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ΙΑΤΡΙΚΑ
τά σχολεΐον γειτονός τίνος πόλεως, οπουδιεκριθη οΰ/_ι
μόνον δι’ άντιληψεως άδρεπηβόλου και μνήμης οςυ
τ ά τ η ί, αλλά κ»ί κρίσεως πρωίμου καί έξησκημενης
Ε ίς την είσοδον τής ιατρικής πραγματείας, ως η 5η είς την ερευνάν δι’ ελλειψιν άντικειμένων μαθη\cgou ’τίνος ’Ασκληπιείου ένομίσαμεν ευλογον^να αναρ · σεως. Πριν δέ τελειώση τά μαθήματα τ ο υ , έ-ε^ραγο
τησωμεν τον εικόνα του μεγα^οφυε^α™ , τω ν καθ ί - ή Γαλλική έπανάστασις, την οποίαν ησπάσθησαν ν.
μ α ' ιατρών. Ά λλ*χ ά νεις άλίος παρα τον Βρουσσαί δεν γονείς του’ οθεν, είσβαλόντων των Πρωσσων μ*χΜ
το} Βερδούμ, δ Βρουσσαί. άκροατης έ'τι τής φιλοσο
£ράνη άξιος εις ίμ ά ς τ ή ; τ ι μ ή ς ταύτης,
φίας καί μόλις είκοσιν ετών, κατετάχθη ως εθελοντής
πολυμαθής, αλλά καίώς αιρεσιαρχ^ς- κα αρ j
επιστήμην από πλήθος προλήψεων, δειξας 1, « , 6 είς μίαν τών συνισταμενων τοτε κατά^τας^ έπαρχιαξ
Βάκων, την μόνην δδάν, την δπο'αν έπρεπε τ ο , λοι ©αλάγγων προς ύπεράσπισιν τής πατριδος· Γο τα^μα
ίυ,ωςτοϋτο προσβληθένέξάπροοπτ^υ, ετραπηε.ς^φ^γήν»
που νά βαδίζωσι του Ίπποκρατους οι δπαδοι.
καί
εις τώ ν φίλων του Βρουσσαί επεσε ^πλησίον του
Ό Φραγκίσκος Ιωσήφ Βίκτωρ Βρουσσαί έγεννηθη
τραυματίας.
Έπειδη δέ η συναφθεισα μάχη ητο κρα
είς το 1 2 Μαλώ τ ις Γαλλίας τη 11 Δεκεμβρίου
τ»ρά
καί
5
άλλόφυλος έχθρο; ηγγιζεν> ό ^ ρουσσαι,
1 77 2. Κατηγετο δέ άπδ οίκογενειαν εκ πολλών η άναλαόών
είς
τ ο ί ς ώμους τόν φίλον του, εσπευσε να
δη γενεών άφωσιωμένην ε ι ς τής ιατρικής w φιλάν
θρωπον επάγγελμα- δδέπατηρ του εξησκει ταυτην εις τον διασώση καί έ/.ινδύνευσε νά συλληφθή· άλλα δεχθείς
κώμην όμορον τής είρημένης πολεως και πα^αλιο βολήν μόνον πυροβόλου είς τον π·'λοντο«, διεφυγεν’ ελΉ άγωγη ο·^ως του Βρουσσαί ετυχεν ικανως π*ρη θών δέ είς τόπον άσφαλί, άπεδετο το βάρος, το ο
ποιον έβάσταζεν άλλ* είδε νεκρόν *Μ τον φίλον του.
ίτόργου μητρος, την δποίαν περιπαθως « ι αυτο* Καί ου,ως η άφοσίωσίς του δεν φαίνεται δλιγω.ορον
ίγ ά π α . Κατ’ ευτυχίαν οί έξό-/ ου τίνος αγχίνοιας ευμοιρη- αξιέπαινος* διότι τοιαϋται πράξεις έκτιμω νται κατα
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σαντες δεν ζημιουντβΐ πάντοτε εκ τουτου επειοη την τ ο ν σ/.οπον τ ο υ άνΟρωπου κ α ί τ η ν δ υ σ χ ε ρ α α ν ττι^
ΙλλειΑιν τής παιδείας άναπληροΐ έκ περισσού συνήθως εκτελέσεως. Ύστερον δέ νοσί,σας βαρεωί, επανήλθε
ή ? ά « ς , ώστε καί το πνεύμα των άναπτυσσεται και ο προς τους γονείς τουώ ς μονογενής υιος, και ^κατεπεισΟη νά έπιδοθή είς την πατροπαράδοτον^ τέχνην της
ναρακτηρ ταχέω ς μορφοΰται·
;
’ Τοΰτο τώ οντι συνέβη καί είς τον Βρουσσα·/ Παρε- ιατρικής. Προκόψας δέ ταχέω ς « ς « « ^
τοΰτο, διωοίσθη Ιατροχειροΰργος^■
w ;
τηοίιθο δέ έκτος τω ν άλλων δτι ίτ ο άνεκαθεν κατα
φ ή μ η ς · ά λ λ ’ Ι σ ια ζ ό μ ε ν ο ς ίοη ν α π ο π λευ^ ,
πάντα ά?οβος· οΟεν καί νυκτός πολλακις επορευε- ελαβεν επιστολήν του δημάρχου τής πατριδος του,
το είς τά περικείμενα των χωρίων δια ΟαμνωΧων και
άναγγέλλουσαν 2τ ι ή οίκια του κατηδαφισθη και .α
ίρηαων τόπων, φέρων προς το&ς ά ζω στο υς τα παρα ΐν αΥτή πάντα διεφορηθν.σαν, οί δέ γονείς του κατετου' πατρόςτου διδόμενα φάρμακα. Πολλακις είς ™ σφάγησαν υπό τώ ν άντεπαναστατον λεγομενων Συα
αύτας περιστάσεις τ«ν έλάνΟανεν ή δδος, αλλ αυτο·,,
νων^Έλυπηθη δέ τόσον διά τ4 θλιβερόν τούτο
εμπιστευόμενος είς τόν ίππον, όστις_ έκομισε τον παμα, ώστε καί μετά 4 0 έτη υστ.ρον ενθυμούμενος a i
τ?ρα του την ημέραν εφθανεν ευτυχώς πα ντοτ. μ-Χ.Ρι
ώχρία καί έτρεμε, καθώς κατα την Ημέραν αυτήν
τής αγνώστου καλυβης. 0 3 τω ς άρα απ αρ/,ής εβωχε
σηυ,εϊα ένεογητ κότητος τολμηρά;, ή οπο α τον παρη
τ ί? Κ.αίμ ίωΡςα'τ« 5τε μέν ήσπάζετο την μεταπολίτευσή
κολούθησεν έπειτα είς ολον τον ιδιωτικόν βιον, κα ως
Οπό ένδομυνου πεποιθησεως’ αλλ ε·.ς το ε,ης ·η^
καί είς τους επιστημονικούς αγώνας.
βοηθβι παντού καί δ*’ άγανακτ,ήσεως* ο8«ν
Περίδετο δωδέκατον ε'τος τής ήλτκίαςτου διορώσα πιστός,είς αϋτην, ύπηρέτησεν επι του κατα των
ή μήτηρ την ευφυΐαν του υίοΰ της, τβν εστείλεν εις
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πολέμου· καί παρευρέθη εις ικανές ναυμαχίας επί τοΰ
μυστηριώδης ουτος πυρετός, £στις διά φθινώοους
μ ονοκροτου τής Χ ε λ ι δ ό ν ο ς , καί τοΰ πειρατικού τινός^ καί βληχρας προόδ;υ έφερεν εις θάνατον, !άποΗ ο υ γ γ α ι ν β ί λ · μετά ταΰτα δέ, παραιτηθείς,
εικνυει την ευφυΐαν τοΰ άνδρός, ώ ; ίκανώς επ ιτη 
ενυμφεύθΥ] καί άνεχώρησεν εις Παρισίους τω 1799
δείου να έκλέγ/, σπουδαία ζητήματα, εί καί υ.ή δυναοιά νά περα'ννι αυτόθι τά μαθήματα του καί νά λάβη υ.ένου νά τά λύση.
τόν βαθμ ον του Δόκτορος.
„ 0 Βρουσσαί, άφοΰ έξήσκησε τήν ιατρικήν έπ< δέβ
Η εποχή εκείνη ήτο λαμπρά διά τ£ς έπιστημοετη έν Παρισίοις, συνειδώς οτι ουτε Ιγνωριζετο dpνΐκάς θεωρίας εις την Γαλλίαν. Ή κ μ 4ζον τω όντι
κο;ντω ς, ώστε εΰθϋς νά ευδοκίμηση, βυτε πλούσιος
τότε^ τά δόγματα της φιλοσοφίας του Βάκωνο.-, τοΰ
ήτονώ στε νά παραμείνη πολΰν καιρόν, μή «οφελο 5με—
Λωκίου καί τοΰ Κονδιλιάκη. Ή αναλυτική μέθοδος ένος άναλόγως, μετετέθη εις τήν στρατιωτικήν υπηρε
πεκρατει, ωστε παντες εσπουδαζον τα πάντα νά έξασίαν, οπού ευρισκεν ευκολ'.αν ανακαλύψεων. ΌΟεν διά
κριβωσωσιν, η να μεταπλασωσιν, ένθεν μέν έπισωρεύτης προς-ασίας τοΰ Πινέλ καί Δεγενέτ'διωρίσθη ιατρός
οντες ερείπια εις τήν ήθικήν καί πολιτικήν, & ϊεν δέ
τ?;, κατζ τα παραλία του ωκεανού στρατιωτικής μοίδημιυυργουντες συστήματα εις τήν τάξιν τω ν ©υλι
ρας. Άναχ®ρήσας δέ κατά τό 1805 εις τό στρακών δογμάτων. II θαυμασία πρόοδος της φυσικής ι
τοπεόον συνωδευσεν εκεϊθεν τους ένδοξους στρατιώ*
στορίας, τής γαιωλογίας, τής χημείας καί τω ν 6ψητας εις το Ουλμ, τό Αύστερλίτσ καί καθ’ ολας τάς
λών μαθηματικών ^το εργον τής τοιαυτης φιλοπραγβριαμβευτικάς πορείας το)ν διά μέσου τής Ευρώπης.
μοσυνης η οε ιατρική σχολή τω ν Ηαρισιων, συνε
Ως εύρωστος δέ καί ακαταμάχητος καί σταθερός εις
σταλμένη τέω ς εις τον δρόμον της καί επιδεής διδασ
τάς άποφασεις του άντειχε γενναίως εις τάς πολυεικάλων έξοχων, ήρχετο ήδη νά δο'άζητα;. Επειδή ό
δεΐς κακουχίας καί τους κινδύνους τών επιδημιών,
μεν Σωσιε έζεδωκε τους Φυσιολογικούς του πίνακας,
αί οποΐκι προςενοΰσι πολλακις μεγαλητέοαν φθοράν
°
Ηινέλ διά τής φιλοσοφικής του νοσογραρίας,
παρά τάς μυρι»νεκρου; μάχας. 'Η το δέ πάντοτε πρό
έ ι 77:ιζεν, ούτως είπεΓν, τον συνταγματικόν νόθυμος ^νά περιεπη τούς πάσχοντας, μή σκληρυνθείς
μ ον της τω ν I άλλων ιατρικής, μέλλοντα νά διοί
ποτέ από τό συνεχές θέαμα τής οδύνης καί τοΰ θα
κηση μέχρι τ?ίς μεταρρυθμίσεως τοΰ Βρουσσαί. Ό νάτου.
Καβανή, ^υγγραφεύς εύφραδής καί ζηλωτής τοϋ ΚονΠκεί ελαοεν εύθετον αφορμήν νά σπουδάση μ άλι-ίλια κ, έφήρμοζε το σύστημα τούτου είς τήν σχέ7
~
τ5!
Χ?3νίΖ* π^’θη, τών οποίων ούδείς προ αύτοΰ
στν^τής φυσικής πρός τήν ηθικήν κατάστασιν τοΰ άνεΐχεν έ;ευρημενας διά τώ ν αυτοψιών τάς αιτίας καί
ρω<ιου, δημοσιευσας οι αλλεπαλλήλων ύπου,νηυιοίτων
υποτροπας. Μεταβαινων δέ από χώρας είς χώραν καί
Ολικήν τινα ψυχολογίαν. Ό Βισσά έξέπλητε τούς σοκλίματα οιαφορα μεταλλασσων, είδε τήν έκβασιν καί
βους,^ τυπώσας άλληλοδιαδόχως τήν πραγματείαν
το άποτελεσμα τώ ν νότων τούτων, ώστε εντός
τω ν υμένων, τάς φυσιολογικά? έρεύνας επί τή ς ζωή;
τριών ετών εθησαυρισε πλήθος παρατηρήσεων νέ
και του θανάτου, τήν ανατομίαν έφηρμοσμένην εις
ων επί τών α^ρωστηματων τοΰ πεπτικοΰ καί τοΰ
τ>;ν φυσιολογίαν καί ιατρικήν, εργα εξαίσια, τά ό
ccvxTcvcvjTtxo’j συστήματος* οΟεν χατά το 1 8 0 5 έποια ο αείμνηστος ουτος νέος διεκοίνωσεν εντός Ολί
Η=.οωκε την ιστορίαν τώ ν φλεγμονών, είτε χρονικών
γω ν έ-ω ν, έπειγόμενος ν’ άνακαλύπτη ένταώτω καί φλογώσεων.
να χ α ρ α γ ή , ώ ς άν προησθάνετο οτι περί το τρικκοΙ ο αθζνατον τούτο συγγραμμ» θελε'.διαιωνισει τοΰ
στον ετος έμελλε vi άποθάνη !
Βρουσσαί την μνήμην έρ’ οσον τιμώ νται ή αληθής
, Ρ ®Ρ°υ3·σ*ί απέκτησε τήν φιλίαν τοΰ Βισσά, τοΰ
επιστημη και ή ορθή γνώμη. Δι’ αύτοΰ δ μέγας ια
? ι')'° 7:ίν '0ματα ήκόνησαν τον νοΰν του’ πατρό; ανήγγειλε καί διά πραγμάτων άπέδειςεν οτι
ρεδεχθ»! δέ καί τά δύγματα του ΙΙ-.νέλ, βασιλεύοντος
νά πλεΓστα τώ ν χρονικών νοσημάτων ήσαν αποτέ
*υ! ως είπε^ν> >^ρι»ρχικώς τής ιατρικής κατ’ εκείνην
λεσμα φλεγμονής όςείας, κακώς θεραπευμένης. Διέ
του χρόνου τ * , τρίοδον. Επιμελούμενος δέ νά λ*βη
γραψε δε σοφώτατα τήν πορείαν τοΰ έρεθισμοΰ, οστοϋ δοχτορος την προσηγορίαν, *γρβψ εν ώς Οέσιν τήν
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ς καμφορών αρθονον τό αίμα ε’.ς τά πάσχοντα
περι ^εκτικων πυρετών μελέτην. ‘Ο μέν Ηινέλ
όργανα, μεταβάλλει τήν φυσικήν τω ν τά^ιν και τ α οιαιρων τας νόσους κατά γένος καί είδος καί δια©οραττει τάς ένεργειας τω ν, έως ου τέλος καταλήξη είς
ρας, καθώς τά ζώα καί τά φυτά, ώς έχ τ ών συμ
την αλλοιωσιν καί τής υλ.κής τω ν συστάσεως. Έ νιπτω μ άτω ν μάλλον, ή τ ϋς ουσίας αΰχών παοεδένετο
σταμενος όε πρός τίιν Βρόουν, παρέστησεν οτι ή γε
ε ; πυρετους, τού. ότ^ίους άπέίιδεν ,,'ς τήν φλεγμο
νική άουναμια σϋχνάκις συνυπάρχει επί τώ ν χρονι
νήν ^τίνος όργάνου^ίδιαιτέρως, άναγνωρίζων ομως καί
κών νόσων με τοπικόν ερεθισμόν, καί οτι τότε πρέπει
α υ . ο ς , ως οι πλεκτο ί τών προκατό/ων του, γεν»κανα πολεμηθ?) άνίιίρλογιστικώς 6 τελευταΓος ουτο,-,
*ινας ταραχάς τής ζωικής οικονομίας1 ό δέ Βρουσσαί’
παραβλεπομενης εκείνης ώς απατηλής καί ψευδοΰς.
οστις κατόπιν εμελλε ν άποκηρύζ/, πάντα ταΰτα, έ·
θαυμασια προσέτι δεωροΰνται κ^ί οσα έφιλοπόνηπροτεινε τοτε τήν προσθήκην καί έβδόαου ειδουί τοΰ
σε περί τών πνευμονικών νόσων, ώς έπιμεληθείς νά
εκτικοΰ, άποδιδούς αύτόν εις άνωμ*λ;*ν τ !νά έν^οάποοείξη οτι τά ά^ρωστήματα τώ ν διαφόρων όργάγειας τών οργάνων, ού/ί δέ είς βλάβην αυτών, ‘ή
νο)ν τ·&ς αναπνοής συνδέονται καί μεταβάλλονται ά οιαλυσιν. ^Καί μόνον τό υποκείμενον τοΰτο, τό όποιον
μοιοα’.ως έως οΰ γεννήσωσι τέλος πάντων τά φύ
έκλεξεν ό Βρουσσαί, άναζητών τ ι ητο ’ κυρ ίω ς' δ
ματα, χρονικά 5ε γενόμενα φέρουσι τήν ^θίσίν.

- ’Αλλχ πολΰ μάλλον καινοφανής καί περίεργος δ-,'ή εύκόλυνον τήν απάτην της. Ουτω τό πάλαι περιπΐρξεν ή περί τών φλογώσεων τοΰ στομάχου καί των, πλανήθη είς τόν λαρύρινθον σφαλερών δογμάτων φυ
έντέοων θεωρία τοϋ Βρουσσαί. Πρώτος αϋτός_ τώ ον- σικής καί διαφόρων φιλοσοφικών αίρέοεων, αί όποΐτ ι έρώτισε τήν παθολογίαν τούτου τοΰ άς*.©λόγοj αι έχρημάτίσαν ώς βάσεις παντοίων ιατρικών συστη
συστήματος τιον όργανων, το οποίον κατεργάζεται μάτων. ’Αλλά καί δταν έπανέλαβε τάς δυνάμεις της
τά υλικά στα χ εΐα τής ζωής καί έπανορθοΐ τάς δυ καί τήν έρευναν τής αλήθειας, περί τά τέλη τ«ΰ
νάμεις' πρώτος άπέδειξεν 3τι αύτόθεν πηγάζουσι πολ μεσαίωνος, πάλιν έςέκλ'.νε τ ί ς έπιστημονικής τροχιάς·
λά! νόσοι, είς άλλα όργανα δωρεάν αποδιδόμενοι, Ε πειδή ποτέ μέν παρεμορφοΰτο παντοιοτροπως άπό
ή ώς γενικαί θεω^ούμεναι. ’Α λλάπράγμα παράδοξος! τάς έπικρατούσας θεωρίας, καί μάλιστα τάς άστροή ιστορία τώ ν χρονικών φλεγμασιών όέν έτιμη- λογικάς, ποτέ δέ έραίνετο πολυμ.γής καί έτερόρυλος
θη, οσον έπρεπεν, άμα έράνη' διότι τοτε τά εργα τής ώς χίμαιρα, έ ; ήμισείας δηλ. χημική καί μεταφυ
διανοίας ολίγον έίοξ^ζοντο, εις δε μονος άνθρωπος σική έπί τοΰ Συλβίου, μεταβαλόντος είς χημ'κόν έρ·
διεθρυλλειτο παντοΰ. Διά τοΰτο ο Βρουσσαί έμακα- γαστή.ιον τό ανθρώπινον σώμα, μετά δέ ταΰ*α μ-nr
ρίζετο μάλιστα οτι έποιλησε τους ουο του τόμους α ν •/ανική κατά τόν Βοε^ράβιον καί Βο^ρέλην θεωροΰν·
τας αυτό ώς υδραυλικήν μηχανήν άλλοδιαδόχως δ’
τ ί 8 0 0 ( μόνον ) φράγκων.
Άνα/ωρήσας δέ μετά ταΰτα φαιδρός ώς αρχία ύστερον πνευματική κατά τον Σταλ, υποβαλοντα πατρος στρατιωτικής μοίρας, είχε τήν συνείδησιν τής σας τάς ένεργείας τοΰ σώματος είς ψυχολογικήν τιδυνάμεώς του δηλ. οτι έμελλε νά γενν/στ) σύστημά τι να άρ/ήν, καί ζωική, κατά τόν Χώρμαν, ακολού
πληρέστερον τών ιατρικών του σκέψεων. Συνέβη δε θως δέ τόν Βορδεοΰ καί Βαρθές, δοξάζοντας ώς αιτίαν
τοΰτο κατά τό 1 8 1 4 . Επειδή ψηφισδείς ιατρός τοΰ τών φαινομένων πάντων ιδιογενή τινα δυναμιν, τήν
έν Παρισίοις στρατιωτικοΰ νοσοκομείου, δέν έ'^ίστα- οποίαν καί ζωικήν ώνόμασαν. Ανεγνωριοθη τώ οντι
σε πλέον νά κηρυχθη αίρεσιάοχης' οθεν μή εμποδι έπειτα οτι αίίτη δέν άνήκε κυρίως ούτε είς τήν ΰλην,
ζόμενος ούδέ από τό πρός τον Ηινέλ σέβας έ;η ουτε είς τήν ψυχήν, καί οτι τά φυτικά καί χημικά
γαγεν εύθαρσώς τά πορίσματα έκ τής αρχής τής οαινόαενα ήσαν αποτελέσματα της" εκτοτε b έπαυσαν
φλογώσεως, άναγγέλλων τό περίπυστον περί φυσιο σχεδόν οί φυσιολόγοι άναζητοΰντες είς μάτην τήν ου
λογικής ιατρικής δόγμα του. Προήχθη δέ είς τοΰτο σίαν τής δυνάμεως ταύτης· στραφέντες οε είς σπου
έκ τοΰ ακολούθου μάλιστα περιστατικοΰ. Διότι δια δαιότερα ένόησαν κατ’ ολίγον τάς τακτικάς ένεργειας
τριβών έν Νιμέγ/ι τής Όλλανδ'.ας ήόόωστησεν επι- καί τάς ταραχάς τ?,ς ζωής, άφ’ ού έξηκριβωσαν τήν
κίνδύνως από κακοήθη πυρετόν, έκ δΐ τών ίατρ<ον, κατασκευήν καί τάς λειτουργίας τών όργανων, βοηοσοι τον έπεσκεφθησαΛ οι μέν τω συμβοΰλευον τά θούμενοι άπό τήν άνακάλυψιν τής κυκλοφορίας τοΰ
τονικά διά τήν θεραπείαν τής ατονίας, οί δε τά κα αίματος παρά τοΰ Χάρβεϋ, τήν καθολικήν ανατομίαν
θάρσια ώς αρμόδια είς' τόν σηπεδονώδη· άλλ α υ τοΰ Μοργάνη, καί τά προσόντα τώ ν στερεών κατά τον
τός μή ακολουθών κάμμίαν Ικ τώ ν αντιθέτων τούτων Βισά *αί Βορδεον. Καί έως τότε μέν αί νόσοι άπεγνωμολογιών, έστάθη κατά τύχην έμπροσθεν τής Ου- δίδοντο εις τήν έλλειψιν τής αρμονίας, ή είς τήν οιαρτδο; ανοικτής έν καιρώ χειμώνος πρός διευθετησίν ρθοράν τώ ν υγρών τοΰ σώματος' οδεν εγεννηθη το
'ίΐνων έπίπλων· τότε δέ ό είσπνεόμενος ψυχρός αήρ τών υγροπαθολόγων λεγόμενον σύστημα- ύστερον δε
τόν έδρόσισε τόσον, ώστε ήσθάνθη ευθύς τήν διαφο έθεωρήθησαν ώς πα'σχοντα τά στερεά, ές ών προηρράν, καί έξ έπαγιογής κρίνων οτι καί ψυχρόν ΰδωρ χετο ή κυκλοφορία τοΰ αίματος και ή εκκρισις τών
ήθελεν ομοίως τόν ώρελήσεί' επιεν άρθόνως λει- υγρών, έντεΰθεν δ έλαβεν άρχ^ήν αλλο σνστημαι τό
τώ ν στερεοπαθολόγων καλούμενον.
μονόποτον εως ου έντελώς ίάθη.
Τοΰτο ήκολούθησεν ό Σκώτος Βρόουν περι το ττΕίς τίνα άρά γε κατάστασιν δ Βρουσσαί εύρήκε
λος
τοΰ ι θ', αίώνος. Έ τκιδή κατ’ αύτόν ή δγβίοε συτήν έπιστήμ-ην, οτε έπεχείρησε τήν μετα^ύθμίσιν
νίσταται
έκ τής τακτ<κής ποσό-τη^ος της ζωϊκής^ ουτης ; Τό πάλαι ή θεωρία περιωρίζετο είς τά φαινόμενάμεως,
ή
δέ ά^ρωστία γίνεται απο τον πλεονοσ^μον, η
ναμόνοντής νόσου, ώς αγνοουμένηςτήςκατασκευής, της
τήνμείωσιν
ταύτης,καί διά τοΰτο μόνον δύο παρεδεχετο
ένεργειας καί τής σχέσεως αυτών τώ ν όργανων, ολί
γον δηλ. ή άτελώς έγνώριζον τό ανθρώπινον σώμα, νοσημάτων εί’δη, τάς ύπεροθενειας, προερχόμενα,^ εκ
τό αριστούργημα τοΰτο τοΰ Δημιουργοΰ, τήν οργα τοΰ έρεθισμοΰ, καί τάς άσθενείας, γεννωμένας άπό
νικήν ταύτην, αισθητικήν καί διανοητικήν ΰλην, ήτίς τήν ατονίαν- μεταχειρίζόμενοί άναλογως και ούο τ ά 
ξεων φ ά ρ μ α κ α , τάχαλας-ικά καίτά τονωτικά.Ή θεωο'οι
καί είς μ.ικρόν όγκον καί ασθενής κατά τό φαινομεαΰτη,'ώ
ς εύληστος καί εύάρμοστος έν ταυτώ , επειδή τό
vsv, αντιμάχεται μεν εύδοκίμως κατά τών γενικών
σύμπτωμα
ταΰ πάθους έδεικνυε και το^αίτον και την
τής ρύσεως δυνάμεων, προσποιείται δέ εις έαυ-ήν ο,θεραπείαν
του,
έξηπλώθϊ) παντοΰ- αλλ η πεϊρα^απετι
αυτών την ωφελεί, ουτε ύπείχεί είς τήν έπηρειάν τω ν πριν φθάση νά υ π ο χ ώ ρ η σ η τό ζοιογονοΰν δειξε μετ’ ολίγον τά οράλματα τής αίρέσεως^ ταύτη ς'
αύτήν άϋλον πνεύμα. Διά τοΰτο καί ή ιατρική α οθεν ό μέν Ηινέλ είς τήν Γ αλλίτν, ο δέ Ραζορης
νέσταλη είς τόν δρόμον της άπό τά μυστήρια, οσα καί Τομαζίνης είς τήν ’Ιταλίαν έδοκίμασαν νά τήν

^ _/
έπρεπε ν’ άνακαλύψη· πολλάκις μάλιστα παρεξετρα- μετα^θμίσωσιν.
Ο
ι'
καθηγηταί
οότοι
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τήν
ζωικήν
ενέρ
πη καί τοΰ κυρίου αύτοΰ σκοποΰ άπό άλλας έπιγειαν
ούχί
έν
γενει
εις
το
σώμα,
άλλ
εις
έκαστον
στήμας, αί όποΐαι τήν έβοήθουν είς τχς εικασίας της,

τώ ν οργάνων, ζΑτοϊντες *ύτό9ι την μερικήν Ωραν
ΓΗ δέ θεοαπεί* άπέβλεπεν ή τήνέλα’ττωσιν τ#& £ρετοΰ νοσήματος" Οτε βίρα ό Βρουσσαί έφάνη ώς με θιίμοΰ, οπου έπερίσσευεν, ή τήν αδζησιν, όσάκ^ς ήλατταρρυθμιστής, εύρήκ* καταπεπτωκός τοΰ Βρόουν το τοΰτο· ακολούθως καί αυτά τά ιατρικά ίπρεχε νά διαι»ύς·ημα, άνεγνωρι*μένην τήν δογματολογίαν τοΰ Πινέλ, ρώνται είς χαλαστικά καί ερεθιστικά stim ulan s. Ά λ •προοδευουσαν την παθολογικήν ανατομίαν, τόν δε έν· λ επειδή αι ές. υπερβολής ερεθισμού αρρώστια1. άπ*ν·»
τοπισμον τώ ν νόσων ήδη άρχόμενον" ο9*ν ώς επ ιχ ει τώνται συχνοτερον, τά πρώτα έκ τ*υτ 6)ν τώ ν ρα^ρηματίας καί τολμηρό- άνέπτυςε τά ς άτελεΓς ταύτας μάκων εχρησίμευον είς τάς π λ είιτα ς σχεδόν περι
καί αμυδράς ϊ&έας εις τέλειον καί τακτικόν συ στάσεις.
στημα.
Εθεραπευετο δέ ό ερεθισμός κατ εύθεΐαν μέν
Ο Χαλλερπαρετήρητε πρώτος οτι αίίνες τών μυώνων διά καταπραϋντικών φαρμάκων, εμμέσως δέ διά
συνεστελλοντο. Η ίδεα αυτη γόνιμος πολλών άλη- τής διαίτης έλαττοΰσης την έζαψιν, ίιά τώ ν αφαι
6ε ών έμενε στείρα, εως οΰ ό Βρουσσαί την έλαβεν μάξεων προς διάλυσιν τής πληθώρας τοΰ φλεγμαίώς βασιν τής διόασκαλιας του, δηλ. τής παθολογίας νοντος τόπου, διά τώ ν άντισπαστικών μεταφερόντων
θεραπευτικής, προσέτι οε καί τής φιλοσοφίας του. τό πάθος είς μακρυνόι καί ήττονος λόγου άξια όργα
Η ζωική δυναμις προΐστατο τής μορφώσεως να. Οΰτως ό Βρουσσαί έστήριζεν ολην τήν επιστήμην
τώ ν δμοιομερών δργάνων, έπειτα δέ καί τής δια τοΰ υγιοΰς καί πάσχοντος ανθρώπου εις τήν ερεθιστι
τηρησεως διά χημείας τινός ζωογενοΰς, ένεργούσης κότητα, καθώς i Κονδιλιάκ τήν επιστήμην τής* ι
ουναμει τής έρεθιστικοτητος, την οποίαν έκίνουν τά δεολογίας εις τήν αίσθη'ΐκότητα μόνην.
ίςω ικρικά στοιχεία, ό αήρ, το φώς, ή δερμότης, ή
Προσαγορευσας δέ τό σύστημά του φυσιολογικόν,
τροφή, οθεν προήρχετο ή ενέργεια τ » ν οργάνων. Ή προύχώρησεν εύθαρσώς είς τήν εφαρμογήν του, μή
έρβΦιστικοτης δε πάλιν αΰτή διαμοίρασμε'νη εις τά ς διστάοας ποτέ νά θυσιάση καί τήν ευγνωμοσύνην καί
διαφόρους όμοίομερεία^ άπετέλει την συστολήν αυ τήν φιλίαν είς τήν υπεράσπισιν τής κατ’ αυτόν α
τώ ν, ητις συνεκάλει τά υγρά είς το έρεθισθέν μέρος λήθειας, καθώς δέν ήσχύνετο καί νά παλινωδήιη, 5καυτήν ενέργειαν τοΰ δργάνου. Έ φ’ οσον ίρα όδιαμερι- μολογών τά σφάλματα, είς τά όποια περιέπεσεν. 'Ως
ομος και ή άσχησις αυτής διετηροΰντο άναλόγως καί διαλεκτικός δέ κ*ί φιλοπόλεμος κατήγγειλεν αμέσως
τκν.τικώς, έςηκοΛουθουν καί τά φαινόμενα τής ζωής διά τϊ.ς προφορικής διδασκαλίας του τόν μέν Βρόονν
με αρμονίαν καί τ α ξ ιν τότε ύπήρχεν ύγεία. Ά ν ομως ώς μιαιφόνον, τόν δέ Πινέλ ώς άμφί^οπον δντολοτώ ν φυσικών δυνάμεων ή κινησις καθ’ όποιονδήποτε γον, έκλαμβοίνοντα ώς νόσους τά συμπτώματα. Ά λ λ ’
τροπον έκτακτον έπλεόναζεν ή έλαττουτο, άν λ. y . ό ή δύναμις τούτου ήτο ς-ερεωμένη, οθεν έ'λεγεν όΒρουστνευμων έκινείτο υπερβαλόντ&ις υπό τοΰ άεροί, ό στό σαί &Γνωρίζω οτιπροςβάλλωναόν κολοσσόντής άρχαί^
μαχος w o τώ ν Αρωμάτων, ό δέ έγκε'φαλος είτε ύ- ac ιατρικής αποκλείομαι τή ςτε σχολής καί τής ακαδη
» τω ν εξωτερικών άντιλήψεων ( τώ ν αισθήσεων ), μίας- άλλ’ ανώτερος πάσης ξηροφιλοτιμίας καί 6λ ιειτε υπο τω ν αυτοματισμών του, ή δέ έμφυτος καί κών συμφερόντων θέλο) εξακολουθήσει άνενδότως τό
συνη Λς ερμοτης τοΰ σώματος έπερίσσευεν, ή έμειο- έ'ργον μου, διά ν ’ άναδείζω ιατρούς ικανούς νά κανεκτει, η ήτο ανωμάλως έξηπλωμένη, τότε τά υγρά ταστρέψωσι τήν έπικρατοΰσαν πλάνην ένθα^ρύνομαι
επ ημμυρουν είς τα ύπερκινηθέντα όργανα, καί άκο- δέ ήδη ί*ανώς είς τοΰτο από δωδεκαετή δοκίμι*,
ου ως ^ ταΰτα έςοίδουντο φλογ^ζόμενα, ή θρέύις τά όποια όσοι ειδον, δέν άμφιβάλλουσι πλέον περί τής
των εγινετο κακώς, αί ένέργειαί τω ν έταράττον- αλήθειας. »
το και νοσος δ:εδεχετο την υγείαν* ώστε 6 παθοϊ ό άκροατήριόν του συνήρχετο πολυπληθές θελγό*
ογικο* ουτος ερεθισμός διέφερε τοΰ φυσικοΰ μόνον μενον άπό τήν εύροιαν τών λόγων του, καθώς και
*ατα το πο?όν, ώς πλεονεκτών, ή έλαττούμενος. "0 - από τώ ν έπιχεί-ημέτω ν καί τώ ν τεκμηρίων τήν
το συν^οαινε τό πρώτον, τό πάθος Ιλέγετο ir r ita - δύναμιν’ δθεν καί ήναγκάσθη νά ευρη χω ρητιion παρο ,υσμ»* ύ^ερπαροξυσμος, ©λεγαονή· οτε κώτερον αμφιθέατρο», εως ου τελευταΐον άπεφάσισε
δε το δευτέρων ( σπανίως ) έλέγ,το 3? εσις (ab ir νά καταστησή παλαίστραν τοΰ επιστημονικού άγώνος
Γΐ a lo n J ? Η υπερβολή δέ καί ή διάρκεια τοΰ αυτό τό στρατιωτικό» νοσοκομεΤον τοΰ Βαλδιγράς.
ερεθισμού δίαρθείρουσαι κ ζ τ ολίγον τήν ουσίαν τοΰ Οί μαθηταί έφαίνοντο ενθουσιώδεις, ό δέ έφεθιοργάνου επεφερον τόν θάνατον. ΓΙασα νόσος προελ- σμος είτε, ή φλόγωσις καί ή γαστροεντερΐτις ησαν
ε/' π^ε 5ν ί ζοντος, ή άνισο^ρόπου Ιρεθισμοΰ ώς σύμβολα πίστεως, πολλάκις μάλιστα καί διαπλη*7 ’ εί ^ τ ° καί Λ
εί’
όργανα κατά σαμπάθειαν. κτισμοί καί μονομαχίαι ήκουλούθησαν τήν άπλήν φι^ ν 6ε η συμπάθεια αυτη ένήργει εις τήν καρδίαν, ηύ- λονεικίαν τώ ν πρός άλλήλους έτεροδοξούντων,
ςανοντο οι παλμοί καί έκεταχύνετο ή κυκλοφορώ
Ά λ λ ’ ό Β ρουσσαί , προχωρών όμόσε βες τον
του αίματος- οθεν έγεννατο 6 πυρετός, ο ιτ ις ήτο ά σκοπόν τής μεταβολής, εσπευσε μετ’ ολίγον νά
ποτελεσμα, οΰλ ί δέ καί αίτια τής νόσου, 'ϊπ έ κ ε ιτ δημοσιεύσω καί τό πολυθρύλλητόν του σύγγραμμα
5*1P.. 2: ι "i
**- ν·\\
,, Εξέτασις τώ ν ιατρικών δογμάτων ” έπιγραφόμενον, τό όποιον πολλάκις επειτα μετε^ρυθμισμένον
- ·f
wr
η γαττροεντεριτ-ς*, διαφόρως μετετύπωσε. Τό βιβλίον τοΰτο έφάνη ώς κώητο ν5σος θεμελιώδης καί τώ ν πλείστων άλλων γεν- δη; κανόνων άποφθεγματικώς έκφερομένων έν ειοει
νέτειρα.
αρθρο)ν, καί έπίκρισις τω ν τέω ς υπαρχόντων ιυστημά-

των* έκι'νησε δέ μέγαν θαυμασμόν, διά τό δραματι αύτοΰ, ότι « ί χρονικαί νόσοι ήσην συνέχεια, είτε π α κόν πάθος, καί τήν πολυμάθειαν, άν καί περιέκλειε ράτασις υπουλος τώ ν όξειών, αι δε όςείαΐ ειχον ιδι
πάσαν τήν επιστημονικήν οξυδέρκειαν είς τόν στενόν αίτερόν τ ι όργανον ώς έδραν" δτι ή διαγνωσις τω ν
έοίζοντα τοΰ συστήματος. Ωί*τε ώς νεος νομοθετης έξηκριβώθη, αί δέ παθήσε-.ς τοΰ πεπτικού σωλήνος
τής Ίατρ. επιστήμης, ένταυτώ δέ καί δικαστή; αυστη έξερευνήθησαν έπαξίως καί έπλουτίσθησαν ήτε υγιει
ρός ό Βρουσσαί έκάλει είς τό δ-.καστήριον πάντας τους νή καί ή θεραπευτική αρκούντως) άμφισβ/ίτησαν τήν
προκατόγους του, άρχόμενος άπό τών παλαιών με- βεβαιότητα τής αρχής του καί τήν καθολικοτητα τής
yp i τοΰ Πινέλ* μεμφόμενος τάς ιδέας τω ν κοιτά τον έφαρμογής. Δυϊσχυρίζοντο οτι πασαι αί νόσοι δεν
βποΐον έζεϊωκε νόμον Πρόδηλο» δέ οτι τούς έ'ήλεγξε προήρχοντο άπό ερεθισμόν, ούτε ήσαν αυξησις τής
πραγματικώς ένόχους, διότι ν.το καί εφευρέτης φυσιολογικής καταστάσεως, αλλ’ ειγον αιτίαν φαινό
καί διαιτητής τής ιατρικής αλήθειας. Κ αταδικα,ων μενα ολως τώ ν τακτικώ ν διάφορα κατά τήν ποιό
δέ άλληλοδίϊδοχως τούς Γαλληνίζοντας, τούς ύγρο- τητα μάλιστα, νύχι δέ κατά τήν ποσότητα, ώς ήθεπαθολόγου,ς
τούς χημικούς, τούς μηχανικούς, λεν δ Βρουσαί" επειτα δέν κατελάμβανον πώ ς. συτούς ψυχολόγους, τους Πινε^ιστας, τους έκλε στελλομένων τω ν μυών υπό τοΰ ερεθισμού, εδυνκτο
κτίκούς καί εμπειρικούς διαφόρων χρόνων, έςήλεγ- νά συμφορηθ·/} πλειότερον αίμα είς στενώτερον ηδη
ζε τά έλαττώ ματα τοΰ συστήματό? τω ν. Ε πειτα ί - τόπον" πώς δέτά όργανα ποτέ μέν διετήρουν αύτο μέχρι
πε'/είρησε καί τήν Ικίοσιν ιίιαιτερου περιοδικού ο·υγ διαφθοράς ή έμπυήσεως, ποτέ δέ διά τώ ν αιμορραγιών
γράμματος τώ ν χρονικών τής φυσιολογικής ίατρείας άπέλυον αύτό είς τα έξω και τέλος παντελώς δεν η
από 1822 μέχρι 1 8 3 4 πρός υπεράσπισιν τώ ν δογ θελον νά συγχέωσι την εμφανή καί μηχανικήν έρεθιμάτων του, τά όποια έφρόντιζε νά έμπεδο>ση έτι στικότητα μέ τήν αίσθ/,τικότητα τώ ν νεύρων, τα ό
μάλλον καί διά τής κλινικής παραιηρήσεως. Είς ποια μένουσιν άκίνητα, καί ένεργοΰσΐ κατά τροπον
αυτόν τόν σκοπόν άπέβλεπον καί αλλα σύγγραμμα τινά μυστηριώδη μέχρι τοΰδε καί άνεξερευνητον. Αν
τα τοΰ άνδρός, οΤον ή φυσιολογική πραγματεία είς τήν δέ διά τής συμπαθείας τώ ν νεύρων μετατίθηται εις
παθολογίαν έφηρμοτμένη, ή κατήχησις τής φυσιολογι άλλα όργανα ό νοσηρός τίνος οργάνου ερεθισμός, πώ ς
κής ιατρικής τά Σχόλια τώ ν προτάσεων περιλαμβανο- είς τήν διά τής αντυπασεω ς αυτου θεραπειών τά
μένων είς τήν έξέτασιν τώ ν ιατρικών δογμάτων κτλ. νεΰρα δέν ηύξανον τόν ερεθισμόν είς τόν φλεγμαίνονΜετά τινα ετη οι όπαδοί τοΰ παλαιού συστήμα τα ήδη τόπον, αντί νά τόν έλαττώσωσιν. Έ ν γενει οέ
τος, κράτερώς προσβληθέντες, έθορυβήθησαν μεν, άλλ ήρνοΰντο οτι ή φύσις ύπάρχει τόσον άπλή καί μονοέσιώπησαν. ?0 δέ Πινέλ πάντοτεοειλός έκφυσεως καί τονο; είς τά έργα της, καί οτι εις έν μονον είδος
ένδοιάζων είς τάς ιδέας του, ήδη δέ καί ώς γέρων αδύνα ύπάγονται άπασαι αί νόσοι, καθώς Ουϊσχυρι^εται ό
τος ν' άντιστή εις τόσην ορμήν, κατεβη σεμνοπρεπώς Βρουσση.
Όμολογουμένως ό Βρουσσαί μετεχειρισθη ενίοτε
άπό τοΰ ίατρικοΰ θρόνου, τόν όποιον κατεϊχεν ει'κο'τάς
εικασίας αντί παρατηρήσεων άδιαπταιστω ν, και
σιν ήδη έτη, άνέβη δέ αυτόθι ό πρώην μέ; μαθητής,
άντί
βεβαιοτήτων τεκμήρια, ή επιχειρήματα·^ »λλά
νΰν δέ ανταγωνιστής του άκατάπληκτος καί περικατά
τσΰτο έσφαλεν, ώς οι δεινοΰντεί, ή μεγεθυνοντες
ρτοιχούμενος άπό ό^γώσαν υπέρ τών καινοτομιών
τήν
αλήθειαν
ρήτορες. Δυστυχείς οι λαοί, οί αιώνες»
νεολαίαν, ήτις διεσκορπίσθη είς απασαν τήν Γαλλίαν.
καί οί άνθρωποι, οσοι δεν άπατώ νται κατ αυτδν
’Α λλά παντοΰ, διαφερόντως δέ Ιπί τής ιατρικής,
τόν τρόπον' διότι καταδικάζονται είς ά'ίδιον στειρωή πραξις ύπάρχει ό δοκιμαστικός λίθος τώ ν συστη
σ.ιν, καί φοβούμενοι τά συστήματα κίνδυνευουσι ^νά
μάτων. Τότε τώ όντι διαρκοΰσι καί βτερεοΰνται
μή έχωσιν ούτε ιδέας! Α λλάτό άνθρωπινον γένος διά
μονίμως, οταν Ιατρεύωσι καί οόγι μόνον εύχαριστώσυστημάτων ζϊΓ πιστεύει πάντοτε πλειοτερον πα^ρ
ei τό πνεΰμα δ.ά τώ ν θεωριών. ’Αλλά τά πράγματα
ο,τι γνωρίζει, καί δέν βαδίζει είς τ ά έμπροσθεν, ά/
απέδειξαν on δέν άπέθνησκον όλιγώτεροι ά ζω σ τ ο ι,
δέν στέρξηνά παρεκτραπή. "Οθεν άνδέν άνεί,ήτει τολκαί δ ι’ αύτής τής μεθόδου θεραπευόμενοι, έπειτα δ μηρώς τήν άλήθειαν, οϊίτε ΐπίστευεν οτι την ευρήκεν,
μή κατ’έπιγνω *ιν καί παράφορος μάλιστα ζήλος τώ ν
οσάκις τήν διειδεν" άν δέν έοοκίμαζε νά τήν περίκλει
ομιλητών τοΰ Βρουσσαί, έκτείνων καταχρηστικώς
ση είς τάς ατελείς διαιρέσεις, τά ς οποίας όνομα-,ο*
τά ς ιδέας του επέκεινα τοΰ δέοντος, έ^ωκεν ευκαιρίαν
Αίν έπιστήμ α;, άν δέν ύπέβαλλε το έογον τής φυσεως
εις τούς τότε ήσυγάζοντας εχθρούς του νά ά ντιτα είς τύπους τινάς, τούς οποίους καταναγκάζέται^ εκ
χθώσιν ή5η εις τόπον μάλιστα, οπου άπο τών χρόνων
διαλειμμάτων νά πλατύνΐ} καί νά μεταποιώ, μονον
ήδη τοΰ Στράβωνος οί άνθριοποι φαίνονται έπιτηδ-:ιόάταξίας ήθελεν ευρίσκει είς τόν κοσμον, το οε πνεΰμα
τεροι, πολλάκις δέ καί εύτυχέστεροι εις τήν προςμετέωρον καί σαλεΰον καί βεβαρυμενον, ήθελεν ά βολήν πααά τήν άμυναν.
ποπλανασθαι είς μυρία πράγματα «οιατακτα καί ε* Καί ιίοΛ» άο'.'ρ,Τιϊοι μεν νιχϋντες, ntTr,fteVT>( Js ΤχπλϊΙΧίβί, · νεργείας άκανονίστους.
’Ακολουθών τήν σειράν τώ ν έργων του ο Βρουσαί
άπό
ίατροΰ έγένετο φιλόσοφος κκί ώς τοιοΰτος εςεΟί έναντίοι όμολογοΰντες οτι τό σύστημα τοΰ
δωκε
νέον σύγγραμμα περί ερεθισμού καί φρενοολαΒρουσαί ωφέλησε κατά τινας λόγους ( οτι ή φλόγωσις
βείας,
διά ν’ άποδείξη οτι τα ήθικά, ή διανοητικά πά 
ϊυνήθως γίνεται αιτία τών πλείστων ά^ρωστημαθη
τοΰ
ανθρώπου προέρχονται άπό τά φυσικά. Κ ατ
των', οτι ή πρόοδος αύτής ήρμην3ύθη ακριβώς παρ

αύτόν τόν^τροπον έπεχείρει νά καταστήση τήν φι|ρορως του έγκεράλου κατά πάσαν περίστασίν· μόνον
λοσοφίαν υποτελή τ η ; ιατρικής' άνεφάνη δε ώς πορ
|η ά/ϊ,. .ο.ις^τοϋ εγκεφάλου καί οί διάφοροι βαθμοί
θητή; καί ένοπλος εις τήν ειρηνικήν καί φιλήσυχ ον
της υποχινησεώς του άποτελοΰσι τήν διαφοοάν
χώραν τής οιανοίας' διότι περιΐλθεν ήδη είς άλλους
τω ν ο,αγόμενων, ή δέ αίτια διαμένει μοναδική
παρά τόν Λώκίον καί τόν Κονοιλιάκ, μέ τούς όποι
πα;τ^ _
λ. χ . οταν ή άνάπτυξις αύτή, ή
ους οπωσοΰν συνερώνει* καθότι ούδείς αυτών i /ώριυπο·/,:'.ησΐς αυτής τύχωσινασθενείς, γεννωσι τούς a s ^ 2 Sa,VJJV
τά αισθητήρια, τινές μάλιστα τόν τομαασμους, δ/λ. τήν εναρξιν, ή τόλυκαυγές, οδτως
έτοποθετουν είς^ αύτήν τήν ΰλην' ’Αλλά τους μεγά
ειποίν, .ή οιαν^ιας- αν οε ίσχυρώτεραι, παράγουσι τήν
λους τούτους άνδρας, τοσοΰτον ώρελήσαντας διά τής
μ - ('aA^vJiav, ή .;, προέρχεται άπό τόν ύπέρτατον
προσοχής ίω ν εις τά πράγματα καί τήν π 3ιραν, διεορονι τής ήΟικής υποκίνήσεως· άν δέ υπερβολικά:, τότε
-χδοσαν ά λ ϊύ ΐ ο/ταοοι νεων φιλοσοφικών αιρέσεων
συμβαίνει παραφροσύνη, ήτις άν δ ια ρ κ ές, λέγεται, ή
καταγόμενων άπό τήν Σκωτίαν καί τήν Γ ερ μ ανίαν 1γ·νεται φρενοβλά?ε«α' ή ήλιδιότης δέ, είτε βλακεία
Προσέβαλε δέ μάλιστα σφοδρώς τούς θιασώτάς τα ύ
^Ρ0ΕΡχεται άι.ό τον έλλβιψιν τής ύποκινήσεω; τοΰ
της ό Βρουσσαί, άποκαλών αυτούς Κ άντοπλατωνικούς''
εγκεφάλου' μ ,νια δέ λέγ .τ ,ι ό ν ο σ ε ίς αύτοΰ έρειοτι είσηγαγον εις τήν Γαλλίαν σύστημάτι πνευματοδίσμος ελευΟ,ρια οε συνειο'ήσεως, είτε αύτεξουσιότης
φ^ο-ιυνη, έκλεκτικον, παραδεχόμενοι όυχήν ενεργούσαν
0εν,
* οε θέλησις προέρχεται άπό τήν έπιοι* του έγκίφάλου, ώς ο μουσικός ‘ διά τού κλειδοκρατησιν. ^ ειτε υπεροχήν μιας τίνος έκ τώ ν άντιλήκυμ α ου, και οΰτω οημιουργούντες φιλοσοφικήν τινα
V£wv, « ι o z o u ’ κατήντησαν είς τόν έγκέβαλον.
ειοωλολατρείαν καί άνεγείροντες τής ό,τολογίας τό
/ V , ε ^°“/.ST0!i αρά γε ΟΒρουσσαί νά κρίνη μόπανϋεον κ τ λ .
:νος ορΟως, οι δε Λοιποί πάνττς νά παραλογίζονται;
Ο Βρουσσαί, άναπτύσσων τάς ιδέας του Ιίαβανη,
ως να πιστευσωμεν οτι λείπει παντελώς ή ψυχή,
οεν ανεγνώριζε τό παράπαν αρχήν τινα άϋλον, δια-!
οτι εργαλεΐον υλικόν, ώς ό έγκέφαλος, δύνατα!
χεκριμένην τής ύλης· Κατ αύτόν δέ ό άνθρωπος αίσθάμονός να παραξη αποτελέσματα ά'ϋλα; Πώς δέ ή άναν .τ α ι όιά τών νεύρων, τάδ έπά θη του, καθώς καί οί
[ΡΌ?! Όαόρατός, και άπλή έννοια γενναται άπό 5ργανον
αυ-οματισμοί, πηγαζουσιν άπό τά σπλάγχνα, 5 δε
ψηλαφητόν και διαλυόμενον; Πώς δέ τέλος πραγμα,
Λογισμός κατεργάζεται είς τόν έγκέραλον.’ Ά λλά τά
.απανταχού^ και πάντοτε διά μιας παρόν, τα υ τί
όργανα τούτα γίνονται αίτια μόνον τώ ν φαινομένων
ζεται με ο,τι εις ένα μόνον καί προσδιωρίσίλένον
τούτων^ οΰτωςή αίσθητικοτης χαι vj διάνοια υπάρχει τίνα τοπον και χρόνον εύρίσκεται;
V μεν έργον, ή δέ «π ό ^ ο ια , είτε έκκρισις του έγκε-ι
I ( Αλλα SuT i νά μή παραίεχθώμεν τά πνευαατιραλου κ τ λ . Ταΰτα δέ έφρόνει, επειδή έ'βλεπεν οτι /.<* τ α , να φαινόμενα ώ ; ένεργεία,- ^ λ λ ο ν άοχτ,ς τινο;
η «ίσΟητικοτης και ή διάνοια γενώ νται, αυξονται, πα- ταυτοφυους, τη; ψυχής, έκτελόυμίνας ί,ά τών αισθη
£ η Τ * \ 0ϋΤ ί**· έ χ λ ίίπ °'J71 συΤ 7 ^ νω? μέ τό σώμα. τήριων και τοΰ εγκεφάλου; ΔιατΙ νά μή πιστίύσω .
0Sv "*«RCeu« παντελώς έ*ί τοΰ εμβρύου, ύo u ή άντιληψΐ{, ή θέλησι;, ή κρί,,ς εΟοίσκονποτυπουνται ^ μόνον επί του βρέφους, φαίνοντοι' ται ει; ταυνην ώς «έτρον άδιαίρ-τον,
δ η αύτή
α σ^ νεις επι τών νηπίων, προοδεύουσι μέ τόν εν- [μονή ύιατηρει τή,ν ταυτότητα τοϋ ανθρωπίνου δντος
Ρ ^ ο ν, ακμαζουσιν επί τής ανδρικής ηλικίας, έλατ-Ι
ύ ι« ^ασων των περιπετειών τή ; ζωή;, τών μεταβο
τουντα^. επι τής πρεσβυτικής, διακόπτονται έν καιλών του^ σώματος καί τή; « δ ,α π ίσ τ ο υ ανα,.αινίσεω;
ρω του ύπνου, άμαυροΰνται είς τόν ηλίθιον, ίιχ-|
τ^ον οργάνων, τά όποια 5ta τοΰτο [/.άλιστα δεν S jστρέφονται διά τής φρενοβλαβείς, καί άφανίζον-Ι
,νανται νάκρατώ σιν αντιλήψεις καί έννοιας έπιζώτα ι ολοτελως, οταν τά νευρικά τής ζωϊκής αηχανής |®*5, αφοΰ αύτά φδαρώσιν.
ελατήρια κατατριφθώσι.
’ΐίρ ω τγίσ έ π ο τ ε ό Ν α π ο λέω ν ένδοξόν τ ιν α ν ε ω α έ Κατα τόν Βρουσσαί τά ηθικά αποτελέσματα γ ί 
τρ
η
», τ6 ν L a p l a c e , ί ι α τ ί ίέ ν « ν έ φ ε ρ έ τ ι περ ί ®εοΰ
νονται παν-νοτ, δίά το2 ?υ71χ0~ έ?εθΐ7μΰΰ> Ι ν
π ί ΡιΛ° « * > ίμ « τ ο ς κ ό ψ ο υ λ α μ π ρ ό ν του σ ΰ γ γ ρ α μ ο-.οιον κινονσι δυο ρεύματα viu?tX(ij τ4 μέν |ξω
μ «;
Ο όέ ά π εκ ρ ίθ η δ ^ τ ι έδ υνά μ η ν νά ά π ο φ ύ ν ω
ρικον, ερχόμενόν εκ τώ ν αντικειμένων και συνδέον
τ η ν υ π θ 3 εσ ιν τ α υ τ / ,ν ! Ο ΰτω δέ * α ί ό Βρουσσαί π ο α γ τον εγκέφαλον με τον κόσμον, τό δέ έσωτερικόν πημ α -ευ ο μ ενο ς π ερ ί ανθρ ώ π ου ένό μ ισ εν ο τι έ5 ύνα το νά
γ α ζ ο ν ε κ τω ν .σπλάγχνων καί καταντών ‘εις αύτόν
α π ο φ υ γ ή τ ή ς ψ υ χ ίς τ ήν i^eocv. Α λ λ ’ α υ τό ς, δ σ τις άνε-

ίλ Μ ε Γ ^
^ ' Ί ° μ' ν π ?ώ τ°ν τί^ ? ε>εί
« - γνω ρ ισ ε τό ν ύ π έ ρ τα τ ο ν δ η μ ιο υρ γό ν τοΰ π α ν τ δ ς ε ίπ ώ ν
3
: V ™ ν α " ^ μ ε ν ω ν , τό δ« δεύτερον τώ με-1 • Α ιο ο ανο μ αι δτ» νους τ ις λ έ τ α ξ ε τό π α ν . δ έν ί - ( ανβγ γ « λ λ « ) την άναγκην, καί τάς χρείας
™ , ™ λ « γ χ ν » . Ο ί;ω ς ί ί γ „ > ώ ο ;,
‘ Μ ‘ π ρ ε π ε ν ά ; ά γε νά κ α τ α λ ά β ? δ τι ί τ ο τό σ ω δόσκολον
τ « 6« ;α „
Ti 5 i r t i ; <ντ, » ψ!15ιΡΤτ ώ ; μ8έ να χωρίσ·/] τ ή ν ψ υ χ ή ν ά π ό τό σ ώ μ α , Ζσω τό ν ’ ά π ο κ λ ΐί σ ’/ι το ν θεών ά π ό τό ν κόσμον ;
αυτομ α.ι^μ,υς ε;ς Οελτ,σιν, ή προαιρετικάς κινήσεις'
Τ ο ια ύ τα ό μ ω ς φοονών ό Β ρ ο υσσα ', ά φ ’ού ά,ηγορεόθη
ωστε αναλογεί κατ αύτόν τόν τρόπον μέ τον στο'κ α σ η γ η τη ς μ ε τ ά τ ή ν έ π α ν ά σ τ α σ ιν τοΰ Ι ο υ λ ίο υ , ‘έ δ ίδ α μαχον, οστις ερεθιζόμενος, ή υποκινούμενος υπό τών
ξ ε ν α π ό καθεδρας κ α ί ύ π ε ρ ά σ π ισ ιν τ ή ς φ ρ ενο λο γία ς τοϋ
Ηρωματων, τ « μεταποιεί είς χυλόν. Ό άνθρωπος
Γ « λ ' ο ιό π κ α ί ό δ ιά σ η μ ο ς εκείνο ς φ υσ ιο λό γο ς π ε ρ ιώ οκσθανεται, Φ λ ο γ ίζετα ι, ένθυμειται, φαντ*ζετα'·,
ρ ιζεν είς μ ικρ ό ν τ ι μέρος τοΰ ε γ κ εφ ά λ ο υ τ ά ς δ ια ν ο η τ ι
’
και θυσιαζται, ώς διατεθειμένου δ;ακ ή δ υ ν ά μ ε ι? κ α ί τ ά η θικ ά α ισ θ ή μ α τ α , κ α θ ώ ; « ύ τ ό ; τ ά ς

νόιους. Καί τά δυο συστήματα ταΰτα ένέφαινόν τινα τώ ν χαλας-ικών φαρμάκων ή χρήσις εις τήν διαστο
αναρχίαν, το μέν ώ ; καΟιστών είς τό σώμα δν,μοκρα- λήν καί λέπτυνσιν τής καρδίας.
Τούλάχιστον ή τονωτική μέθοδος συμβάλλει μέν
τίαν οργάνων «νευ κέντρου και ενοτ*/)τος, το οε ω ;
καί
είς τήν γενικήν ασθένειαν τοΰ σώματος, τήν π α 
είσάγον είς τόν εγκέφαλον δημοκρατίαν δυνάμεοιν ά
ρακολουθούσαν
τό προκείμενον πάθος' θεραπεύει δε
πηλ'λαγμμένων ψ^χήί όιεπούσης.
Α λ λ ήδη έκ πολλοϋ ό Βρουσσαί έβασανιζετο 5ιπο καί τήν έζ αύτοΰ πηγάζουσαν ύπερβολικήν ρευστό
νόσο·>, τής όποίας ήσθάνετο καί έσπούδαζε καί τήν τη τα , ή άραίωσιν, καί ύδαρότητα τοΰ αίματος. Κ ατά
πρόοδον και τόν κίνδυνον' οθεν μεχ?'· τέλους έκρα- τινας μάλιστα ή τοιαύτη κατάστασις προϋπάρχουσα
τει «'κοιβίστα^ον τών συμπτωμάτων της ημερολογιον, ήδη γίνεται ενίοτε αιτία τοΰ ανευρύσματος. "Οταν
χωρίς τνοτε νά έκφράσ'^ λίζιν ουτε φοβου, ουτε έλπι- δέ προέρχηται άπό ανεύρυσμα, συντελεί πάλιν είς
ίος*. ό λ ίγ φ δ’ ήδί/πριν άποθάννι ΰπηγόρευσεν ια τρ ι αΰξησιν τής αιτίας, καθότι δέν έρεθίζεται ή καρδία
κόν τΊ υπόμνημα' διότι φύσις τοσοϋτον ρωμαλαια αρκούντως υπό ύγ·οΰ; αίματος.
(B u lle tin de T h erap e u liq u e).
δεν έδόνατο νά καταπο-.^θή ταχέως.
’Αλλ’ αισθανθείς έ£αί<ρνης άλλόκοτόν τινα πόνον,
κνέστη έζ ήμισείας τής κλίνης, άνεβόησε ΗεΥα κα';
ολος έ\τρομος, έταράχθη πάλιν, ύστερον δε δια τής
νεκρουμένης ήδη χ ε -f ός του έκλεισε μόνος τά βλέ
φαρά του' καί οΰτως έΕέπνευσε τή 17 Νοεμ
Ό Κ. Βιδάλ Δικασσής έπικρίνων τήν μέχρι τοΰδό
βρίου 1 8 3 8 , 66 ετών ηλικίας. Πάντες τόν έθρήνησαν καί δ:ά τήν έππτνμονικήν του μεγαλοφυ'ί'αν συνήθη θεραπείαν τών βουβωνων, συμβουλευει να νυσκαί διά τήν φιλοφρονητικήν άγαθοιητα τοΰ χαρα- σωμεν αύτούς κατά διάφορα μερη τής π ε ρ ιφ ε^ α ς,
κτήοός του κατά πασαν περίστασίν" έπειδν] ώς α οπου τό δέρμα διαμένει ετι ύγιες και στερεόν, ουχι
καταγώνιστος καί ΰπερήφανος αντίπαλος, άθλητης δέ δέ κατά τό κέντρον, ούδέ καν είς τ ά πίρ ιξ αύτοΰ' δι
τής άληθείας, πολλούς και πολλάκις ισως πρόσεξα),ί, ότι αυτόθι εύρίσκεται άπεσπασμένον ήδη καί λεπτοκανένα δμως ποτέ δέν εμίσησεν· ώς ός-'ς δε τόν νοΰν τερον διά τήν έκ τής νοσου φθοράν" οθεν και η επουέφεύρισκεν ευκόλως, άλλ’εκρινεν έσπευσμενως, ε^τείνων λωσις συμβαίνει δυσχερεστάτη και μακροχρονιος, ώς
πέίαν τοΰ δέοντος τών ό^θών τοϋ π αρ α τηρ ήσ εω ν τό πλατυνομένης τοσοϋτον έκαστης οπής, ώστε συγκοι
συμπέρασμα, ώστε οΰτ’ έπεϊ^έ ποτε, t-υτ αμφίβαλ νωνεί έντός ολίγου μετα τώ ν παρακείμενων χαί ουλε. Καί όμως συγκαταριθμείτε δικαίως είς τήν τα - τω ς άποτελείται μέγα τ ι κοινόν χάσμα, τό όποιον
ξιν τών έ'όνω ν άνδρών καί έκ φόσεως ζηλωτών μόλις ή φύσις δύναται νά γέμιση. Σημειούσθω δε
τής ποοόδου' διότι ολίγοι εΰηργέτησαν πλειότερον την οτι συμφέρεινύσσοντες τόν όγκον, να διευθυνωμεν την
σμίλην εγκάρσιον πρός τό κέντρον, ώστε νά εύκοανθρωπότητα καί διευκρίνησαν τήν έπιστημην.
λύνωμεν έκεΐθεν τοΰ πύου τήν διεξοοον διά τοΰ τεχνοτοΰ τούτου καίυπονόμου έλκους"
Απορευγομεν δε
τήν θλίψιν ί)ς περιτήν κατά τάς δυο πρώτας ημέρας,
καταλείποντες τήν πληγήν εις την δ ύνα μ ή τής ρύσε
Α Γ Γ Ε Α Ι Α Ϊ ΙΑ Τ Ρ Ι& Α Ϊ.
ω ς' διότι ή υλη αυτομάτως έκρεει, το οέ κοίλωμα
πληροΰται βαθμηδόν, συστελλόμενων τών πλευρών.
Έ νγενει ή ϊασις έκτελεϊται ταχέως καί «νευ ουλής
δυσμόρρου καί ρυτιδώδους
Λέν φαίνεται δε αναγκαία ενταύθα ουτε του μοτου
Καθώς και άλλοι, προτείνει καί ό Κ. Αλισών λο- ή y ολσις πρός εύκολωτέραν δήθεν του πύου οι=ξοοον
γικ ώ τα τα ώς κατάλληλον
ίαμα
„
. - , , τοΰ
. Χ άνευρυσματοι: επειδή άν τυχόν τ ις τώ ν δπών κλεισθή πρωίμοτερον,
τώ ν κόλπων (μαλιστα δε του δεςίου) τος^ καροιας)
t„ £' 0UJ[v α [ ?,ειπόμεναι,
καί δι αυτών εκρεει.
τάς διαρόρους τοΰ σιδήρου σκευασ'ας μεμφομενος ω ς ,Α χοιν
^ ^ .·οε
', τουτου μετά
τάς
πρώτας
ημέρας συμπιέμετα
λαβεράν τήν d ig ita lis p u rp u rea. Τόμέταλλον τοΰτο Λοαεν
< ήπίως ^τοΰ άπΜ
τ*|[Μ,τος τήν
αποστήματος
τήν επιφάνειαν.
Ιπιφανειαν. —
ώ φελίϊ, καθότι πρώτον σμικρύνει εις αύτήν την πη- Ό 1Ιί. Βιδάλ σπανιώτατα εΤδεν είς τήν κλινικήν του
γήν τήν δυσκολίαν τής κυκλοφορίας, ήτις άποτελεϊ υπηρεσίαν βουβώνας,τών οποίων συναφθεντες^ παντες
τήν διαστολήν, ή ύπερτροφίαν. δεύτερον προλαμβανει οι οιά τήςείρημένης ν ύ ξ ε ω ς γενόμενοι πόροι,να κατα
■ή μετριάζει τό ανεύρυσμα' τρίτον ένισχυει καί συνε- σ τ ή σ ε ι καρκινώδες έλκος' δοθέντος οτι οί βουβώνες
χ εί τό ήδη λελεπτυσμένον οργανον,
Ιτυχον κακοήθεις. "Επειτα συνήθως δίδει πάντοτε τον
Πρόδηλον τώ όντι οτι εχει ανάγκην τονωσεως καρ- Οδοάργυρον αμα τοιοΰτο πρήίμα Ιμφανισθϊι·
δία άνταγωνιζομένη είς τά εμπόδια τής προοδου, εί
Καθόλου δέ είπεϊν, ό τρόπος τοΰ Ι ί. Βιδάλ φ α ί
τε τής κυκλοφορία; τοΰ αίματος, Ωστε κατ αύτον νεται μάλιστα κατάλληλος είς του; συνήθεις, ούχι
τόν λόγον ή φύσις βοηθεϊ τρόπον τ ι ν α την καρδιάν
δέ τούς δυσαλθεις και χειρωνείους βουβώνας.
αύξάνουσα τόν όγκον της·
ακολούθους ήd ig ita lis έπι
Πολύ ομως άσφαλεστερον θεωρείται σχεδόν^ παρα
τοιαύτης περιστάσεως αποβαίνει ολως έμπειρικον
;
πάντων
τώ ν περί τά τοιαΰτα εμπειρο)ν να άνοιγοτα'.
βοήθημα’ πολύ δέ μάλλον παράλογος καταραινεταη

Ν ύ ξεις α λ λ ε π ά λ λ η λ ο ι τω ν β ο υ β ώ ν ω ν .

ΣΐονρΐΥ.ά Φάρμακα είς τ α ς o p y a v r/,άς
νόσους τη ς VMpoic#:,

ό βουβών προϊμώτατα πριν έξογκωθ?, Start τότε
αρκεί καί μία μόνη κέντησις.
(Gazette M edicale).

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α

— Πρό πολλών ετών S περικλεής χημικός Φουρ>.ρουά είχε παρατηρημένον οτι ατμοί και μόριά τι·*
νω νφυτών βλάπτουσι καιρίως τήν υγείαν Εις τήν κ α 
Ίπεκακουάνα χατά της πλευροπνευμονίας
τηγορίαν ταύτην υπάγεται καί ή κινα· Οθεν βί
καί δυσεντερίας.
πτίσσοντες αυτήν είς μεγάλας ποσότητας διά τήν
κατασκευήν τοΰ κινίνου πάσχουσιν ούχί μόνον ιδ;Προ ίκανών ήδη ετών σπουδάζουσί τινες νά άναογενή τιναπυρετον, ώστε αναγκάζονται νά παραιτήσω*
πληρώσωσι τό τρυγικόν στίμμι (είτε την στιμμιχήν
τρύγα ) it’ ίπεκακουάνης είς τήν περιπνευμονίαν. σι τό εργον τοΰ έπαγγέλματος τούτου, άλλά καί
Ό Κ. Δελέν έΰδοκίμησεν ένδεκάκις, μ*ταχειρισθείς νόσους τοΰ δέρματος "Ο Ζέμμορ, τεχ νίτες τοΰ κινίνου εις τό Φραγκοαυτήν* παρετήρησε δέ πάντοτε ανοχήν το5 στομάχου,
φόρτιον,
πρόκειται άξιόχ_ρε«>ς μάρτυς τών λεγομέ
καί μεγαλητέραν τώ ν έντερων, βράδυνσιν τώ ν σφυγ
μών, ιδρώτας, απόχρεμψή 3υκολον καί διάλυσιν της νων. Τό πράγμα δεν πρέπει νά φανη παράδοξον, δι
βλϊγμονης. Ά λλα κατά τινας ή ίπεκακουάνα δέν έ- ότι έχομεν πολλά τοιαύτης ένεργείας παραδείγμα
νεργεί κ α τ ’ ευθείαν, η αμέσως είς τό πάσχον όργανον. τα είς τήν Φαρμακολογίαν. Ούτως ό κονιορτός τη ς
Α π α ιτείτα ι ά'ρα καί κριτική τις ερευνά. Ά λ λ α καί εις κολοκυνθίδος προξενεί στρόφους καί διάρροιαν, ή
τήν δυσεντερίαν καί είς τήν πνευμονίαν ό Κ. Δ,ελίν κατασκευή τής αλθαίας εμετόν* ή π τίξις (τό κο3ίδει τό προκείμενον φάρμακον είςκατάστασιν διαβρέγ- κάνισμα) τοΰ έφορβίου διάφορα δεινά συμπτώματα,
ματος, δηλ. ήμίσειαν δραχμήν κοπανισμένην είς 6 ούγ- ό χυμός τοΰ καυστικοΰ άρου φλύκταινας' ή παραγια ς βραστού ΰδατος, ό'που μένει επί δέκα έως δώ σκευασία της ρίζης τοΰ μωρίου (B e lla d o n a ) ύπινηδεκα ώρας' επειτα στραγγίζεται προσεκτικώς τό πο· λίαν, ή τοΰ εκχυλίσματος τοΰ γλιικυπίκρου (d u lc a 
τόν, είς δέ τήν υποστάθμην χύνεται καί άλλο υδωρ m a ra ) πυρετόν, ή όσμή τοΰ £όδου, τοΰ ίου, καί τοΰ
όμ οίω ζ βραστόν επαναλαμβάνονται δέ έν γένει τά ελατηρίου κεφαλαλγίαν κ τ λ . ( The L an cet ).
— ’Επειδή ή φρενοβλάβεια, καθώς καί άλλαι Γτως
αυτά μετά τόν ανωτέρω προσδιωρισμένον καιρόν μέ
νευρικαί
νόσοι μεταδίδονται εκ τινων σημείων άπό
χρι τρίτης, σπανίως δέ καί τέταρτης έγχύσεως. Σ υ
τούς
γονείς
είς τά τέκνα, δυνάμεθα νά κρίνωμεν πο
νήθως δέ αυτη μέν γίνεται άφ’ εσπέρας, ή δέ μετάγτέ
τοιαύτην
προδιάθεσήν κληρονομικήν;
γισις εώθεν, οτ* καί διδοται έπειτα τό φάρμακον
Γ
0
Κ.
Μορώ
πρό πολλοΟ παρ?τήρησεν οτι τά παί3ις τόν πάσχοντα. Ό τρόπος ουτος τής σκευασίας λ έ 
δία
ώς
έπι
τό
πλείστον
κληρονομοΰσι τοΰ μέν τώ ν
γετα ι Β ρ α σ ι λ ι α ν ή
μ έ θ ο δ ο ς , ώς συνήθης
γονέων
τόν
εξωτερικόν
σχαματισμόν,
τοΰ δέ ετέρου
μάλιστα είς τήν Βρασιλίαν. Κ ατ’ αυτόν τόν Τρόπον
τήν
εσωτερικήν
καταστασιν,
είτε
τάς
έσωτερικάς
έ
ή αυτή ποσάτης τοΰ ιατρικού χρησιμεύει έπί τρεις
νεργείας.
Ά
ρ
α
εκείνο
μάλιστα
τό
παιδίον
ύπόκειται
ημέρας' αλλ’ ενίοτε επιτρέπονται καί δύο αυθημερόν
δόσεις. Εκ δέ τώ ν τριών ή μέν πρώτη κινεί εμετόν, είς τόν κίνδυνον τής κληρονομικής φρενοβλαβειας,
■η δέ δεύτερα όπωσοΰν και αυτή ολίγον, ή δέ τρίτη τό οποίον όλίγον, ή παντελώς δέν ομοιάζει έξωτερικώς μέ τόν φρενοβλαβή γονέα, τό δέ όμοιάζον μέ
σχεδόν ουδέποτε.
(G azette M edicale).
αυτόν συνήθως άπαλλάττεται.
(Gazette M edicare).

---

Έ γχ υσ ις εις τήν μήτραν διά πρόωρον τοκετόν.
Κ ατά ιπνας περιστάσεις αΜγκαζόμεθα νά έπιταχυνωμεν μηχανικώς τόν τοκετόν. ’Εκτός τών συ
νήθων μέχρι τοΰδε καί γνωστών τρόπων πρός έπιτυχιαν τοΰ αποτελέσματος τούτου δ άπό Ά μ β .ύρ γης Κ. Κοχέν πρώτος, μετά ταΰτα δέ έν Γαλλ;α
ό Κ. Βιγοριέ ένέχυσαν προσεκτικώς εις τήν μήτραν
μεταξύ τοΰ δπισθίου αύτής χείλους καί τοΰ ώοΰ (εμ
βρύου) 4 -5 ουγκιάς πισσώδους υδατος χλιαροΰ διά
σωληνος έλαστικοΰ άριθ. 12. Κρατεί δέ ή πάσχουτο έγχυμα έπί τινα λεπτά. Ά φ ’ ου δέ επειτα άναστή, συνήθως καταλαμβάνεται άπό μέτριας ω δί
νας κ τ λ .
Πολλοί θέλουσι διστάσει ίσως νά μεταχειρίσθώσι τοιοΰτου βοήθημα, καί τόν φόβον των τούτον έπα:νοΰ[ίεν ώς φρόνιμον.
(Gazette M ed icale).
—-«·«—,

— 11 Φεβρουάριου, άπό Χαμβούργου.
Ά πό τίνος ή λύσσα άνεφάνη εις παμπόλλους κυνας
τοΰ Χαμβούργου, εις τά περίχωρα, καθώς καί είς τί;ν
Ά λτώ νην· ώστε ήδη ή νόσος εκτείνεται είς πασαν
τήν λοιπήν επαρχίαν τοΰ Χολστάϊν άπό Γίότου πρός
Βο^ράν. Πολλοί άνθρωποι και ζώα μάλιστα κατοι
κίδια ε’δαγκάσθησαν άπό λυσσώδεις κιίνας. Κατά τους
ιατρούς τό πάθος έλαβε χαρακτήρα ενδημικόν* άποδίδοται δέ εις τήν ύγράν κράσιν τοΰ άέρος, ήτις επι
κρατεί πρό πολλοΰ είς τήν Βόρειον Ευρώπην. ’Εσχά
τω ς έλύττησαν κύνες είς τό Στοκχόλμ καί είς πολλάς άλλας πόλεις μεσημβρινάς τής Σουηδίας* άλλά
τό κακόν έπολλαπλασιάσθη καί άπό άλλα διαφόρου
είδους ζώα.

