές γυναί
ριωπήν ώ ; άχρόπολιν του σώματος. Καί μόνη ή θε'σις κες καί προσποιούνται τινα έξ αύτών διά διαφό-;
ρους λόγους.
αυτη άρκεΐ ν’ απόδειξη τόν εύγενή του προορισμόν καί
‘ Η τελεία τών ουρών έπίσχεσις έπιφέρει άφευτήν Οείαν υπεροχήν. ‘Ο δέ νωτιαίος μυελός χινών τήν
κτον
θανατον* οταν δέ βλεπο)μεν οτι παρετάθη είς
καρδίανδέν δύναται νά ύπαρξη άνευ αυτή;· άλλ’ έξαρΛαχρον
χρονον, δικαίως πρέπει νά ύποττεύσωμέν τι*
ταται όμοίως καί έκ τοΰ εγκεφάλου* διότι ή καρδία δέν
να
δολιότητα,
ή νά πιστεύσωμεν δτι τά ούρα έξήλύφίςαται άνευ τών πνευμόνων, τούς όποιους ζωογονεί δ
θον
δι
Αλλης
όδοΰ.
Ο υιως εύρίσκομεν εις τούς συγ
Ιγκέφαλος διά τών νεύρων. Κα! ομως ουτος ύπόκειται
γραφείς
δτι
ή
προκειμένη
έκκρισις άναπληροΰται δτέ
μάλλον άμέσως εις έκεΐνον, η εκείνος είς τούτον- επειδή
μένδιάτοΰ
έμέτου,
καδώ;
έπί
τών γυναικών, ενίοτε δέ,
δ νωτιαίος κινεί τήν καρδίαν, ένώ δ εγκέφαλο; ενερ
άλλά
σπανιώτερον,
χαί
έπί
τών
άνδρών* ότέ δέ διά τών
γεί κυρίω; έπί τών πνευμόνων, Ά φελε τήν καρδίαν,
τότε δέν θέλεις εχει ούτε νωτιαίον μυελόν, ούτε έγκέ- κοπράνων* άλλοτε δ’ έξίρχεται διά τοΰ δμφαλοΰ,
φαλον άφελε τόν νωτιαίον, τότε θέλει λείψει ή καρδία τών μαστών, τών ώτων καί αύτής τής ^ινός υγρό»
καί δ έγκέφαλος* άφελε τέλος τόν εγκέφαλον, τότε τ ι φερον κατα το μάλλον και ήττον τού; χαρακτήρας
μένουσι μέν έτι ή καρδία καί δ νωτιαίος, άλλ’ άμ- τοΰ ούρου. "fiv έχ τών υπαρχόντων εί; τήν ίς-ορίαν τής
φότερ.α θέλουσι παυσει ένεργοΰντα, άφ’ ου άρχίσωσιν ιατρικής παραδειγμάτων, ιδιαιτέρως δέ τ ώ ν άναφεροάπό μέλαν αίμα νά ποτίζωνται [Bourdon. Physol.J μένων παρά τοϋ Δόκτορος Λεϋχόκ ( L ayco ck ) κατεχωρίσθη είς τήν 'Αμερικανικήν εφημερίδα τών ιατρικών
Ά λ λ ’ εις τόν γορδιαϊον τοΰτον δεσμόν ποΰ ευ- έπιστημών παρατοϋΚ . Αρνόλδ" άφορα δέγυναίχα, είς
ρίσκεται άρά γε τοϋ κλωστήρος ή άκρα ; Βλέπομεν τής δποίας τά ουρα έδωχαν άλληλοδιαδόχως διέξοδον
κρίκους άλυσου πολλαχόθεν συνδυαζομένους, άλλά τά πλεΐστα τώ ν ειρημένων ανωτέρω δργάνων* πάν
πρώιον παντελώ ; δέν διακρίνομεν* ή μάλλον βλέπομεν τοτε δέ περιεΐχον Ικανήν ποσότητα ούρικής υλης (ού.
κύκλον, τοΰ δποίου δέν φαίνεται ουτ* άρχή, ούτι τέ- ρίνης). ’Αλλά κ α ί’Αγγλική τις έφιημερίς αναφέρει άρ-

Ό ζική μορφίνη th ’ ίχδορίου κατά των
ρωστόντινα ούροϊσαν μέν κα’ι διά τή ; κύστεως, δσάκις
πα.Ιμών τής καρόtας.
οέ τοΰτο δέν έγίνετο, έκβάλλουσαν δι’ έμέτου υγρόν τι
Ι χ ον πάσας τάς ίδιότητος τοϋ ουρου μέ πλεονασμόν
Μ. Τ. χήρα 44· έτών ήλικίας είσήλθε τή 21 Μαρ
τοϋ ούρικοΰ όξέως.
τίου 1 8 4 8 είς τά νοσοκομεΐον εκλελυμένη σχεδόν κα
."Αν καί πολλοί άμφιβάλλωσΐ περί τοιούτων άνωτά τάς σωματικάς δυνάμεις, έχουσα δέ τό δέρμα
μαλιών τή ; φύσεως, δέν παραλογιζόμεθα ομως υποαυχμηρόν καί ρικνώδες, τό πρόσωπον ωχρόν, τά χ ε ί—
τιθέντες οτί δοθείση; έπισχέσεως τών ουρών, ^ τα
λη άναιμα, πόνον είς τήν έπιγαστριχήν καί έπικάρδιον
στοιχεία τούτων, τά όποια μένουσιν εί; τό α!μα,
χώραν,
δυςφορωτάτους παροξυσμούς παλμών, καί συέξερχονται διά τών άλλων έκκρίσεων (ίιγρών τοϋ σώ
ναίσθησίν τινα χαυνώσεως ένίοτε. ’Εκτός τούτων ^ίγος
ματος), τουλάχιστον έν. μέρει.
έπήρχετο συχνακις, έηειτα δέ θερμότης κατά μέρη
Τριακονταετή; θεράπαινα σχολείου, εισήλθεν είς τό
μόνον έφαίνετο .δέ καί μικρόν τι οίδημα περί τούς
νοσοκομείον τοΰ Έ β 3ράκου ( Ύ o I'c k ) πάσχουσα μη
αστραγάλους· τέλος ή γλώσσα έκα Οάρευεν, οί
τρορραγίας συχνάς, άτονίαν καί πόνου; κατα τήν σφυγμοί ήσαν 11 0 , καί άδύνατοι, υπήρχε δυσκοιλιότης,
γαστέρα, η τ ι; ήτο τεταμένη, καί ηχεί οτε έπληττε τά δέ έμμηνα έσπάνιζον.
το. ‘ Η άρρωστος εΐχεν άνάστηαα μικρόν, πέριξ ‘II νόσος έχρονο/ ογεΐτο άπό 11 ήδη εβδομάδων, έπήλθε
δέ τοΰ όμφαλοΰ καί τή ; θηλής τών μαστών έφ«ρε
δέ προηγηθέντος ρίγους, τό όποιον ήκολούθησε κεφα
μελανήν γροιάν. ‘ Η μήτηρ τϊ,ς νεανιδος διήγηση λαλγία, οθεν-καί ή πάσχουσα έφλεβοτομήθη. Επειδή δέ
©τι κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1 8 4 7 . ή κοιλία τής θυ" εβασανίζετο πολύ ύπό τών παλμών, τή 28 μαρτίου,
γατρό; της ήρ/ισε νά πρήικηται, γενομένη ένταυτώ
άποψιλωθέντος τοΰ δέρματος δι’ έκδορίον, έκαλύφθη
χαί έπώϊυ^ος. Τότε δέ έδυσκολιύετο πολυ νά εκ- ή επιφάνεια μέ ήμισυν κόκκον, θειϊκής μορφίνης. Τοΰτο
βάλη τό ου;ον, καί τοΰτο δέ πολλά δλιγο/, έ:υθροτα- ίάτ;ευσεν σταθερώς τούς παλμού;, ούτε έπανήλτον και ήνωμίνον μάλιστα μέ αίμα. Κατά δέ τον θον πλέον, έφ’ οσον έμεινεν. ή άρρωστος είς τό νοσο*Αύγουστον ιίδε τό πρώτον τά καταμήνια, συγχρό
κομείον.
νως δέ έπτυσε καί δλίγον αίμα. Τό ούρον ήτο πάν
Ά λ λ ά μετά τινα χρόνον ήσθάνθη ταραχήν τινα ,
τοτε σπάνιον καί ή ά —
οκρισίς του οδυνηρά1 μόλις ή σκοτόδινον τής κεφαλής, .έ»ταυτώ δέ καί πόνον μέ
δ ’ ένίοτε έξήρχοντο δύο, τρία κοχλεάρια τήν ήμέραν. χρι I Α πριλίου, τόν όποιον δμως ίάτρευσεν εύ/.ό*
Ά λλά καί έκ τοΰ στόματο; έξέβαλλεν ίιγρόν τι άλμυ Λως έκδόριον τεδέν κατά τόν αύχένα' έκτοτε δέ
ρόν καί έρυθρώδες* ε’πειτα έπτ,λθε συ'/νάκις καί μητρορ ή πάσχουσα άνελάμβανε δυνάμεις. Διά τοΰτο έξήλθεν
ραγία, ή όρεξι; έλειπε κτλ. ώρελή^η δέ υπό δραστι έντελώς ύγιής τή 18 Α πριλίου.
κών καθαρσίων, βδελλών και αλ,λων τίνών βοηθη
‘Η τοσοΰτον τ α χ ιΐα ενέργεια τοΰ φαρμάκου φ α ί
μάτων, έπειτα δέ έξήλθε τοΰ νοσοκομείου.
νεται περίεργος είς τόν δόχτορα Κ. I. Μ. DiVltt,
Μετά τινα δμω; γρόνον ή κοιλία Ιπρήσθη τοσοΰτον, ιατρόν τοΰ νοσοκομείου τοϋ Kent and C an to rb erv.
ώς άν ήτον ή πάσ·/ουσα έγκυος. Διά τοΰτο εισήλ- Διαβεβαιοί δέ οτι μετεχειρίσδη τό αύτό μέσον πολ
Οεν α υίις είς τό νοσοκομεΐον τή 2Γ Απριλ. Τοτε λάκις είς όμοιας περιστάσεις, μήύπιρβάς ποτέ τόν ενα
δέ ή χρήσις τοΰ σιλφίου ήλάττωσε τής «οιλίας τήν κόκκον. Σημειωτέον δέ οτι έσωτερικώς τό αύτό ια 
τάσιν.Ά λλ’ ολίγω υςερονή νεάνι^ έπασχ? πάλιν πόνους τρικόν δέν φέρει ποτέ τοιοΰτον αποτέλεσμα, άν καί
χατά τήν κοιλίαν καί ούτε ήδύνατο νά ούρήσϊΐ. Διήρ- δύνατα: νά ένεργήση άμέσως διά τής κυκλοφορίας είς
κεσε δέ ή τοιαύτη κ^τάστασις τριάκοντα ώρας' τής καρδίας τά νεΰρα* έν ώ διά τοΰ δέρματος τοΰτο
έπαυσε δέ μόνον δ ά τοΰ κοθετηρισμοϋ τής κύστεως' π α ντ ε λώ ς δέν φαίνεται γινόμενον.
δθεν έξήλθον 6 ούγγίαι ούρου, κατά δέ τάς άκολού
(M edicoch irurgical R eview By. I. Johnson
6 ους 4 8 ώρας δέν έξέβαλεν είμή κοχλεάριά τινα τοϋ
and II. J . Jo h n so n .)
ύγροΰ τούτου.
Κατά δέ τήν 4 Μ αίίυ τή έδοθησαν 6 δραχμαί
”Ε χ τ α σ ις, μ άΛ αζις κ α ι τ ύ ψ ις ρ υ θ μ ικ ή πρός
θ ε ρ α π ε ία ν τής σ υ ν τ ά σ ιω ς ιώ ν μ ν & ν .
τερμινθίνης είς πότημα, Ικ τούτου δέ προήλΟον έ
μετος, άφόδευσις καί έλάττωσις τοΰ κοιλιακοΰ βγκου.
Ά λ λ ’ Επειτα πάλιν ήοχισε νά έξερα υγρόν τ ι άλμυ
Έ κ τών ιατρών τής Γαλλίας ούδιίς έπαινεΐται ώς
^όν καί ερυθρόν, τό όποιον θερμαινόμενον έπί σιδη- Οξυδερκέστατος μέν είς τήν διάγνωσιν, εύστοχώτατος
ριοϋ κοχλεαρίου άνέδιδεν δσμήν δριμυτάτην ούρίνης δέ καί έπινοητικώτατος είς τήν θεραπείαν οσον δ
καί έπήγνικο* εκτοτε δέ ή νόσοί έβελτιώθη τα χ έ 'Ρεκαμιέ.
Ά π ό τόν μεγαλοφυή ιύτόν καί πολύπειρον ιατρόν,
ω ς δί αφεψήματος άλόης καί καταποτίων σιλφίου.
Τό έξερασθέν ύγρόν παρέστησε κρυστάλλους ως τόν Ούφλάνδον τής Γαλλίας, λαμβάνομεν τάς άκοτού; τής νιτρικής ούρίνης. Έφάνη δέ είς τόν ιατρόν λούθους παρατηρήσεις.
Αί ένεργειαι πάντων τών δργάνων ταράττονται αδ*
ότι ήτο ουρον μέ άλλας ούσίας άναδευμενον.
τοπαθητικώς,
ή συμπαθητικώς δσάκις ή αιτία τής
(T he E dim burgh m ed ical and
αρρώστιας τινός δργάνου προέρχεται άπό άλλο. Εις
S u rg ira l jo u rn al).
τήν δευτέραν ταύτην κατηγορίαν υπάγεται καί ή συ
στολή τών χατά βούλησιν, ή αύτομάτως χινουμέ*»»

μυών. Πολλάκις τώ 5ντι παρετήρησα συντάσιις διαρ
τητα τών ΐκτεινόντων μυών, χαδως χαί τήν πρός ( χ τ χ .
χεΐς διαφόρων μυώ», οίον τοδ στερνοκλιιδομαστοειδοδς, σιν τών δάχτυλων σύνταιιν τών χαμπτη'ρων χρ#σέτώ ν σφιγκτήρων κτλ. μή ύπειχουσας ούτε είς τά
τι δέ χαί τήν του ώμου χαί τοϋ βραχίονος πρός
ναρκωτικά, o u t * ε ί ς τά άντισπαστικά, ή πιρισπαστιχινησιν τουτου έ*’ Ιχείνου. Ουτω δέ διά τής ύκοχά, ουτε είς τά μαλακτικά φάρμακα.
μονής έχαμφδη μέν δ βραχίων, ήνοίχδη δέ ή νείρ
Α) Πρ4 18 έτών ήδη μ ’ έσυμβουλεΰδη πατήρ οικο
κα< εμακρυνδη τοΰ σώματος. Τ ότ. λαβόμενος τής
γένειας έπαρχιωτης, πεντήχονταπέντε μέν ετών τήν
χειρός, τήν έκίνησα ένδεν καί ένδεν ώς ο:ί κρούοντες
ηλικίαν, πάαχων δέ προ τισσάρων χαί ήμίσεως· διότι
τόν κώδωνα· παρευδύς δ’ έπειτα ή νιάνις έπανεΛαβε τήν
χατειχετο άχίνητος είς τήν κλίνην άπό πόνον χατά
χρήσιν τοΰ άριστερ60 βραχίονος άνωδύνως- ΰϊτερον
τά δεξιά τοΰ τραχήλου, τοδ ώμου καί τοΰ βραχίοε μεταβάς είς τήν κνήμη* χαί τόν μηρόν μετεχειρίνος τοσοΰτον άνήχεστον, ώστε ή ελάχιστη κίνησις τόν σθην τήν δύναμιν τριών άνδρώπων ε'ως ο§ κάμψ»
ηνάγκαζε νά φωναζη. Τά μαλακτκιά καί άκεσώδυνα,
κατ δλίγον τά γόνυ, έπειτα δέ καί τά σκέλος έπί
χαδως καί τά λουτρά καί τά περισπαςΊκά άπέβησαν άτή; λεκάνης· αχολούδως δέ έτίναξα τό κάτω μέλος,
χρης·*· Τοΰτο ίδών έδίς*αια περί τής νευραλγικής τοδ κα,ω ς πρότερον τόν βραχίονα. Τότε ήάρρωστος έπαπάδουςφυσεως. Όδεν συμβουλέυσα τήν ^υβμιχήν τύψιν νελαβ. τοσοΰτον έντελώς τήν ευχέρειαν τών κινήιεγίνομένην διά τής χειρός έπί τοΰ πάιχοντος μέρους.
ων, ωστε^άναστασα περιεπάτει καί υπηρετεί είς τάς
Επειδή δέ ή γυνή του αρρώστου εννό»)σεν ευκόλως τόν χρείας του κοιτώνος τών ά ρ κ τ ω ν , πριν έπιστρέψη
τροπον τής ένεργειας ταύτης προχωροΰσης βαδμηδάν «ίς τήν πατρίδα της.
άπό ήπιου τίνος είς σφοδρότερον, έντάς δλιγου χρό
, T \ n aP f ° h * τοΰτο πάδος έπα.ήλδε πάλιν, άλλ'
νου ό άρρωστος ίατρευδείς έδυνήδη νά καταβή έκ ιατρειδη ευκολώτερον.
της κλίνης καί νά έπαναλάβη τάς άαχολίας του ώς
Γ )Κ α τά τό έαρ του 1 8 3 7 νέος 1 5 — 16 έτών
είρηνοδίκης. ’ Ηλδε δέ μετά δυο μήνας έκτοτε είς ηλικίας μοί προτήχδη έχων τήν κεφαλήν συγκεκαμΠσρισίους νά μ’ εύχαριστήσ»).
μένην^πρό δυο περίπου μηνών εις τόν άριιτερόν ώμον
6 .) Νέα μικρόσωμϋς Ιχουσά τακτικά τά έμμηνα δια τής συντάσεως τών μυών τής δμωνόμου πλευράς
έκ τοΰ τριςκαιδεκάτου έτους υπέστη κατά τό δέκατον
του_ Tf «χηλού. Οί συντεταμένοι μυες έξετάδησαν
ογδοον πλευρΐτιν ίατρευδείσαν έν Παρισίοις τό 1 8 36. *ατ ώλιγον, ή κεφαλή έτινάχβη εύλαβώς καί δ πάΠερί δέ τάς άρχάς τοΰ 1 8 4 7 έπυτρέψασα είς τήν πα σχων επέστρεψεν ίατρευμένος, ο3τ’ άνεφάνη πλέον δ
τρίδα της (C repieres), έβρεξε τάς χεϊρας είς ψυχρόν παραυχενισμός. Οί δέ οξείς πόνοι τής έκτάσεως τών
υδωρ διά νά πλύνει ρυπαρά δδόνια.Έκτοτε ή κάθαρσίςτης μυωνων έπαυσαν αμα αυτη έξετελέσδη,
ήλαττώδη έτι μάλλον, έπήλδον δέ δύσπνοια, δυςδυμία
Δ.) Συγχρόνως νέα τ ις ένδεκαετής, άβρόσαρχος,
καί συνοχή αίδποΐαι τήν ήνάγκασαν νά καταφυγή πρός λεμφική, βήττουτα άφ’ ου έπαδεν έρυδρίτιν (ίλερι*)
ίατρόν,Ά φ’ ου δέ ειοήλδε τω 1841 είς τά νοσοκομεΐον παραυχένιζε πρός τά δεξιά λίαν έπωδύυως. Ά λ λ - ή
τώ ν Παρισίων, έπετέδησαν βδέλλαι παρά τήν βόλβαν, μέν διαστροφή τοΰ λαιμοΰ, καδώς καί ό πόνος, έπαυσε
(τόαίδοίον'} άλλ’ δ βραχίων, δ πήχυς, τά σκέλος καί ή όια τοΰ αύτοΰ μέσου' ή κυρία ο^ως νόσος του στη'δους
κνήμη έσκληρύνδησαν καί διετέλουν σχεδόν άκαμπτα· διηνυσε μέχρι τέρματος τόν όλισβηρόν δρόμον της !
είς δέ τά συμπτώματα ταΰτα προσετέδησαν καί δυ
Ε.) ^ Η ρ ίγας τοΰ πρωκτοΰ, δδυνηρότατον νόσημα,
ςουρία καί κοιλίας στέγνωσις. Φλεβοτομία, καταπρα εραπευεται διά χειρουργικών εντομών καί έκτομών
ϋντικά, άντισπαστικά διά κλυσμάτων, ή έν είδει πο- καί καυτηρια^σιων· άλλά πρός ίατρείαν της μοί ήρκεσε
τημάτων καί εξωτερικών έπιδεμάτων ματαίως διε πάντοτε άπό τίνος ή διαστολή.
τάχδησαν. Διήρκείε δέ ή τοιαυτη κατάστασις δυο r Ζ·] Ν«α τις 2 5 έτών ώδυναΐο σφοδρότατα πρό
ολοκλήρους μήνας. Βεβαρυμένος έχ τοΰ καδημερι- δυο έτών κατά τήν έδραν, δσάχις μάλιστα άφώδευεν.
νοΰ χαδετηρισμοΰ,, έξέτασα τό εϋδυ έντιρον, καί κό Εξετάσας τον πάσχοντα τόπον εύρήκά τινας μικράς
πρανα μέν δέν εύρηκα, δ σφιγκτήρ ομως μοί έφάνη ραγάδας καί σύντονον τοΰ σφιγκτήρος σύντασίν. 'Α 
σπασμωδώς συνειταλμένος· οδεν τόν διέστειλα, ώς πλή καυτηρίασις μετά μετρίάς διαστολής τοΰ σφιγ.
έδυνάμην· παραχρήμα δέ έπειτα έπαυσε μέν δ πόνος, τηρος^ηυξησε τους πόνους· άλλ’ ή τελεία διαστολή,
ή δέ άφόδευσις άπέβη εΰχολωτέρα.
καί υπήρξε παραυτίκα οδυνηρότατη, ίάτρευσε διά
Έ κ τούτου όδηγηδείς έμάλαξα τόν τράχηλον τής παντός τά δεινόν, άφ' ου μ ά λιιτα έπανελήφδη καί δεύ
κύστεως επί τοΰ έφηβαίου διά δακτύλου είσαχδέντος τερον.
είς τόν πρωκτόν, έξέλιπε δέ εύδΰς η τε ισχουρία καί
Εδυναμην νά πολλαπλασιασω τα παραδείγματ®
ή δυσκοιλιότης.
τών ραγάδων άλλά νομίζω είς πάντας έπσχδή τή»
ΑΣ δύο αυται έπιτυχίαι μ' ένεδά^υναν νά νι· ταυτολογίαν.
κήσω διά τοΰ αύτοΰ μέσου καί τήν σκληρότητα τών
Πολλάκις μιτεχειρισδην ώρελιμως αή* υδραργυριδιαρκώς ήδη συντεταμένων μυών καί είς τά μέλη, χήν άλοιφήν άπλην, ή δπωσοΰν ναρκωτικήν διά προσδήκαδώς έπί τής κοινής νάρκης. 'Αλλά ψηλαρών άνευρον χης ολίγου οπίου, ή τά έλαιον τοΰ υο^χυάμου* άλλά
όπερτροφίαν τινά άδλητιχήν τών μερών τούτων δυσα τά φάρμακα ταΰτα ποτέ έντελώς δέν ίάτρευον τάς
νάλογον πρός τόν όγκον τοΰ σώματος τής νεάνιδος. ,5αγάδαί, έμετρία^ον δέ μόνον, ή χαί χαιέπαυον πρός
Καί δμως άρξάμενος έκ τοΰ βραχίονος, προέβην εις τόν καιρόν τούς πόνους.
πήχυν νικών τήν πρός χάμψιν του πήχειος σκληρόΕάν δέ άφοδευοντες δυνηδώμεν νά πιέσωμεν, ή χρα-

ιήσωμεν ι 4 ίξωβεν
ραγάδων μέρος του πρωχτοΰ, άξοοπίστους x jts τήν Ι*ιστήμην μάρτυρας τόν An*
«ρολαμβάνομεν ιήν κολλή» ρήζ|>· έπειδή ό έξερχό- d ra l, M a rjo lin ,-Ju les G uerin, Colson, B ata ille κτλ.
Τοιαυτη; δαυματουργίας και άλλα τινά παραδείγ
μενος 2γχος τών κοπράνων πλατύνιι τόν σωλήνα, 6λ ίματα
προιδείς 5 εκδότης έπιλογίζεται διά τών έξης.
£»ν τό απέναντι « 5 πάσχοντος μέρος.
«
Πα;
ιατρός δεραιτεύων έξ έπαγγέλμάτος τ ι ς νευρι
Η.) Πρό τινων έτών μέ προσεκάλειαν νά επισκεφδώ
κός
νόθους
και έκ πείρας γνωρίζων πόσον δυοκόλως
γννοΐκα 4 5 έτών ήΛικίας· ευρήχα δέ αυτήν φριχτώς
ίλγοΰσαν χαί όλολύζουσαν έπί τής κλίνης, δπου έκυ εύρίσκονται μέσα έπενεργοδντα σωτηρ'ω; είς τά ποιλίετο. Ό τε δέ έξετάδη ΰπτία ίμάλαξα χαί διά τών κιλα χαί άλλόχοτα είδη τής νευροπαδείας, θέλει χα*
δύο νου χειρών τήν κοιλίαν, της αϋξά»ων βαδμηδάν ταλαμφθϊ) ώς υπό φωτός αστραπής, οταν χρίνη έπ ι.
τή* πίεσιν. Τοΰτο δέ μόνον ήρκεαε νά καταπραυνη στιμένως τά μέχρι τοδδε είρημένα. Ά φ ’ ου χαί ήμεΐς
*«δί)( τους υπερβολικούς αύτής πόνους.’Αλλά καί πρό αύτοί τά είδομεν, έπεχειρήσαμέν τινα πειράματα έπί
τερον εϊχον παρατηρημένον τό αύτό άποτέλεομα τοΰ τής συμβοολευομενης μεδόδου, καί ευτυχήοαμεν άνελα»τοΰ τούτου μέσου. Τότε δέ καδίσας πλησίον τή; πίστως, μάλιστα δέ είς οπασμώδη οόντασιν τοδ πρω*
ράπτου έπί ύποποδίου τήν δαλομνιπόλον της διέτα κτοδ (τής έδρας) και επίμονον τινά γαο-^ραλγίαν.
Δόξα και τιμή είς τήν ιατρικήν μεγαλοφυιχν τοΰ
ξα νά κάβηταί ήπίως εις τήν κοιλίαν τής κυρίας της·
Κ.
‘ Ρεκαμιέ, οοτις, είΐιέρ τις άλλος τών συγχρόνων
τούτου δέ γενομένου εΐδον οτι δ πόνος έν.τώ αμα ε
ιατρών,
έξέτειν* τής δεραπευτικής έπιστήμης τά ορια.
παυσεν. Επειδή δέ ή πάσχουσα ένωχλήδη πάλι τή
(R evue m edicale fran caise et etran gere)
■νύχτα· έκρουσε τον κώδωνα προσκαλοΰβα τήν δαλαμηπόλον ώφελήδη δέ τότε περισσότερον διά τοδ
‘ Υ ύ ρ ά ρ θ ο ω σ ις θ ε ρ α π ε υ θ ε ΐσ α διά, τοΰ
αύτοΰ τρόπου, έπειδή ή ιατρεία κατ’ αύτήν τήν «ετ ρ υγ ιχ οϋ στψ/ιεως.
ρίιτασιν ΰπί,ρξε διαρκής καί άδιάπται^τος.
Ά λλοτε μετεχειρισδην χειρόμακτρον, ή έπιτραπέ‘Υπέρ πάντας τους άλλους μετεχειρίσδη το τρυγιζιον οθόνιο* διά νά βυσφίγξω συμμέτρως περηυλίσσων
τήν κοιλίαν ένίοτε μάλιστα προοέδηκα καί προσκεφά- κόν στίμμι κατά τή; ύδραρδρώοεως ό Κ. Gimelle χ ε ι
ρουργός τοΰ νοιοκομείου τών απομάχων. Ή ένέργεια
λαιον μικρόν έπ’ αυτής άμέσως.
"Οτε δ’ έβλεπον τάς έλικας τών έντερων έξεχούσας τοδ φαρμάκου δέν παρήλλαξε κατ’ ούδεμίαν περίσταxal διαγραφομένας έπί τής κοιλίας ώς σπείρα; όφεως, σιν, δ δέ τόπος τοΰ πάδους, ή διαφορά τής ήλικίας,
εβίεζιν, ή ε’μάλοσσον τόν τόπον διά τών δυο χειρών, καί τοΰ φύλου, ή τής κράσεως καί εξεως τοΰ πάουιω Se διέκοψα τή» σύντασιν, ^ συστολήν των καδώ; χοντο; δέν εφάνη ποιέ έμποδίζουοα τήν πρός ίασιν
ροπήν τοΰ νοσήματος.
χαί τους έκ τούτων πόνυυς.
Τά τρυγικόν στίμμι Ιδόδη άπό μιας εις δύο έβδοΈ π ί εΐλεοΰ Ιπαπειλσυντο; άναδίπλωσιν του εντέρου,
άφ” ου δέν ωφέλησαν τά καδαρτιχά, τί «λλο μένει νά μάδας κατά συνέχειαν ή δέ ποσότης ποτέ δέν υπερέβη
τους 16 κόκκους· πρώτον δέ άποτέλισμα παρετηρήδη
μεταχειριοβή τις έπ’ έλπίδι ώφελείας;
‘Η μήτρα ύπόκειται είς τους τοιούτους πόνους, καί όχι μετριάζει κατ’ άρχάς, Ιπειτα δέ χαί καταπουει
δ ιατρός διά τοϋ πρωκτοΰ εΐσάγων τόν δάκτυλον, παντελώς τό άλγος.
‘ Η ωφέλεια έξηκολούδη»εν έπαιοδητοτέρα πάντοτε
ίπ ΐ δέ τής κοιλίας έχτείνων τήν χεΐρα αιοδάνεται
δσάκις
τοΰ πάοχοντος τά πεπτικά ίργανα παντελώς
εΰχόλως ανωμαλίας διαφόρους, αποτέλεσμα τής βιαία;
έφάνησαν
άνεχόμενα τά ίαμα, ώστε δεν συνέβη ούτε
βυσιολής· ιατρεύεται δέ τό πάδος δΐ άναλόγων τρόπων
έμετος, ουτε διάρροια.
Αυτός δμοίως μοί έχρηοίμευβε καί εις γυναίκα
‘□ς επί τά πλεΐστον δέ τά συμπτώματα ταΰτα επέρ
τήν έποίαν έμαιευσεν δ Κ. Γκεροάν (υιός) προστε
χονται κατά τάς πρώτας ημέρας τής χρήϊεως τοδ
θειμένων εύκρατων τινών κλυιμάτων καί ξηρών οικυών,
φαρμάκου’ άφ’ οΰ δέ παύσωσι, πολλαι φυοικα! έκκρίθ .) Ό Κ. P aren t-D ech atelet μοί έπεμψε νέον σεις αυξάνουν κατά τήν δύναμιν, οίον 5 Ιδρώς, δ
τριάκοντα έτών βασανιζόμενον υπό δριμυτάτου λυγμου σίελος κτλ.
ταράττοντος σπασμωδώς τά μέλη καί ολον απλώς τό
Ά φ ’ ευ πι^ δ άρ^ωοτος τό ιατρικόν συχνάκις αί*
σώμα. Ουδεν ίσχοσεν ουτε νά μετριάση τό κακόν τοΰτο* οδάνεται πυρετώδη τινά κίνησιν παρατεινομένη* μέχρι
ά λ λ ’ δ έπίδεσμος έπάνω τοΰ προσκεφαλαίου ίάτρευσεν τής νυκτός. Ώφέληοε πολΰ έκ προίΐμίων γινομένη επί”
έντελώς τήν νόσον.
δεαις βδελλών, όσάκις υπήρχε μεγάλη φλόγωοις.'Συγ
I.) Καί άλλη νέα χλωρωηκή έβρεξε τάς χεϊρας χρόνως δέ εχρησίμευιαν καί τά καταπλάσματα, έάν
είς ψυχρότατον υδωρ διά νά πλύνΐ], μετ’ ολίγον δ μάλιστα έ^ραντίζοντο μέ δπιακόν βάμμα. ‘ Η τροφ^
Ιπειτα διεοτράφη τόσον, ώστε ή ράχις της κορτωδείσα έδίδετο πάντοτε σύμμετρος πρός τήν δρεξιν τών πα*ΐς τά αριστερά άπετέλει 4 5 μοιρών γωνίαν, δ δεξιός σχόντων. Συννίδως πάντες σχεδόν Ιτρωγον τό τέταρ
ωμος 6ψώ9η μέχρι τής κεφαλής καί δ πήχυς έχάμφδ τον τής έ* τοις νοοοκομείοις χορηγούμενης ποοότητος.
βίαίως πρός τόν δεξιόν βραχίονα, ώστε ητο άδύνατον Έπετρέπετο δέ καί οίνου χρήιις ολίγου, άν δέν ΰπήρνά έκταδή.
χεν ιδιαιτέρα τις άποχής αιτία. Τά ωμά, καδώ; δ
πώοος,
όξοφυλλίς (σαλάτα), τά οξέα πάντα άπεδείΉ ιατρεία τής νέας ταυτης πασχούσης 3 έτη καί
μή ώφεληδείσης ΰπ’ οδδεμιόϊς δεραπείας άλλης, άπο χδησαν βλαβερά' κατά δέ τής αϋπνίας διώριζεν δ. Κ.
βαίνει σχεδόν μυθώδης καί άπίδανος, άν δεν ειχεν G im elle τό όπιον καδ’ ολην δέ τήν διάρκειαν τής

νόσου δ κάσχων Sπιν* πάντοτε άγρώοτι5ος άρέψημα ijS e ?ασις ^το Ινίελής τρεις ήμέρος μετά τήν παδσιν
γλυχασμένο*.
της χρήσεως του φαρμάκου.
,
Τή 15 Ιουλίου 1846είοήλ0εν είς τόν κοιτώνα τοΰ
f y^®‘ κατ“ Τ“ί 2υ° ταυτα; τής θεραπείας περιόδους
άγίβυ Κοσμά δ Πέτρο; Κλαύδιο;, στρατιώτης 3G η ορεξις έφαίνε™ μέτρια' άποχή οίνου· έδόδη διτιον ί:ά
έτών, λεμφικής κράσεως, κοί πολύ βεβλαμμένος ύπό τήν αϋπνίαν- ο άρρωστος ίδρωσε πολύ, άλλά καί δ
τών άφρβδισΰο». Διότι τά όστα τη; ρ ινί; του έφαί- σίελός «του έπλεονασε* τά δέ ούρα διετηρήθησαν είς
νοντο έλεεενως τερηδωμένα’ επειτα δέ ό άρρωστος τήν αυτήν χατάστασιν.
βυνετρίβη τά σκέλος πεσών έ< του Γππου, οθεν ήδη
Καιόπιν άναφέρονται καί άλλαι ύδραοδρώσιις αΑ·
έπεριπάτει έπ! ξύλινης κνήμης στηριζόμενος.
λόγοι οϊον του άγκώνος κτλ. τάς δποίας παραλείπομιν.
Μετά 1 5 ημέρας τής είς το νοσοχΟμεΐον εισόδου δ
(L ancette fran caise.)
Κλαύδιος ΐρθάνθη δξείς πόνους έπί τοΰ δεξιοΰ γενάτος'
τό δέ πρωι προσαρμόσοίς κατά το σύνηθες τήν ξυλίνην
θ ε ιί χ η άσβ εστος χ α τά τών ερπ ή τω ν χτ.Ι.
χνή^ην διά νά χαταβή έκ τή; κλίνης, δέν ή$υνήθΐ} νά
πατήσι). ’Εντός ολίγου δ’ ύστερον έπρήσθη τό γόνυ,
Ο Δοκτωρ Σαβαρδάν ε’ξέδωκεν υπόμνημα περί
ήλλαξε τά χρώμά του, ηδξησεν ή φυσική δερμότη; του· Θεραπείας τών δερματικών παδών διά τής θειούχου ά 
δ πονο; ήτο νυγματώδης, γινόμενος μάλιστα έπαισθητός σβεστου, τήν οποίαν συμβουλεύει νά εντριβή είς* .,άς
οσάκις δ πασχών έδοχίμαζε νά κινηθή· τό οίδημα προ παλάμας ό πάσχων.
χωρεί, δ δέ κλυδασμά; τοΰ άποστήματος ήτο προφανής.
, Αλλ’ ιδιαίτεροι παρ«τηρήσεις μ ’ έπληροφόρησαν δτι
Έ π ι 2 0 ημέρας έδεραπεύδη δ Κλαύδιος διά τών ωρελεΐ lit μάλλον ίίω ς τό φάρμακον, oiav *ti μεχααντιιρλογιστιχών χαί μαλακτικών, έτέδησα<3 θ βδέλλαι, χειριζώμεδα έπί τοϋ έρπητιχοΰ ούτοΰ ιόπου.
δυο έχδόρια, καταπλάσματα άπλα καί όπιοστάλαχτα.
Ό Σϊβαρδάν προσδιορίζει 6<
’ς μίαν πάντοτε δραχμήν
‘ Η δεραπεία αυτη άπέβη ανωφελής.
τδ φαρμακον εν είίει άλοιφή; έ:χευ«σαένον·' ενώ" δί
Τότε δ ίατρός διώρισε τά τρυγικό* στίμμι, δ δέ άρ
άπ4 ? , Ι ”,α ; νά πα?βί110’ ω ^ 7 ρησίν του,
ρωστος το ελαβεν εί; ένδεκα ημέρα; κατά τάς axj· Γ·
ει50ν £ί α υιηί Χΐνα ώφέλειαν, έδίκιαασα νά
λούδους δόσεις.
μετριάσω τήν ποσά.ητα, χατσβ,βάσας είς ήμ,ου δραχΙΙρώτη ή μ έ ρ α ..................................κοκ. 4
μ η ;,( κ *1 εν μάλιστα γραμμάτιο-,' τούτο δέ άπιδεί6
Δ ευ τέρ α ..................................................
χδη ωρέλιμον, η μάλλον άναγκαιον είς ,ή ν Γα,ιν. Α κο
Τρίτη — ε χ τ η .....................................» 8
λούθως συμπεραίνω 5τι ό ίατρός πρέπει νά ποικίλ,
‘Ε β δ ο μ η ............................................., 1 0
την όοσιν -το» φαρμάκου, καδώς κα) τό είδος κατά
Όγδόη — ενδεκάτη. . . .
» 12
τας περιστάσεις. Μοί έφάνη δέ πάντοτε οτι εΰχολώτ*.
Κατά τάς τρεις πρώτα; ήμερα; τδ έμετικδν προ
ρον ιατρεύονται οί ξηροί παρά τούς ύγρούς, ε?;ε ίχωξένησε πυρετόν τινα, έμέτου; αλλεπαλλήλου; και διάρ ρωδε; ερπητϊς.
(Gu^ ot) a >d6(ροιαν άφδονον' άλλ ή βελτίωσις τοϋ πάδους ί)το
φανερά, δ δε πόνος παντελώς έξέλιπε.
Σ υ μ η τ ώ μ α τ ά τ ι γ α ίχ τ α χ τ α τής Έ ΐ μ π θ ι ά σ ι ω ς .
Κατά δέ τάς έφεξή; ημέρας δ στόμαχος άνείχετο
τό τρυγικάν στίμμι, έπαυσαν καί αί κενώσεις *ής
Η Ιλμινδιασις δίδεt αφορμήν ενίοτε είς φιινόμενα
κοιλίας. Τοτε δέ καί ή ία ?ι; προέβη ταχύτερον, διότι
τοσοΰτον παράδ,ξα καί άλλόκ 3τα, ώστε δυσχόλως εύρί»
απερ^οφηθη μέν τό ορ^ώίες έχχυμα, άποκατΒστάδ^σαν
σ-ιεται, δυσχόλως μάλιστα καί π υιεύετα ι ή τοιαυδέ αί κίνησε·,;.
ττι αρχή των. Αν κ^ι σφαλερώς οί άρχαΐοι άπέδιΚατά τήν δωδεκάτην ήμέραν διεκόπη ή χ ?? 5Κ τοΰ
δον τάς πλείστας νο'σους τών παιδιών είς τήν έλμινεμετικού, τήν δεχάτην πέυ,πτην ή ιατρεία ήτο αναμ
θιασιν καί τήν οδοντοφυΐαν, οί νεώτεροι ομως έκπίφισβήτητος, το δέ γονιι ε?χε ιδ φυσικόν αΰτοΰ σχη*
πτουσίν είς τό ετερον axpsv τή; υπερβολής, άρνούμα χαί μέγεδος.
μενοι τήν μεγάλην τών δύο τούτων παδών έπ-^ροήν
Ά λλά μετά δέχα ημέρας προσεβλήθη και τό αρι εις την τουφεραν τών παιδιών ήλικίαν.
στερόν γόνυ, τόν δέ πόνον ήσθανιτο ό άρρωστος δυο
^Οι σκωληκοειδείς όςύουροι σπανίως προξενοΰσι δει·
δακτύλους υποκάτω της έπιγονατίδος· ^το δέ χ*ί αυ
νάτινα συμβϊβηχοτα- επικρατεί δέ τούτων πάντων μ ά 
τό; χεντηματιχός, καί μέτριος μέν έφ’ οσον δ Κλαύλιστα κνίσμός οξύς, ενίοτε δέ καί έπώδυνος εί; τήν
διος εμενεν η:εμος, δξύς δέ οτε έδοχίμαζε νά κινήται.
έδραν. ‘ Ο αριδμό; τών έλμίνδων τότε πολ).άκι<: καΜ ίτα τρεις ημέρας ο πονος ήίη ά*έβη «ίς τό γόνυ’
ταντα ύπερβολιχό;· πολλαπλασιάξονται δέ τοσοΰτον
15βθελλχι μόλις δπωσοΰν τόν χατεπράϋναν' άλλ’ ηδταχέως, ωστε δυσχερώς καιαστρέφονται.
ξησεν δ ογχος καί δ κυμάτισμά; τοΰ ύγροΰ ητο έπαιΤριχοκεφάλου; και τα δυο είδη τή; ταινίας δέν
σδνιτος. Τοτε έδοδη εις τόν άρρωστον τά τρυγικάν στίμμι
άπήντησα σχεδόν ποτέ-τουναντίον δέ αί άσκαρίδες ύπάρω ; ανωτέρω· επήλδον έμετοι καί άφοδεύσεις κατά τάς
χουσι συχνότατοι, η δε επιρροή των άντηχεϊ είς άπώ·
πρώτος τρεις ήμέρας, άλλ' δ πόνος έπαυσε κα! ή ίασις
τατα θργα«α· οδεν συμβαίνουσι συμπτώματα έγχ«έπροοιμίασεν ήδη.
ιιαλικά, στρόφοι, κτλ. καί πριν
όποπτεύσωμεν κά,
Κατά δέ τός άχολούδους τό εμετικόν δέν ή:έθισε τών τοιοότων έλμίνδων τήν υπαρξιν.
πλέον παντελώς· μόνον δέ ναυτιάσεις τίνάς είχεν δ
Αν χαί τα ζωύφια ταΰτα βασανίζωσιν ώς έπί τ4
«ρ έσ το ς. Τότε τό ό^ώδε; έχχυμα άπερροφήδη ταχέως,
πλιϊστον τά παιδία, εύρίσκονται δμω; καί ε ί; ίλ λ α ς

^ ωΡ
ήλζκίβς. Νομίζώ, ώς καρετήρησα, 5 « αναφαίνονται τα ' έπινε προθύμω; τδ
συχνότερον χατά t i έαρ παρ’ δποιονδνίποτι άλλον και χείλη τδ ποτήριον. Καί ομως ή γλώσσα δένέφαίνετο
ρόν. Συνήθως λέγεται δτι ή λεμφική χραοις τών πα^ι- ξηρά, δέν έφερε στίγματα ερυθρά, ούτε έπιπολήν τινα
ίίω ν ευκολύνει τήν γένεσιν τών σχωλήχων ά λ λ ’ αυ άκαθαρσίας· ναυτίαι, μετεωρισμός τή; κοιλίας, θερμο*σία φυσική καί σφυγμοί συνήθεις.
τη υπάρχει, γενική είς τά παιδία’ καί ομως πάντα δέν
Διώρισα ίπεκακουάνην ώς εμετικόν, καταπλάσματα
πάσχουσιν έλμκδιασιν.
Κά*έν οΰμπτωμα δέν πρέπει νά Οεωρηδή ώς άδια- :πΙ τ ίς κοιλία; και τό κίκινον έλαιον διά κλυσμά
κταιστον σημεΐον έλμινδίάσεως'μόνον δέ ή έξοδος τίνος των. Τά παιδίον εξέβαλε διά τοΰ στόματος δυο ασκα*
διά τών κοπράνων μαρτυρεί βεβαίως τήν υπαρξιν τών ρίδας, μετά δέ τών κοπράνων μίαν· Έκτοτε τά εγκε
φαλικά συμπτώματα έκόπασαν, ή δέ δρασις διέκρίνε τα
σκωλήχων.
·
Ώ/ρότης μολυβδ3ειδής τοΰ προσώπου, 2μμα· άντίΛείμενα* ά λλ’ οί σπαμοί παρέμεκαν οθεν τή 27
τα πελιίνά ϊξ ήμισείίς μένοντα άνοιχτα έν καιρώ διώρισα καλομέλανον ώς κοθάρσιον καί έπιθέματα
τοΰ uιινου, διαστολή τής γλή-ης, κνιίμδς τών ρω έπί τής κοίλίας, μέ διάβρεγμα άνθέων tan aceti.
Οώνιον. δςυρεγμία (ή μάλλον όξΰτης τής πνοής) ίρυ Διά τής θεραπείας ταύτης ή Ε. εξέβαλε μετά κοπράνων
δρότης κατά στίγματα τών πλαγίων τής γλώσσης, καί άλλα; άσχαρίδας, τή δέ 20 ήχο έντελώς ύγιής.
Έ ν γένει τό πελιδνόν τών ύπωπίων, οί σπασμοί,
ορεξις άχόρεοτος, κίοσα, σιαλισμός, εμετός, στρόφοι,
ή
διαστολή
τή; κόρης, ή δίψα, ή όξυρεγμία τής πνοής,
πσραφροσύνη, σπασμοί, στραβισμδς, άβλεψία κτλ.
προέρχονται κατά τό μάλλον καί ηττον από την έμ* δ μετεωρισμός τή; κοιλίας, ή κεφαλαλγία, ενίοτε
φώλευσιν τών άσ^οιρίδών έντός τοΰ πεπτικού σωλήνος δέ καί πόνο; κατά τό, δεξιόν υποχόνδριον, ή τήν δε
προστίθενται δέ προσέτι καί ή βράδυνσις και η αταξία ξιάν λαγώνα άπαντώνται συχνάκιςμεταξύ τών άλλων
συμπτωμάτων.
τών σφυγμών καί ξηρά τις βήξ.
Τό καλομέλανον χρησιμεύει πολίί εις τοιαύτας
Έ κ τούτων τών συμπτωμάτων τά μεν υπαρχουσι
συμπαδητιχά, τά δέΐχουσιν έδραν αυτήν τήν φωλεάν περιστάσεις.
(\ n n ales M edicales de la F lan d re Occident).
τών σκωλήχών,ή προέρχονται άπό τήν μετάβασιν αυτών
είς άλλον τόπον,ή άλλο όργανον παρ οπού έγεννή6ι;σαν.
Φ.Ιεΰϊτις.
'Ενίοτε τω ίντιοί σκώληχες εύρέδησαν είςτούς άγωγούς
τής χολής,εις τό ήπαρ αύτό καί προσέτι είς τούς πνεύ
‘Οσάκις, λέγει δ Κ. G endrin, μετά φλεβοτομίαν
μονας χαί τούς βρόγχους· άλλοτε διατρυπήταντες τόν
βτόμαχον καί τά έντερα έπεσον είς τό έμβαδόν τοΰ δυστυχή τοΰ βραχίονος, ή τή; χειρό; συμβαίνει φλε*
περιτοναίου* άνοφέρεται οέ οτι προήλθε δανατος καί βΐτις, άν πολεμήιης τήν φλόγωσιν διά μεγάλου έκάπό αιμορ^γίαν μικρας τίνος άρτηρίας, τήν οποίαν ο: δορίου, τοϋ δποίου τό κεντρον νά συμπίπτη μέ τήν
δπήν τής φλεβοτομίας, ή νόσος έν γένει θέλει άνασκώληκες έτρύπησαν.
ΕΒον εντεροκήλην συσφιγχδεΐσαν μέχρι γαγραί- χαιτισθή έκ προοιμίων.
Τό αυτό παρετήρησεν δ Gendrin κα! έπί τής έπωνης διά τούς περιεχομένους εις τό προκύ'ΐιαν (προπεδύνου λευκοφλεγματίας |P hlcgm alia alb a dolensj·
oJv) μέροζ
εντερου σκωληκα^·
‘Η Ζ. ήλικίας έτών 34 έφερε πρό πολλών ετών διότι θεωρεί ταύτην ώ ; φλεβΐιιν προχωρούσαν άνω
μηρικήν εντεροκήλην α’φνηδιως δε ποτε επήλδον συμ θεν είς τά κάτω χαί έκ νοΰ κέντρου είς τήν περιφέρει
πτώματα βυσιρίγξεως. Προσεκλήθησαν χειρουργοί διά αν, έν ώ ή κοινή φλεβιτις βαίνει έκ τής περιφετήν χηλοτομίαν. άλλά δέν ήουνήθησαν ν’ άπωδήσωσι ρείας εί; τό χέντρον.
Μετά 15, ή 20 ήμέρα; τοΰ τοκετού τινές γυναί
τδ άπαγχθέν μέρος τοΰ έντέρου’ άποσπασδείσης δέ
t?J; γαγγραινώδου; εσχάρας, έςήλθον ευθυς εκ τή; κες, μή πασχούσης παντελώς, τουλάχιστον κατά τδ
φαινόμενον, τής μήτρας, πρήσχοντοιι κατά τό ετε
πληγής πολλοί σκώληχες μεγάλοι καί ογκώδεις.
Ή έλμινδίασις ειχονίζει διαφόρου; νευοικάς νόσους. ρον, ή καί κατά τά ’δύο συγχρόνως κατώτερα μέ‘II Ε. κοράσι ον g έτώ ν’χαλή; κράσεως, δγιές συ λη· άρχεται δέ τδ οίδημα τοΰτο έκ τών ανωτέρω
νήθως, άφ’ ου έπαιξεν είς τήν πεδιάδα τη 2 4 Άπρ. μερών καί φέρεται βαθμηδόν πρός τά κάτω, Τά ύ·
1851 μετά τών συνηλιτιιωτίδων του, επεστρίψεν εΐ^ πό τούς φαλλοπίους συνδέσμους αγγεία, καί μαλιτήν οικίαν πάσχον κεφαλαλγίαν, ναυτίαν κα! κω στα αί φλέβες, γίνονται έπώδυνα, εως ού ό πονος
λικόπονους. Δι’ δλη; τή; νυκτός έβασανίζετο, ουτε έ- καταντήση είς τόν έσωτερικόν άστράγαλον- αίσθανεδυνήδη νά κοιμηθϊι. Τή δέ επαύριον 2 5 εωθεν κατε- ται δέ ή λεχώ κατ’ άρχάς μέν ώ ; βάρος τι, εϊτα
λήρδη υπό οπασμών σφοδροτάτων καί άλλεπαλλήλων. πίεσιν κα! σύσφιγξιν. Ποτέ μέν αί φλέβες σχήμα”
Ό δέ πατήρ φοβούμενος μή πάσχη υπό κεφαλικής τίζουσι σειράν στραγγαλιώδη, η κόμβους ίκ διαλειμ
νόσου, μέ προσεκάλεσε τη 2 5 Ά πρ ιλ. Ί δ ιύ δε είς μάτων φε'ρουσαν, ποτέ δέ λείπει πασα έξοχή, ή το υ
λάχιστον ή προκειμένη σειρά φαίνεται μόνον άνωτεδποίαν κατα'στασιν εύρηκα τδ παιδίον.
Πράσωπον έξημμένον, βμματα ερυθρά, αγρια, ς·ρα- ρω τοΰ φαλλοπικοΰ συνδέσμου. ‘ Ορμαται δέ ή φλόγωοις
βίζοντα, λαμπρά, πελιδνά τά ύπώπια, κορη διε- τδ πρώτον άπδ τών ύπογαστρικών φλεβών καί τ ίς
σταλμένη, φυσιογνωμία περίφοβος, χραυγαί συνεχείς, εξώτερα; εΐλεαχής· περατοΰται δέ ευτυχώς, άν δέ»
ταραχή άνώμαλος τοΰ δεξιού βραχίονος καί τής κνήμης, προϋπάρχη έμπύησις. Ή έλάττωσι; τοΰ πόνου άναγ·
αβλεψία έκ δεξιών. Τό κοράιιον έρωτώμενον δέν ά κ ή ν γέλλει τήν διάλυσιν τής άρ^ωστίας, καί πριν I t ι προ-

ν ύ ή η ^ κ ρ ^ μ ν διότι τοδτο διαμε'ν « χαί μετά τή»
®μένη» επιφάνεια» του κρωτοπαθοΰς τόπου* διο'χι 0UM
τελεία» τοδ άλγους κατάχαυσιν.
μόνον τήν σφοίρότηχα τώ» φαινομένων κολάζει, άλλά
Τά πβδος ομως επέρχεται ενίοτε χαχοηδέστερον'
και τή» υπερβατικήν ή μεταβατικήν ταύτην δύναμιν
χαβότι συνοδεύεται ύπό £γους χαί βηχός ένίοτε, μσρ
εμποδίζει. Ανάγχη δέ πασα νά καλύπτωμε» τοΰ ίου·
χυρούυης τών πνευμόνων τή» φλόγωσιν ένίοτε δέ ή
σιπελαχος τήν επιφάνεια* καθ’ Ιχάσχην ήμέραν μέ νέα»
λασχουσα περιπίπτει εις κωματιχην τινα άτονιαν κα! κολλδδιοϋ στιβάδα.
ο ίτω , αποδνησκει άλλοτε δέ σχηματίζεται άπόστ^μα
,
δρμώμινος δ Κ. B riquet μετίνειρίσθη
φλεγμονώδες.
ωρελιμως τό^ κολλόδιον χαί κατά τής ζώ ν η ;, τοΰ φλυΤαΰτα παντα πολλάκις προλαμβάνονται διά τοΰ
κταινωοους δηλ. καί ερπητ-κοΰ εκείνου έΣανδήαατος,
εκδοριου κατά τήν γνώμην τοΰ G endrin.
τό οποίον περιβάλλει άπό τή; ράχεως μέχρ,ς δμ? «\οδ
Είς τον κοιτώνα 2 τή; άγιας Σοφίας ένοσηλίύετο
τον ανβρωπον, ή άττλώς τό ήμίσυ, ενίοτε δέ καί πασαν
γυνή τεκοΰσα πρό πέντε έβά'ομάδων* ήίη δέ έθήλαζε την περιφέρειαν τοΰ σώματος.
τό τέκνο; της, οτε Vjιθ-χνθη πόνους κατά τό άριστεΓυ»ή τις έδεραπευετο υπό του ιατρού τούτου εις τό
ρόν τοΰ υπογαστρίου καί τήν δεξιάν κνήμην. Δέν ένοσοκομεΐον τοΰ Ελέους των Παρι,ι'ων £>c πάτχουσα
βιινοντο ουτε ίχνη σειράς κατά τόν δρόμο» τών μη.
Οαλειπον,α πυρετόν. ΙΙαραχρίμα δέ ^σδάνδπ πόνους
ριχών αγγείων χαί χής έσωτέρας σαφνηνή;· ή πίεσι;
χ*τα ταδ,ξ^α καί χατά τή. βάσιν τοΰ στήθους, ά νή γ ομως^έπ αυτοδ τοδ τόπον ^το έπώδυνος· ό δέ- πόνος
γελλον δέ ουτοι ερυθράς πλαχας ζώνης, ^ τ(ς πε? 1έβαήκμαν,ε μάλιστα περί τόν φαλλοπιχόν σύνδεσμον μέ
/sv εντός 48 ωρών δλην τοΰ σχήθου; τήν περίμετρον.
χρι τών ενδοτέρων τή; λεκάνης. Έν τούτοις δέ ητε
Τότε M i. B riquet ίξηπλωσε «ί; ,ό δπίσδιον ^μι , 0
όστέρα χαί χά παραρτήματα της ζ?αν είς τήν φυσκη»
τή; εξανδήιεως κο/λόδιον, άφείς τό ετερον η μ υυ, τό
αυτών κατάστασιν. Καί δμως έκ τής eicaupto» ή 3η
έμπρόσθιον,^γυμνό'. Κανείς πόνος έκ τής έπιδέσεως
έπρηιδη ή κνήμη. Διά τοΰτο δ Κ. Gendrin έδηχε»
ταυτη; δέν έγεννήδη· άλλ’ ή πάσχουσα ηαδάνθη κατά*υδυς έπί τοΟ φαλλοπικοδ συνδέσμου τό έκδοριον, ώ 
ψ-,ξίν τινα εΰάρεστον. ΓΙαραντίκα δ’ έπειτα ε'παυσε»
στε μετα δυο, η xpets Ημέρας έξέλιπε μέν αυτόθι ό
οίυνω,υενη κατά τό δπίσθ,ο* ίμισυ, ένώ τό έμπρόσδιον
«ονος,^ξ αριστερών ομως όπελείπετό τι, χαί ή φ λ ε γ 
ημισυ οιεμενεν άλγείνόιατον. 'Γη δ’ ίπαύριον έφαίνιτο
μονή εςετάδη εις την διχβτομίαν τ ώ ν έσωτερικώ» φλε
ο.ά τοΰ κολλοδίου ότι τά έρΰδ^μα τ*ϋ έρυσιπέλατος
βών.^ Κατ ευτυχίαν δέ παντα ταΰτα βαθμηδόν ήητο σχεδόν εξηλει«μένον είς τά δπίσω/α! δέ φλύκταιναι
λαττωΟησαν, ωστε διεμεινε μόνον μιχρόν τι οίδημα, τό
«νεχαιτισδησαν εις τή, αδξησί» των, ή καί κατέπεσον,
έ*οΐον καί αΰτο εξηλείφδη επειτα διά λουτρών θειού
εν ω εις τά ε'μπροσδε* καί τό ίρύβημα καί δ πόνος
χου ποταμίου.
ήσαν όξύτατα. Κα! έκεΐ μέν ίατρεύθη τό νόσημα μετά
, Αλλη δε τις γυνή, άριδ. 4 τοΰ αύτοΰ χοιτώνος
τρεις ημέρας, Ινταΰί» δέ διήρκει μέχρι τής όγδοης
οναλογα π^άσχου™ εθερ απεΰβη διά τ ώ ν αύτών μ έ σ ω ν
χ»ί επέκεινα.
(B ulletin de T herap eutiq ue.)
είς τά όποια προσετέδησαν περιελικτός έπίίεσμος κα
J
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Chomel
επαύδη ώ ; χαθηγητής τοΰ ιατρι
λουτρά άλχαλ:κ« και δειώδη
κού σχολείου τών [Ιαριτίων διότι,καδώς καί όΑίγοι τιΆ ν δμως ύπάρχη πόνος δξύς χα! πληθώρα φανερά
ό Gendrin συμβουλεύει τήν φλεβοχιμίαν, πολλοίχις μά νές άλλοι,·ήρνήδη νά όμόση όρκον πίστεως είς τόν πρόε
δρον τή; Γαλλική' Δημοκρατίας.
λίστα επανειλημμένη χρείας τ^χούση;, καί βδελλώ
__ Η ‘ατρική, η μάλλον ή χλινιχή διδασκαλία έστερήθ^
εηιθεσιν υιτερον δέ χούτων τό έχδύριον.
τοΰ αρίστου τώ ; ίατρώ* τής Γαλλίας. Μετά τόν ‘Ρ ε(Jo u rn al de med. et de C h iru rg. pratique.
χ^μιέ οΰδείς άλλος έδαυμάζετο ώς εΰστο^ώτερος είς
τήν διάγνωσι» πα^ αυτόν δ Τεχαμιέ δμως τόν ύπε·
K o .l.lo d to r χ α τ ά τ ο ί ‘ζω στήρος xai
ρεβαίνε πολυ κατά τήν έφεΰρεσιν τών δεραπευτι*ών μέ
ερυσιπέΛατος.
σω ν διότι ΰπενόεε παντοδαπά; μεθόδους ίατρείας, χαί
Πρώτος ό Κ. B riquet μ ι τ ι γ ειρίσθη τό κολλόδιον
έφαντάζετο ε’κ τοΰ προχείρου φάρμαχα, έξ ών έγίνετο
™S "λανητικοΰ έρυσιπέλαχος. Ά » κα! ό άόδω
κατάδηλος ούχ ηττον ή μεγαλορυία καί χρίσις, παρά
οτος ήτο ^εξησθενημ6ν0;, ώς πασχών συγχρόνως πε
τήν πολυμάθειάν του. Άμβότεροι ό«ως υπηρέτησαν τα
ριπνευμον,αν διάδοχον περ,τό,ίτιδος, τό έρυσίπελας
συμφέροντα τής άνθρωπότητος· άμφότεροι έδίδαξα»
ανε^αιτισθη εις τήν πορείαν του. Έκτοτε δ αυτός ία
εΰόοχίμως, κα! έδόξασαν τήν Γαλλίαν ά,υφότεροι 2έ
τρός επολλ>πλα 3ίασ« Χ0σοϋτον τάς π«ρατηρήσεις του,
εχρημάτισαν ομοίως υπερήφανοι καί γενναίοι’ διότι χαί
ωσχε δέν αμφιβάλλει ί]δη πιρΐ Τής ήρωϊκής δυνάμεως
ό ^ Ρεχαμι& ηρνηδη τό» ορχον είς τόν επιβάτην τοΰ
του χβλλοδιοι» «αχ αυτή, χήν περίσχασιν Καί έπί μέν
θρονου τή; Γαλλίας Λουδοβίκον Φ ίλιππον καδώς καί
του τοπικού έρ,σιπέλατο; τό φάρμαχον τοΰτο μ,τριάάλλοι τινές τοτε, «ον Κλϊριόν, χ^θηγ. τής Βοτανικής
. , V r έ?υδ,1(Λ0'* ^ * κ «πτει τόν .δρόμον τής νόσοι· χ*ϊ ο διάσημος Παρδεσσίύ, καθηγητής τοϋ εμπορικό»
και εμποίιζει τήν ?*Taot' v τι)ς £j, Τ(<παρακείμενα μέρη,
δικαίου είς τήν νομικήν σχολήν.
“” ·
, ? 09ς μ ίλ ίί δ,*Ρ'"ί
τών 6 ήμ,ρών
Ισως ευρεδώσι νέοι καδηγηται, πλουοιώτεροι κατά
*ν ω ου.ηδως παρατείνεται άπό τών 8 μ ί γ ρ ι τών ]*>
ην θεωρίαν καί τάς γνώσεις έν γένει* άλλά κατά τήν
Αλλα κυρίως όΚ. B riquet ευρήχεν ώρε'λιμον τό κολ
πείραν τριακο>τα κα! πεντήχοντα έτώ» κανείς 2έ»
, ,* Χ9Τ“ « 3 ’'λανώδου; ίρυσιπέλατος, τό δποΐο» δελει άναπληρώσει άξίως τόν Chomel καθώς δί» ά .
ίχτεΐνεται, ή άναφαίνεται βίφνηδ'ως χα! *ίς μιμαχρ* ν»ηλήρ«σε μίχρι τοΰδι τόν ‘Ρεχαμιί.
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