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C R O N I C A

In cadrul acestei „Cronici”  vom expune faptele mai importante petrecute 
în lunile din urmă în corpul medical românesc şi în medicina românească.

con grese :
In ziua de 26 Mai a. c., a avut loc în Bucureşti Congresul Asociaţiei 

Generale a Medicilor din România, sub preşedinţia D-lui Prof. P. T o m e s c u.
După Darea de seamă asupra activităţii Asoc. în 1934— 35, D-l Pre

şedinte expune Programul de activitate pentru viitor, după care Asoc. îşi pro
pune să continue lupta pentru apărarea intereselor profesionale ■ şi sanitare; 
combătând indiferentism p i- gn vprT]fil pr pentru problemele sanitare, formalismul 
biuroeratic şi politicianismul provincial;. contra suspendării numirilor şi con
cursurilor ; pentru revizuirea diplomelor străine; ca să facă să triumfe punctul 
de vedere, al corpului medical în modificarea codului penal; pentru înfiinţarea 
Casei de ajutor a corpului medical; p. realizarea unei ideologii sanitare proprii.

La discuţii iau parte D-nii Prof. M. Kernbaeh, Marius Georgescu, 
Prof. I. Iacobovici şi Prof. D. Manolescu; după care se formulează propu
nerile de făcut la modificarea Codului penal şi pe care le dăm la pag. 436/37, 
şi se procede la constituirea biuroului Asoc. pe 1935— 36, sub preşedinţia 
activă a D-lui Prof. P. Tomescu.

In zilele de 6— 12 Iunie a. c., a avut loc Congresul TJniunei Medicale 
la această „Săptămâna Medicală Balcanică”  au participat numeroşi medici din 
Grecia, Jugo-Slavia şi Turcia, unii ca reprez. autorizaţi ai medic, tării lor.

S-au prezentat numeroase rapoarte şi s-au tinut conferinţe; menţionăm şi 
aci, după cum am făcut-o mai pe larg în corpul revistei, pe cele făcute de către 
medicii români: C. Anghelescu: Asupra igienei în mediul rural românesc. — 
Doc. Popescu-Buzeu (activul secretar general al congresului): Asupra situaţiei 
actuale a medicilor în România. —  Prof. P. Niculeseu: Asupra stării actuale 
a profesiunei medicale. — Conf. Medea Niculeseu: Asupra condiţiilor de puer- 
peralilate mai ales în mediul rural. —  Prof. M. Ciucă: Contribuţia infecţiei 
experimentale la studiul şi tratamentul infecţiei paludice naturale.

In zilele de 6 şi 7 Iunie a. c., a avut loc la Temişoara Congresul de 
radiologie şi eleetrologie medicală, cu numeroase rapoarte, a căror prezentare 
sumară facem în coloanele acestui număr, la paginile 433/35.

La Adunarea Generală a Soc. pentru profilaxia tuberculozei, care a avut 
loc în Bucureşti, în cursul lunei Iunie a. c., D -l Prof. G h. P r o c a, Secret 
tarul General al Societăţii, a prezentat o dare de seamă foarte interesantă asu
pra activităţii pe anul 1934, iar D -l D -r S. I r i m e s c u ,  Directorul General al 
soc., a vorbit documentat despre „Diagnosticul precoce al tuberculozei ca bază 
de combatere o lealei” .
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de t n b L t l U V e *  c ă ^ b a t e H  \ Z l ! ° C "  ? *  *' III ,M
şi Moţiune, redăm ne laro- în 1 ’ , P ’ comunicari extrem de numeroase euam pe larg in coloanele acestui număr la pag. 424/33.

NOI ASOCIAŢII ş i  s o c ie t I ţ i  ş t in ţ if ic e :

Printr’un Congres, care a avut loc în ziua de 10 m , :  
bazele noiei Asociat» »  medicilor sanitari. M ’ pU9

pentru răspândirea scopurilor Asociaţiei. edltarea unei ^viste
O noua Asociaţie a medicilor dela C. P. R. a iuat fiinţa i k 

ducerea unui Comitet prezidat de D-l Prof  V  t ’
în scopul apărării intereselor profesionale. ' ' h a r e s o u - K a r a m a n ,

Printr’un Congres, care a avut loc în ziua de l i  Ar • î v> 
sau pus bazele Asociaţiei medicilor de snitale „• ^  1 “ “  Ia Bucureşh’ 
Comitet sub preşedinţia D-lui A le g a t  E m  P a n n “ “ ” ’ aleSându‘ Se un 
punic noiei asociaţii. °  S ' a l a  n’ eare expune sco-

1935, D -l Prof ^ o m e s  pubIlcat în România Medicală No. 10 /

ce Eforiile sanitare noi create şi pe care “a * .“ ’ 's  a --ele’ r°1Ul lmp° rtant

POt a r : i : rf icr  inst“  " M r Asociafe
în aceste Eforii“  să prezideze ^ irftu T  larg anUme ** laAnUmirile P ia n e l o r  
menirea lor, iar nu o mentalitate în f- ^  ^eneToa’ m eare s‘ a conceput 
lipsa dem telegere a unora şi *

celei a Asociaţiei C4™r .utilifa‘ te 0 punem înai“ tea
cloquento exemple în sprijin. r6Vem P® Ia*  °U ilustrare d°

Secţiunea f c a L r i * Soc  ̂ Buuuraşti. s’ a constituit o nouă Societate, 
preşedinţia activă a D iu f  Prof c P " T  ^
ce am redat în No. 3 -4 /1 9 3 5 , pa-. 970/ 80“ ’ , ^  •? ,” CuvantuI productiv” 
gramul noiei societăţi. <=• -  / revistei noastre, a expus pro-

s «  ^  »»■ «. pr« ediatele
rm .,. c i.| .  s™. «•“  >•* — u „ e i
Comitet S| !u b  D . lai VJ  o  " u ™  "

I t t d u l . s l u  „  p i « ”,  al'S" ' ,U-  “  °™ “ *‘  «« W  D , Ai.

EUGENIE:

Jud TInvRnSe" ia Şî înoi” ,e codulDi Penal (în M. M. R „ No. 5-6 /1935) D 1



301

de sub preşedinţia D-lui Prof. Gh. Marinescu, expune necesitatea introducerii 
de măsuri drastice restrictive perpetuării defectivilor şi elementelor antisociale.

D-l D -r L e o n i d a  I o s i f  (în M. M. R. No. 5— 6/1935), se îndoeşte 
de ce Poate realiza praetie Engenia la noi, fiind dată în primul rând impo
sibilitatea materială şi morală în care sunt puşi medicii rurali, cei din
tâi chemaţi a aduce la îndeplinire atâtea din mijloacele propuse, în sânul celei 
mai mari părţi din populaţia tării; dupe cum mai înainte D-na D -r E m i l i a  
I J a n e s  (Trib. medicală No. 1/1935), se ridică în contra felului cum este 
înţeleasă aşezarea biologică, economică şi culturală a femeii în cadrul natiunei.

Spaţiul nu se permite a polemiza, dar criticile de mai sus uită că 
chiar dacă noua Societate, pentru a cărei înfiinţare datorim recunoaştere de
plină şi recunoştiintă D-lui Prof. Marinescu, ar reuşi să trezească conştiinţa 
adormită a autorităţilor noastre în stat şi să mobilizeze opinia publică dela 
noi, şi încă şi-a atins în parte scopul, rămânând ca încet şi treptat, pe măsura 
posibilităţilor generale şi locale, fiecare, la locul lui să activeze pentru adu
cerea la îndeplinire a mijloacelor propuse.

Menţionăm „Cronica eugenică” , articolele şi documentările de ordin eu
genie, ce aduce regulat în coloanele Buletinului Eugenie' şi Biopolitic dela 
Cluj, de sub direcţia D-lui Prof. I. Moldovanu, D -l D-r I. P ă c ă o a r u.,

ORGANIZAŢIE SANITARĂ:

D -l D -r V. C a m e n i t ă  (Mişcarea Medicală Română No. 5— 6/1935),' 
expune Alte laenne ale organizaţiei sanitare actuale, şi în deosebi situaţia de 
plâns a. Spitalelor mixte.

In mai multe numere consecutive din Buletinul Eugenie şi Biopolitic, 
ce conduce, D -l Prof. I. M o l d o v a n u ,  autorul legei sanitare din 1930, face 
critica modificărilor din ultimul timp aduse legei sanitare şi de ocrotire.

s ă r b ă t o r ir i :

In seara de 11 Aprilie, printr’un banchet care a avut loc la Paris, 
Umfia (Uniunea med. latină) de sub preşedinţia D-lui D-r L. Dartigues a.dat 
o Strălucită Serbare în cinstea medieinei româneşti, pe care a onorat-o în 
persoana D-lui Prof. C. D a n i e l ,  care a răspuns printr’un discurs, ce pu
blicăm în extenso în coloanele acestui număr, la pag. 459.

In ziua de 22 Iunie a. c., a avut loc la Spitalul central de boli ner
voase, psichiatrie şi endocrinologie din Bucureşti, Desvelirea bnstnlni D-lui 
„Prof. D-r A l .  O b r  e j a, Intemeetorul Spitalului Central” , cum este pus 
pe soclu, care „are răsplata rară pe care putini muritori o au în viată, de 
a-şi vedea cinstită opera măreaţă pe care a înfăptuit-o”  după cum se exprimă 
în discursul de luare în posesiune al bustului D -l Agr. D. Paulian, Direc
torul Spitalului Central.

In ziua de 11 Mai a. c., în mijlocul Soc. Ştiinţelor Medicale din Cluj, 
s-a sărbătorit cu ocazia împlinirii vârstei de 50 ani D-l Prof. D -r I u l  iu  
H a t i e g a n u ,  „un distins reprezentant al spiritului de progres, o energie 
creatoare în serviciul ştiinţei, naţiunii şi a umanităţii” după cum, între alte 
caracterizări drepte şi atât de bine meritate, se exprimă D-l Prof. E. Ţeposu, 
preşedintele societăţii.

In ziua de 22 Iunie a. c., Societatea română de dermatologie şi sifili- 
grafie din Bucureşti, a sărbătorit cu ocazia alegerii D-sale ca membru al 
Academiei române de medicină pe D-l Prof. D -r S t. N i c o l a u ,  praşedin-
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tinuat activitatea rodnică ţinând si a 6 Bu0Ureşti şi Clui< 8»-a con-
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dat în col. acestui număr la pag. 446/48* şi’ 4 5 T Pent,ee’ ^  Car°r Pr°gram “ “  
CĂRŢI NOI:
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OTITELE MEDII SUPURATE LA SUGARI*)
de

D-r V. FOTIADC
Docent Universitar

Am ales ca subiect al colocviului meu: „otitele medii supu
rate la sugari“ , o chestiune din domeniul specialităţei mele, dar 
care prin turburările generale pe care le produc, trece de hotarele 
Oto-laryngologiei şi interesează astfel un număr cât mai mare dc 
medici practicieni şi în special pe medicii de copii.

Afară de acest considerent, chestiunea comportă un interes 
deosebit şi din punct de vedere al noutăţei, —  căutând să vă 
expun ultimele concepţiuni asupra acestui subiect, care se desbate 
de atâţia ani de zile şi care nici până în prezent, —  aşi putcla 
zice că nu s’a pus la punct în mod definitiv.

In acelaş timp Voi aduce şi o parte de contribuţie perso
nală, care reprezintă rezultatul experienţei de trei ani de zile ce 
o am în această chestiune, decând lucrez ca oto-laryngolog la Insti
tutul „Leagănul Sf. Ecaterina“ de sub conducerea D-lui Dr. O- 
reviceanu.

Interesul cel mare pe care autorii l-au dat otitei supurate dela 
sugaci a fost determinat de marea frecvenţă a acestei afecţiuni în 
primul an, de starea de latenţă locală sub care evoluează majo
ritatea acestor otite, şi mai ales de turburările generale de nu
triţie, pe care le provoacă nurisonului, compromiţându-i profund 
şi pentru multă vreme evoluţia normală.

I S T O R I C
Existenţa otitelor supurate la copii mici a fost cunoscută desigur din 

vremurile cele mai îndepărtate ale medicinei. Dar atenţiunea asupra lor a 
fost atrasă pentru prima oară de către D u v e r n e y ,  la 1683, care arată 
marele număr de otite ce le găseşte la autopsiile făcute la copii mai mici 
de un an.

*! Conferinţă ţinută la Spit. Colţea din Bucureşti, în luna Mai 1934, în ca
drul «Actualităţilor Medicale» de sub patronajul «Asociaţiei Docenţilor în Medicină».
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d e r ,  F i n k e l s t e i n ,  L.  F. M e y e r ,  M a x M e y e r ,  au contribuit prin 
numeroase lucrări să pună la punct, pe cât este posibil, chestiunea otitelor la 
nurisoni.

La noi în tară s’au făcut trei lucrări care se ocupă cu chestiunea 
otitelor la sugari: două teze de doctorat de către doi foşti Interni la „Lea
gănul Sf. Ecaterina“  şi un articol apărut în 1932 în „Revista Ştiinţelor
Medicale“  scris de către D-rii Oreviceanu, Hesovici şi Griinberg.

CLASIFICARE ŞI DEFINIŢIE

In urma experienţei pe care am căpătat-o la „Leagănul S-ta 
Ecaterina“ în care timp am examinat auricular peste 1200 nu
risoni, conchid că la sugari se întâlnesc două forme clinice de 
otite medii supurate: O otită medie supurată acută obişnuită, pe
care eu o numesc Otită Francă şi o a două formă Faringo-otita
corespunzătoare otitei latente a autorilor francezi.

Otita Francă are un mers acut şi o simptomatologie atât lo
cală cât şi generală identică otitelor medii supurate acute întâlnite 
la copii mari şi la adulţi.

Această otită mai târziu sau mai devreme se deschide spon
tan, se întâlneşte relativ rar la sugari şi aproape numai la acei 
eutrofici, crescuţi în sânul familiei, în oraş, nu în creşă.

Faringo-otita (otită latentă) se întâlneşte foarte des la nu
ri sonii din creşe şi spitale şi cu o deosebită predilecţie la hypor- 
trofici sau atrofiei.

După cum prima formă de otită francă nu este esclus s’o 
întâlneşti şi la sugari ospitalizaţi, tot aşa faringo-otita nu este 
apanajul exclusiv al celor crescuţi în creşă.

Ca dovadă avem numeroasele cazuri de otite latente desco
perite la sugarii veniţi din oraş la consultaţiuni pentru turburări 
gastro-intestinale, sau la cei internaţi la „Leagăn“ în primele 2— 3 
zile după primire. Ceiace dovedeşte că aceste otite latente pot 
evolua şi la copii crescuţi în sânul familiilor.

Faringo-otita nu se deschide spontan, decât în mod excep
ţional. Când se descopere are deja un mers cronic, fiind fistulizată 
prin trompă în rino-faringe. Din această cauză febra, durerea lo
cală şi aspectul timpanului nu mai sunt cele obişnuite în otitele 
acute, tabloul clinic limitându-se aproape numai la turburările 
generale de nutriţie.

In prima formă de otită —  simptomele— locale sunt cele care 
predomină, cele generale rezumându-se aproape numai la febră, 
anorexie, nelinişte, ţipete în aparenţă nemotivate. Aproape numai 
aceste forme de otite fac complicaţiuni locale ca mastoidite, ab
cese 'sub-periostale sau endocraniene, etc. Toate simptomele ce
dează foarte repede la perforaţie spontană a timpanului, la para- 
centeză făcută de medic, sau la trapanaţia mastoidei când este 
indicat.

Intr’un cuvânt această formă de otită se comportă atât ca 
simpomatologie locală şi generală, cât şi ca evoluţie în mod ab
solut identic cu otitele supurate acute ce se întâlnesc la alte vârste.
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De aceia în prezentul studiu nici nu ne vom ocupa atât de 
mult de această formă de otită, ci vom da o atenţiune deosebită 
celeilalte forme, faryngo-otita, care din cauza marei frecvenţe a 
turburărilor de ordin general şi a greutăţei de diagnosticare, este 
cu mult mai important de cunoscut.

Faringo-otita (otita latentă) a fost definită de către L e  M ee 
şi B l o ch  în raportul lor prezentat la Congresul Societăţei Fran
ceze de O. R. L. 1925, în modul următor: „Otita latentă este o co- 
lecţiune purulentă în cutia timpanului, care nu se manifestă prin 
nici unul din semnele funcţionale obişnuite şi pe care numai semnele 
fizice permit s’o dignosticăm“ .

R o b e r t  R e n d u  cu aceiaşi ocazie spune că: „Otita la
tentă este otita medie acută, sub-acută sau cronică, care riscă să 
treacă neobservată pentru că nu se manifestă nici prin scurgere 
spontană, nici prin durere de ureche, fie pentrucă otita ar fi in- 
doloră, fie că copilul ar fi prea mic pentru a indica sediul du- 
rerei sale“ .

Noi formându-ne convingerea că aceste aşa numite otite la
tente nu reprezintă întotdeauna prin ele însăşi o entitate pato
logică, ci, după cum vom dovedi, se confundă cu rino-faringita mai 
totdeauna prezintă în aceste cazuri, dimpreună cu care formează 
un întreg patologic, —  deaceia zic, noi preferăm să le numim Fa- 
ringo-otite latente sau mai simplu faringo-otite. Căci după cele ce 
am constatat aproape că n’am întâlnit otită latentă fără rino- 
faringită sau adenoidită cu care se însoţesc aproape de regulă, 
încât nu putem spune cu preciziune în toate cazurile, care simptome 
generale se datoresc rino-faringitei şi care ţin de otita propriu zisă. 
Tratând numai otita fără să tratăm în acelaş timp şi rino-faringita 
vom face un lucru pe jumătate care de multe ori va fi urmat de 
eşec; acelaş lucru se va întâmpla şi invers dacă se va trata numai 
rino-faringita fără să se deschidă otita.

Pe dealtă parte în ultimii ani, după cum am spus, s’a do
vedit de către diferiţi autori că dacă otita latentă nu se manifestă 
prin scurgere ca ceia francă, totuşi produce turburări de ordin 
general, simptome caracteristice, care permit medicului diagnosticul 
cu mare probabilitate.

De aceia noi credem că definiţiile citate mai sus, astăzi tre- 
bue să fie revizuite şi complectate. Noi am da următoarea defi
niţie: faringo-otita sugarului este rino faringita catarală plus otita 
medie supurată cu mers sub acut, care trece neobservată pentrucă 
nu perforează timpanul spontan, ci se fistulizează în faringe (prin 
trompa lui Eustachi) şi care rămânând necunoscută, produce tur
burări de ordin general, ca diaree, vărsături, scădere în greutate, 
febră; iar ca semne locale n’are decât secreţia rino-faringiană şl 
rezultatul puncţiei cutiei timpanului.

După cum se vede în această definiţie faringo-otita echi
valenţa otitei latente, are o simptomatologie aproape numai de 
ordin general, care este numai de probabilitate, fiind aceia a unei 
infecţiuni parenterale la sugari. Semnele locale pentru mine nu
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sunt caracteristice. După cum vom vedea, în afară de durerea 
auriculară provocată (semnul Ud Vacher) şi uneori aspectul deo
sebit al timpanului întâlnite numai în unele stadii sau numai în 
unele cazuri, —  alt mijloc de diagnostic local n’avem, afară bine 
înţeles de puncţia timpanului.

Această puncţie a timpanului pe care eu o fac aproape în 
toate cazurile şi pe care o poate executa orice practician după cum 
voi arăta, este singurul mijloc sigur de a descoperi o otită su
purată la nurisoni sau de a spune într’un caz bănuit că nu există. 
Nu orice specialist are experienţa acestei chestiuni, şi deaceia 
mulţi autori confundă otita latentă cu otita francă. Aceasta din 
urmă are semne otoscopice care într’adevăr seamănă cu acele ale 
copilului mare, relativ uşor de diagnosticat; dar marea majo
ritate a otitelor la nurisonii din creşe o formează, după cum am 
spus-o, otitele latente, care nu se pot diagnostica decât cu aju
torul puncţiei.

Această convingere mi-am format-o în cursul experienţei fă
cute la „Leagănul Sf. Ecaterina,“ , şi astăzi controlându-mă zilnic 
pe mine însu-mi mă conving şi mai mult că nu se poate pune 
în mod cert diagnosticul de otită supurată latentă4la sugari numai 
pe examenul otoscopic fără ajutorul puncţiei.

Insist asupra acestui punct deoarece foarte mulţi autori, mai 
ales cei germani, nu se servesc niciodată de puncţie, ca fiind do 
prisos sau periculoasă, şi ajung deci la concluzii eronate. De ex.: 
Max Meyer în voluminosul său raport, foarte bine documentat 
dealtfel în rest, făcut în 1931 la „Vereinigung Sud —  West Deut- 
scher H. N. O. —  Artze; se bazează pe o experienţă numai de 39 
de sugari, dintre cari majoritatea, 42 urechi, le curgeau de pa 
când le-a examinat. Ori aceste otite pentru mine nu sunt latente 
din momentul ce s'au deschis spontan, iar în restul de 14 urechi la 
care face paracenteza desigur că se găsesc deasemeni otite france, 
fiindcă acest autor nu admite să se facă puncţia timpanului şi se 
bazează numai pe semnele otoscopice pentru a face diagnosticul 
de otită, care după cum am spus nu sunt caracteristice la sugari, 
decât numai în otitele france.

ETIOLOGIA ŞI PATOGENIA

S’a scris că infecţiunea urechei medii la nurisoni s’ar face 
prin trecerea în cutia timpanului, pe calea trompei a lui Eustache 
alimentelor ajunse în rino faringe, în timpul vomismentelor. Alţii 
au susţinut că secreţiunea găsită în otita latentă n’ar fi decât mu- 
cusul nasal intrat prin trompa larg deschisă a nurisonului, graţie 
poziţiei mai mult culcată a sugarului. Acestea însă nu sunt decât 
simple ipoteze.

S’a emis părerea unei infecţiuni a urechei pe cale sanguină, 
dar aceasta nu se poate admite decât în cazul unei septicemii pri
mordiale. Din experienţa noastră credem că această eventualitate se 
întâlneşte destul de des în primul an şi atunci otita nu reprezintă 
decât o complicaţie. Aceasta este explicaţia pentru mine a unui



308

grup de cazuri de otite latente la sugari cu stări generale foarte 
grave, în care paracenteza timpanului şi chiar trepanaţia masto- 
tdei rămâne fără de nici un efect asupra mersului boalei; ba chiâr 
intervenţia putând accelera, moartea micului bolnav. Focarul pri- 
mitiv al septicemiei rămânând de cele mai multe ori ignorat în 
viaţă; ba uneori chiar şi după moarte.

Calea trompei lui Eustache este dacă nu singura dar cea 
mai frecventă şi cea mai importantă cale de propagare a infec- 
ţiunei din rino faring în urechea medie, ca şi la adult.

Infecţiunea la noi născuţi se poate face în cazuri excepţionale 
şi prin mucizităţile vaginale infecte aspirate în timpul travaliului.

A s c h o f f  a găsit lichid anemiotic şi urme de meconium în 
urechile medii a unor noi născuţi. Dar acestea nu reprezintă decât 
un proces iritativ urmat de reacţia muciasei şi nu o adevărată, 
otită latentă.

S I M P T O M E

Simptomele otitei la nurisoni variază după forma clinică 
sub care se prezintă. In otita francă simptomatologia este iden
tică atât din punctul de vedere al semnelor locale cât şi a turbu- 
rărilor generale cu aceia a otitelor întâlnite la copii mai mari şi 
la adulţi, adică găsim febră mare, indispoziţie generală, nelinişte, 
agitaţie. Local găsim durerea caracteristică otitei, care dacă nu 
poate fi exprimată de sugar, totuşi poate fi evidenţiată, prin com
primarea conductului auditiv cu degetul. In aceste otite acute france 
turburările de nutriţie şi gastro-intestinale apar numai schiţate, 
dispărând foarte repede după perforaţia timpanului.

Otoscopic aspectul timpanului este aproape identic cu acel 
întâlnit în otitele supurate ale celorlalte vârste.

In faringo-otita (otita latentă) debutul se confundă cu cel al 
rinofaringitei acute. Aceasta este marcată printr’o ridicare bruscă 
de temperatură de 390— 40« ce apare brusc în plină sănătate a 
sugarului. După o zi sau mult două zile temperatura revine aproape 
la normal, persistând doar câteva diviziuni deasupra lui 37«. Me
dicul se aşteaptă să dispară şi această stare subfebrilă după câteva 
zile. Insă spre surprinderea sa temperatura continuă în aceiaşi 
stare sau începe să oscileze între 37«— 38,5°- In acest timp sugarul 
prezintă tot cortegiul simptomatic mai mult sau mai puţin complet 
caracteristic infecţiunei parenterale: indispoziţie generală, nelinişte, a- 
gitaţie, la care mai târziu încep să se adauge turburările gastrice 
şi 'dispeptice, adică vomismente, diaree, scădere în greutate sau 
oprire în creştere. Pediatrul bănuind o afecţiune gastro-intestinală, 
institue un tratament dietetic, dar care rămâne fără nici un re
zultat.

In caz că adevărata cauză continuă să fie ignorată, turburările 
gastro-intestinale şi de nutriţie se accentuiază prin scăderi dela 
100— 200 grame pe zi, luând aspectul unei dispepsii acute, se
rioasă şi rebelă la orice tratament, putând ajunge uneori chiar 
la sindromul cholerei infantile (Ribadeau-Dumas).
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Nu vor dispărea aceste turburări decât odată cu paracenteza . 
timpanului şi desinfecţia energică a naso-faringelui; în caz con
trar poate duce la distrofie gravă sau chiar atrofie. (Maurice 
Rénaud). Otita latentă rămasă necunoscută fiind într’adevăr o im
portantă cauză de letalitate a nurisonilor de prin creşe, spitale şi 
familiile mizere.

Noi dacă recunoaştem în parte afirmaţiunile lui M. Ré
naud că otita latentă sau mai exact faringo-otita rămasă ignorată 
tot timpul, poate duce la atrofia şi moartea nurisonului totuşi 
este departe de noi gândul de a generaliza. Ba ceva mai mult, cre
dem că uneori turburările digestive pot ţine şi de alte cauze şi 
nu de otită, cu toate că se constată şi prezenţa acesteia.

Să luăm fiecare simptom în pate: Durerea locală, Seninul 
lui Vacher. Se zice în general că otita latentă a nurisonului este 
nedureroasă. In realitate otita latentă ca şi cea francă au un 
stadiu de debut congestiv, în care durerea locală este tot aşa 
de vie într’o formă ca şi în cealaltă. In otita francă durerea con
tinuă să fie vie şi în timpul abscedărei şi nu dispare decât o- 
dată cu perforarea timpanului. In otita latentă durerea acută dela 
început diminuă şi chiar dispare când s’a format colecţia 
purulentă. Credem că durerea spontană dispare complect în 
acest stadiu din cauza liniştei cu care suportă nurisonul 
cantităţi mari de puroi în urechile medii şi din cauza 
decongestionărei complecte a timpanului examinat prin otoscopie, 
în stadiul de colectare complectă. De sigur că se petrece acelaş 
proces ca şi într’o adenită acută într’un abces circunscris 
superficial. In perioada ultimă de colectare durerea nu mai 
apare decât când o provocăm prin palpitaţie. La fel şi în otita 
latentă putem retrezi durerea locală prin comprimarea cu de
getul a tragusului în meatul auditiv. Prin intermediul coloanei de 
aer din conduct sau chiar direct a conductului membrános, com
primăm timpanul şi deci colecţia din cutia timpanului. Această ma
nevră reprezintă semnul lui Vacher. Este foarte preţios mai ales 
pentru nespecialişti. In căutarea semnului lui Vacher trebue să 
ţinem seama de două condiţiuni: trebue căutat numai când copilul 
este liniştit sau chiar în somn, şi trebue observat ca nu cumva un 
placard de eczemă sau furuncul al conductului auditiv să ne inducă 
în eroare.

Din observaţiile noastre făcute la „Leagăn“ conchidem că 
acest semn al lui Vacher este cu atât mai viu cu cât este executat 
mai în apropiere de perioada de debut, congestivă, a otitei şi 
diminuiă cu cât îl căutăm mai târziu. Aceasta este explicaţia a 
numeroase cazuri în aparenţă paradoxale: dece une ori la debutul 
unei otite Vacher-ul este foarte viu pozitiv şi totuşi puncţia este 
negativă sau cel mult obţinem câteva picături de sânge sau mucus, 
iar în alte cazuri în care Vacher-ul este slab pozitiv sau chiar ne
gativ, extragem o cantitate mare de puroi.

Febra din cursul otitei latente nu este mare deşi Marfan, 
Nobécourt şi alţi podiatrii francezi susţin că atunci când survine
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la un nurison o febră mare de 390 fără cauză aparentă, trebue să 
ne gândim la otită. Această febră mare caracterizează numai 
otitele acute france. Căci din observaţiunile noastre, în otitele la
tente temperatura oscilează de obicei numai între 370— 38° cel 
mult. La început găsim pe foaia de temperatură un crochet de 
390 care ţine de rino-faringita acută. Revine aproape la normal 
a două zi, ca după trei patru zile să oscileze cu câteva diviziuni 
deasupra lui 370. Această febră ţine de otita latentă propriu zisă. 
Dacă otita rămâne neobservată, starea aceasta sub-febrilă va con
tinua sau uneori va dispărea complect, însă bine înţeles că vor 
apare :sau vor continua celelalte simptome.

Uneori otita latentă poate să survină fără nici o schimbare ‘ 
termică. Asta se întâmplă mai ales în cazuri de recidivă sau de 
reşută a otitei.

Fiindcă otita latentă se întovărăşeşte de vărsături şi diaree, 
chiar de la început, medicul pune febra pe seama unei enterite 
sau unei intoxicaţiuni alimentare.

.Alte ori otita fiind însoţită de coryză, amgdalită, bronşită 
sau bronho-pneumonie, este greu să se bănuiască numai după 
febră coexistenţa otitei. In asemenea cazuri febra nu mai serveşte 
ca element de diagnostic.

In cazurile în care otita latentă este singura afecţiune a nu- 
risonului, de regulă febra cedează după paracenteză. Insă sunt 
şi numeroase cazuri în care .starea sub-febrilă continuă mai 
mult sau mai 'puţin şi după paracenteză. Aceasta ţine numai 
de faringita cu care otita latentă face unitate de cele mai multe 
ori, fapt care m’a determinat s’o numesc faringo-otită.

Din toate acestea se vede că febra nu este un simptom din 
cele mai importante ale otitei latente a nurisonului: ea de obicei 
nefiind prea mare ca să atragă atenţiunea, durează uneori scurtă 
vreme, iar alte ori poate lipsi complect. Cu atât mai mică va
loare are febra în stabilirea diagnosticului de otită latentă în oraş, 
unde de regulă nu se ia temperatura copilului sănătos, ca să a- 
vem curba înscrisă pe foaie dela începutul boalei.

Vomismentele reprezintă un simptom de infecţie parenterală 
în general, dar foarte preţios în otită. Acest simptom se observă 
foarte des însă nu în toate cazuri de otită latentă. Sugarul varsă fără 
motiv, de mai multe ori pe zi. Aceste vomismente sunt rebele la 
tratament dietetic şi spălături de stomac. Insă dispar aproape 
imediat la paracenteza timpanului. Dacă după câteva zile per
foraţia timpanului devine insuficientă sau se închide înainte de timp, 
vomismentele reapar. Intr'o otită latentă rămasă ignorată, vomis- 
mentele vor continua. Copilul la început le suportă destul de bine, 
însă treptat starea de nutriţie, începe să sufere mai ales când se 
însoţesc de anorexie şi de diaree. Dacă această stare va continua, 
iar 'din cauza anorexiei i se va admministra o dietă unilaterală, 
greşită, nu este exclus să se ajungă repede la distrofie sau chiar 
atrofie.

Care este patogenia vărsăturilor în otita latentă? S’a do-
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vedit că nu ţin nici de o reacţie meningeală, nici de o hyperten- 
siune cefalo-rahidiană, nici de leziuni 'anatomice ale aparatului di
gestiv. Precis nici astăzi nu se ştie. Să ţină de o iritaţie vesti- 
bulară, 'de urechea internă? Dar în nici un caz n’am observat 
nistagmus, deşi U f f en o r d e/1931 Zeitschr. f. Laryngologie fasc.
3— 4) atrage atenţiunea asupra participărei labirintului, relativ frec
ventă zice el, în otita nurisonului, lucru pe care îl susţine şi pe 
baza a câtorva preparaţiuni hystologice. Aceste labirintite pot să 
nu dea decât un minimum de semne clinice şi să fie urmate de re
venire integrală a funcţiunilor. Alţi însă, ca americanu M a r i o 11 
crede că s’ar datora hystaminei produsă în mod activ de unele 
rasse de microbi, găsiţi de el în puroiul acestor otite. Această hys- 
tamină injectată experimental produce vărsături, diaree şi deshy- 
dratare.

Ceiace am observat eu este că nu toţi nurisonii cu otită au
vărsături, ci numai unii şi ceia ce mi se pare important este că un
copil care a reacţionat prin vomismente la prim a. otită, la o re
cidivă a vomitat din nou. Şi din contră, sugarii cari fac otită fără
vomismente, ori de câte ori au făcut o retenţie sau o nouă otită
n’au vomitat. Ceiace ar dovedi întru câtva că acest simptom ar fi 
în legătură mai mult cu terenul şi nu cu rasa microbiană.

Desigur că în acele cazuri de otită latentă, care au deter
minat syndromul acidosei sau insuficienţei renale vomismentele ca 
şi diareea şi scăderea greutăţei, se explică foarte uşor.

Anorexia poate apare chiar dela început şi unii autorii, ca 
F i n k e s t e i n ,  o pune pe seama infecţiunei primare: gripa, co- 
riza, sau amigdalita care a produs otita. Insă uneori anorexia per- 
zistă şi se accentuiază chiar după dispariţia acesteia şi atunci cre
dem că suntem îndreptăţiţi s’o socotim determinată de otita la
tentă care persistă, cu atât mai mult cu cât va dispărea după pa- 
racenteză. Anorexia poate avea diferite grade şi poate fi can
titativă, totală, sau numai calitativă, adică numai anumite ames
tecuri nutritive să le refuze copilul.

Diareea. Diareele la nurisoni pot ţine de două cauze prin
cipale: 1greşeli în alimentaţie şi inţecţiuni parenterale, bine înţeles 
făcând' abstracţie de maladiile specifice ale tubului digestiv ca: 
tifus şi dizenteria, care pot apărea la orice vârstă. Dacă altă dată 
dispepsiile de origină alimentară erau frecvente, astăzi însă ne 
este permis să spunem că graţie progreselor ce s’au făcut în ali
mentaţia artificială a sugarilor şi în industria laptelui, dispepsiile 
din cauza alimentaţiei sunt excluse dincoace de trei luni. Asta bine 
înţeles într’o creşă, în care regimul alimentar raţional ordonat de 
către pediatru, este perfect urmărit şi când origina laptelui în
trebuinţat este perfect cunoscută.

Aşa că ori de câte ori va apare câte o diaree la un sugar, 
mai ales peste trei luni, care era raţional hrănit şi care până atunci 
se comporta perfect, de atâtea ori trebue să ne gândim la o in
fecţie paranterală. Dintre acestea, cele mai des întovărăşite de 
diaree sunt: infecţiunile gripale, coriza, amigdalita, pyuria, bronho-
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pneumonia mai puţin se pare erizipelul, flegmoanele pielei şi a 
oalelor (Meyer şi Nassau). Negăsind nici una din aceste infecţiuni 
uşor de diagnosticat, întotdeauna pediatrul trebue să se gân
dească la o otită latentă. Dovada o avem prin rezultatul tera
peutic: diareea nu cedează la- regim, sau cedează temporar la 
ap e  ̂ e femee ca să reapară imediat la revenirea la regimul o- 

bişnuit, —  dar cedează fără nici o rectificare de regim la pa- 
raoenteza timpanului în cazul când otita era singura afecţiune 
m curs,

Diareea poate  ̂ varia dela câteva scaune moi până la dia
reea muco-grunjoasă, mucuoasă sau apoasă. Intovărăşindu-se de- 
seori de vărsături poate lua forma unei dispepsii grave sau ho
lera infantila ( R i b a d e a u - D u m a s ) .  Aceasta duce la o deshv- 
dratare acuta intensă, care dacă nu este tratată cum trebue, ajunge 
la acidoza, anune şi moarte. J

Forma dispeptică a otitei latente, este cunoscută de multă 
vreme, după cum am arătat la început, dar multe din tratatele de 
pediatrie nu o menţionează nici astăzi.

Acest simptom, diareea, împreună cu scăderea în greutate, este 
cel mai important de cunoscut de către medic. Căci, deşi noi un 
cerc de specialişti îl cunoaştem foarte bine, totuşi marea majoritate 
a practicienilor n ignorează importanţa. In susţinerea acestei aser
ţiuni, voi cita ce a scris în 1928 marele pediatru american Ma- 
r i o t t :  După experienţă mea peste 85%  din turburările gastro- 
mtesţinale şi digestive ale nurisonilor, sunt datorite unei infecţiuni' 
primitive a urechei, nasului sau faringelui“ .

_ Dar pe cât este de uşor, relativ vorbind, de a se dovedi 
dmiceşte legătură intre diaree şi otită, pe atâta este de greu să-i 
explicam patogema. Cea mai simplă este prin ingerarea puroiului 
ce se scurge pnn trompa lui Eustache. Dar dacă ţinem seama că 
in toate infecţiumle parenterale poate surveni dia'ree, această ipo- 
eza cade de la început. Autorii germani s’au întrebat dacă nu 

cumva toxina microbiană lezează ficatul, care devine cauza dispep- 
siei; sau poate lezează sucurile (glandele intestinale) şi capacitatea 
de regulare a florei intestinale, şi în acest mod să prepară terenul 
pentru o dispepsie acută. Alţii presupun o turburare a sistemului 
nervos central, care prin intermediul sistemului neuro-vegetativ ar

fo Î Î r r id ir  tareea‘ SUf rU SUnt Caracterizaîi Printr'un vfgotonism foarte ridicat, aşa ca foarte uşor pot reacţiona prin diaree la cea
mai uşoara urcare peste normal a tonus-ului parasimpatic spre 
deosebire de copiii mari şi adulţii al căror vagotonus este mâi S ic

p atiT 'D lraT neaZatsla lnfeCîilmi’ nU prin diaree’ ci Prin consti- 
risStismului. 1P°teZa nar CXpliCa dC Cât exa£erarea Pe-

l atentf ' este. al doilea simptom important al otitei 
;  ® t ,E P l a Prezinte singur sau de cele mai multe ori 

oţi.. de o uşoara diaree sau chiar de vărsături. Orice scădere 
e greutate nemotivată de vro cauză, trebue să ne determine să 

exploram urechile. De ex.: un sugar are la un moment dat
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) criză sau o amigdalită, care provoacă o oprire sau o scădere 
jşoară în greutate, timp de două-trei zile, dar după care copilul 
îşi reia mersul progresiv. Dacă după aceste câteva zile de pro
gres nu mai creşte, sau scade în greutate, cu atât mai mult dacă 
apar şi câteva scaune mucoase şi vărsături, imediat atunci trebue 
îă ne gândim la otită, indiferent dacă nurisonul are şi temperatură 
sau nu.

Scăderile importante de ioo grame şi mai mult pe zi, sur
vin de obicei în cazuri de otită latente, rămase multă vreme ne
cunoscute şi care se însoţesc de diaree accentuată, de vomismente 
şi uneori şi de febră. Uneori copilul însă scade în greutate sau nu 
creşte, fără să n’aibă nici o turburare gastro-intestinal. Scăderile 
greutăţei se produc cu toate că copilul este alimentat raţional şi 
primeşte o raţie de apă normală sau chiar superioară.

Aceste scăderi .se datoresc în cea mai mare parte deshidra- 
tărei organismului. Deshidratarea se produce prin vomismente şi 
diaree, dar rolul cel mai important îl joacă pierderea apei pe 
calea respiratorie, graţie polypneei, după cum o susţine M a r f a n  
şi R i b a d e a u - D  umas .

Autorii germani ( M e y e r  şi N a s s a u ) ,  susţin că scăderile 
în greutate se datoresc şi pierderei definitive sau transitorii de către 
celulele ţesuturilor a facultăţei de imbibiţie cu apă şi asimilărei 
substanţelor nutritive. Aceasta s'ar produce, fie printr’o influenţă 
nocivă exercitată direct asupra ţesuturilor, sau în mod indirect 
printr’o lezare a funcţiunilor unor organe vitale ca de exemplu: 
ficatul. Tot ei mai explică şi printr’un deficit al substanţelor nu
tritive importante, care în cursul toxi-infecţiunilor sunt mai mult 
consumate sau nu se mai produc.

Când diareea şi vărsăturile predomină, pot face ca o infec- 
ţiune otică să ia aspectul unui syndrom choleriform; iar când scă
derea greutăţei este simptomul predominant, tabloul clinic deter
minat de otita ignorată multă vreme poate să se confunde cu cel al 
dystrofiei atrofiante descris de Prof. R 6 h m e r.

Dovada clinică a legăturilor de cauzalitate dintre scăderea in 
greutate şi otită o dă rezultatul terapeutic. Imediat după ce am 
făcut o paracenteză largă, copilul începe să crească, iar din mo
mentul ce deschiderea făcută în timpan devine insuficientă, sau se 
închide înainte de vreme, sugarul începe iarăşi să scadă.

Bine înţeles în cazuri de scăderi prea mari, cari au durat 
uneori săptămâni întregi, până să se descopere otita, ridicarea 
curbei de greutate nu se mai poate face atât de uşor. In asemenea 
cazuri în care desigur joacă rolul principal diferitele alteraţiuni 
profunde făcute în fiziologia schimburilor nutritive, care conti
nuă pe cont propriu deshydratarea ca şi diareea, este nevoie ca pe 
lângă terapeutica otică şi faringiană, să întervie şi pediatrul cu 
un tratament dietetic apropiat, care încetul cu încetul să readucă 
organismul micului bolnav la echilibrul său normal.

In ultimii ani, prin numeroasele studii făcute de către au
torii francezi mai ales, asupra echilibrului acid-bază şi a insuţi-

2
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cienţei renale la nurisoni s’a deschis un nou capitol în patologia 
infantilă. In turburările echilibrului ionic celular şi în insuficienţa 
renală se găseşte adevărata explicaţie a patogeniei syndromului 
clinic ce se întâlneşte în toxi-infecţiunile grave ale nurisonilor şi 
ded a otitelor.

In primul rând în acest sindrom, după cum am văzut, se 
constată o scădere în greutate care în mare parte ţine de deshydra- 
tarea organismului. Această deshydratare se pune pe seama văr
săturilor şi a diareei. Dar M a r f a n  şi D o r l e n c o u r t  au dove
dit că valoarea pierderilor de apă pe această cale este de impor
tanţă minimă m comparaţie cu marea pierdere ce se produce prin 
polipnee. Calculată pe 24 ore şi raportată la aportul alimentar, 
pierderea de apă prin perspiraţia pulmonară este în mod normal 
de 40 0/0. In deshydratările mari acest raport se ridică până la 
6°%  80 %  şi mai mult. ( R i b a d e a u - D u m a s  1934, Presse 
Médicale).

Consecutiv acestei deshydratări se produc turburări impor
tante in repartiţia sărurilor din organism. Majoritatea autorilor au 
redus studiul acestor deplasări la examinarea variaţiunilor echilibru
lui acid-bază. Iar în mod practic examinează numai raportul dintre 
clorul plasmatic şi clorul globular, care raport este admis că dă 
imaginea modificărilor ionice ce se petrec în diversele ţesuturi.

Dacă raportul el. gl. R. este mai mare de 0,50, care este 
normal, putandu-se ridica până la 0,60— 0,80 la nurisoni, avem 
acidoză, căreia îi corespunde şi o diminuare a rezervei alcaline; sau 
invers, dacă raportul este mai mic decât normal, avem alcaloză.

Aceste constatări au fost urmate de modificări importante în 
terapeutica  ̂nurisonilor, determinând utilizarea serurilor neutrali- 
zante, cu bicarbonat de sodiu sau cu clorură de sodiu, după cum 
raportul clorului arată că avem de a face cu o acidoză sau al
caloză. In cursul unei maladii trebue repetat de multe ori exa
menul chimic al sângelui din punct de vedere al cloremiei, căci 
întrebuinţarea serurilor neutralizante, care se face în cantităţi de 
60 80 cmc. zilnic, câte 10— 15 zile în şir, pot foarte uşor face în 
unele cazuri să urmeze o alcaloză unei acidoze sau invers; şi deci 
persistarea in tratament, fără control de laborator, poate fi dău
nătoare.

Concomitent cu turburarea echilibrului acido-bazic s’a ob- 
servat şi o turburare în funcţiunea renală la sugari, cari se traduce 
cliniceşte prin : oligurie, albuminurie, uneori cilindrurie şi mai a- 
les retenţie de uree in sânge. Ureea care în mod normal la nu
risoni este de 0,12 0,15 ctgr. la litru de sânge, poate ajunge în
toxi-infecţiuni grave la 1,50— 2 grame şi chiar 5,92 gr. la mie. 
( M a x  L é v i ) .  Cantitatea din urină eliminată pe 24 ore, care 
la nurisonii normali variază între 150 şi 500 cmc., în cazurile pa
tologice se reduce la 90 cmc., şi mai puţin, putând ajunge chiar 
la anurie complectă.

Toate aceste semne dovedesc că în asemenea cazuri există 
o insuficienţă renală acută, care uneori a fost confirmată şi hysto- 
logiceşte prin leziunile ce s’au găsit în parinchimul renal.
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Deci din punct de vedere practic în toate toxi-infecţiunile se 
rioase trebue examinat: raportul dintre clorul globular şi clorul plas- 
matic, curba urinelor şi retenţia de uree. Căci autorii au tendinţa 
să facă o legătură între hyperazothemie, oligurie şi cantitatea clo
rului sanguin ( A m b a r d ,  C h a b a n i e r ,  A c h a r d ,  R i b a d e a u -  
D u m a s  şi ’F l e u r y ) .  Aceasta reese şi din rezultatul terapeutic 
obţinut prin injectare de seruri bicarbonatate sau clorurate după 
cazuri. Sub influenţa acestora, echilibrul acido-bazic se normali
zează, diureza se restabileşte în cazuri de anurie, sau se măreşte, 
ureea sanguină diminuează ajungând la normal.

Iar pe de altă parte diareea dispărând, pe măsură ce creşte 
diureza, îi permite lui R i b a d e a u-D u m as să presupuie că este 
o legătură funcţională intre rinichi şi intestin. Cu atât mai mult cu 
cât în mai mult de jumătate de cazuri de Prof. M a s s o n  dela 
Strassbourg n’a găsit nicio alteraţiune macro sau microscopică în 
intestinele examinate în cazurile de toxi-infecţiuni grave cu syn- 
drom choleriform.

Pe aceiaşi măsură pe care se stabilesc aceste diverse funcţiuni 
ale organismului, sub acţiunea seroterapică, perspiraţia pulmonară 
se normalizează şi copilul începe să crească în greutate.

Acest syndrom toxi-infecţios caracterizează bine înţeles nu 
numai otitele, ci după cum am spus, orice altă infecţiune. Nu 
totdeauna se va întâlni întregul fascicol simtomatic: în unele cazuri 
predomină un simptom, în alte cazuri, altul. In unele cazuri voţ 
evolua benign, în altele grav. Din cele observate de noi la „Lea
gănul Sft. Ecaterinaj“, syndromul clinic va fi cu atât mai grav 
cu cât sugarul este mai mic şi cu cât trecutul său patologic este 
mai încărcat.

Convulsii şi fenomene de iritaţie meningială. înainte de a se 
cunoaşte adevăratele şi importantele simptome al otitei la nurisoni, 
adică cele descrise până aci, simptomatologia otitelor se reducea 
la febră, durere, nelinişte, agitaţia copilului şi semnele otoscopice. 
La acestea se mai adăugau convulsiile şi fenomenele de iritaţie 
meningeală.

Deaceia ca să fiu complet ţin să descriu şi aceste două 
simptome.

Convulsiile cauzate de otite se întâlnesc foarte rar. Noi, de 
exemplu, îndecurs de trei ani de zile nu le am observat nici odată 
la atâţia sugari cu otite pe cari i-am examinat la „Leagănul Sf-ta. 
Ecaterina“ . Dealtfel autorii susţin, şi credem pe drept cuvânt, 
că ele nu apar decât la copii cu constituţie spasmofilă; şi cum fo
carul otic este destul de îndepărtat de centrii nervoşi, şi cum la 
spasmofili orice ridicare de temperatură poate declanşa convulsii, 
se pune întrebarea dacă convulsiile se mai da tor esc direct otitei ? 
Insă nu e mai puţin adevărat că uneori o paracenteză a timpanului 
a provocat convulsii ( F i n k e s t e i n ) .  Totuşi eu personal n’am 
observat nici odată acest lucru.

Fenomenele de iritaţie meningeală, redoarea cefei nu trebue 
socotit ca semn de gravitate a otitei. Căci de multe ori redoarea nu
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este decât o contractură reflexă a muşchilor cefei cu scornii in
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CONSIDERATIONS GÉNÉRALES SUR LES RECTITES INFILTRANTES*)
de

Docent D-r STOIA
Medic Primar la Spitalul Brâncovenesc şi Spitalul 

Central „Prof. Cantacuzino“

La rectite infiltrative est une maladie fréquente, qui occa
sionne de terribles souffrances physiques et rhoralëiTlfyaxit.-la. même 
gravité mip rajicar—rbi—rppt-nm Elle est individualisée^ complè
tement diiférente des autres maladies sténosantes.

L ’étude de cette maladie est marquée par les travaux de 
quelques noms célèbres comme Gosselin, Fournier, Quenu, Hart
mann, Delbet, Peyrot et plus tard, nous ne pouvons pas oublier 
les noms de Bensaude, Ravaut, Nicolas et Favre, Friedel, Le- 
vaditi, Gougerot, Barthels, Savignac, Mouchet, Gathellier, et Weiss, 
Moutier, Cain, Lambling, Rachet, etc., de même que de M. Jersild, 
Frei, Graham et Cole, Iacobovici, Dimitriu, Jausenu, Jardi, 'Ni- 
colau et Banciu, Fâgârâçanu, etc.

Les recherches de tests biologiques se sont enrichies de
puis quelques années d’une réaction spécifique découverte par 
Frei en 192 5 —  Ravaut, Levaditi, Lambling et Cachera en ont 
montré toute“ la valeur par l ’expérimentation et au congrès de 
chirurgie du 8 au 13 Octombre 1934 M. Gatellier et Weiss dans 
leur très remarcable rapport ont insisté sur toutes les possibilités 
d’avenir que présentait cette réaction qui permettra désormais de 
prévenir les rectites sténosantes, avant même l ’apparition des pre
miers signes cliniques de la sténose.

Avec mon ami et colègue Victor Dimitriu, nous nous sommes 
occupés pendant dix ans de cette maladie à la clinique de notre 
très aimé et graîrd--«wtttr'e- lfe regretté Juvara et puis dans la cli
nique de notre patron Mr. le professeur Iacobovici.

» La gravité de la maladie, c’est la transformation du rectum
)\en un tube pyogène, avec absorbtion de pus-,' ce qui engendré une 

destruction fatale des reins.

* Conferinţă ţinută în ziua de 7 Mai 1935 la Spitalul Cochin (Paris) în amfi- 
eatru Quenu (sub Preşedinţia d-lui Prof. Lenormantj.
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IL  ^ anS nos Publications antérieures, nous avons mis en évi-bl

ïma^orité daPP° rf h6 ^  maladiC aVCC la nePhrite montrant que laV| f majorité des malades succombent à cause de leurs reins.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

l ’anatomie” n° US commencerons par

sa u ra ifU ’I t r f d f  “  ^  “  chaPitre à la conférence, ü ne 
e ! n l  "  etre de memf  1C1 Parcequ’il me faudrait montrer, pour 
bien me faire comprendre, 30 microphotographies. P

Pour celui qui veut connaître en détail ce chapitre, ü peut 
se rapporter à notre livre „les rectites infiltratives- publié en 
collaboration avec Victor Dimitriu. 1 en

santé leS, termes de rectite infiltrative sténo-
, v  petite infiltrative hyperplasique, comme plus proches

d?h anatomo-Pathol°gique. Nous avons encore une rec-
Deutdt dtébU rqm PeUt éV°luer VCrS Ia rectite hyperplasique ou elle
drrectiter a m xtremep en Sténosante> en P o sa it par un stadede rectite mixte Par conséquent ces formes peuvent être con
sidérées comme des stades évolutifs de la même maladie.

parémenJT ^  n° US aIIons décrire chaque forme sé-

1) les rectites infiltratives sténosantes.
2) les rectites infiltratives hyperplasiques
3) la rectite de début.
_4) la rectite mixte

gIn Sn sn0"éritcmuxnS “  ^  anato™ -Pathologique les

1) LES RECTITES INFILTRATIVES STÉNOSANTES

,  f lacr° sc°pie- La rectum et le côlon, extirpés et sectionnnés 
leur longueur, nous présentent une surface irrégulière ul

céreuse, recouverte de pus, de mucus et de sang, avec des points 
nécrotiques et hémoragiques. A une hauteur de 3 - 8  cm de l ’anus

c T e ™ lc t le  “ “ SténoK clini’ u'-  al>” 0able Parcher rectale mais on peux voire la rectite à sténose superposée.
Au-dessous de la sténose, et au-dessus, le rectum sur une

F i c h a i t  les’ ulclr maqueuse a des ulcérations profondes, us haut les ulcérations deviennent superficielles. Le passage

n e t r “ “  4 la '" " queuse saine est -» « r *  P“  « S

A la section, dans la région du rétrécissement la sousmu-

I T Z ' h/ T  SalCj ^ àaat que la musculeuse e?t tran“ u-
, en dégénérescence hyalme. La masse de la péri-rectite est 

abondante elle peut se présenter comme une masse scléro-lipq- 
mateuse résistante et plus rare comme un manchon lipomateux

Ce qui est important pour le chirurgien, c’est que la ne 
nrectite ne détruit pas les ailerons latéraux du rectum et que ces 
ailerons pourront etre mis en évidence et sectionnés après ligature
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Microscopie, a) Au niveau de la sténose, lajjuiqueuse-ftlexj.gîe 
>as,_—  la sous-njugueuse s’épaissit énormément, la 
nucosae  ̂ complètement ~cli?cpaiü.' ~£a musculetise est étoufffee pan 
les Tissus scléro -lipomateux.

b) Au-dessus de la sténose sont les mêmes lésions avec là 
lifférence que la couche sous-muqueuse est épaissie.

c) Dans la zone limite, nous avons une apparence de mu
queuse lisse, mais au microscope, nous voyons que l ’épithélium de 
iurface est tombé. L ’infiltration leucocytaire s’étend encore a 2 3
nillimètres au-dessous de la muqueuse saine.

2) ].A RECTITE HIPERPLASIQUE

Macroscopie. La rectite hyperplasique est plus rare. A  l ’ou
verture du recto-côlon nous trouvons un intestin très dilate, avec un 
calibre deux ou trois fois plus grand que la normale, dilatation 
due à la dégénérescence et à l ’atrophie musculaire; le spincter anal 
est atrophié, dilaté, l ’anus est béant. La muqueuse en partie ulcerée, 
friable,saignante présente des plis charnus longitudinaux entre
coupés de petites excrescences. En partie ces excrescences sont 
recouvertes par une couche en métaplasie épidermique. La sous- 
muqueuse est épaissie, la musculeuse est hyaline, les lésion? des 
pèri-rectites sont plus modérées que dans les rectites sténoçante?.

Miscroscopie. Microscopiquement, il faut étudier la muqu
euse, la sous-muqueuse et la musculeuse. A la muqueuse, il faut 
observer 3 zones d’aspect différent: la zone dépolie d’aspect ul
céreux, les lésions sont les mêmes que dans la rectite sténpsanté; 
la zone polie d’aspect de muqueuse quasi-normale, il n’existe paù 
un épithélium à la surface; il est tombé et il est remplacé par 
une bande très fine de fibres conjonctives; une portion en méta
plasie épidermique, où la muqueuse s’était complètement ulcérée 
et l ’élément restant s’était métaplasié en cellules épidermiques.

La sous-muqueuse et la musculeuse ont exactement les me
mes lésions que dans la rectite sténosante.

3) LA RECTITE DE DÉBUT

Les lésions ressemblent beaucoup aux lésions de la rectite 
hyperplasique —  Seulemment, la muscularis mucosae persiste et 
la sous-muqueuse n’est pas trop épaisse.

4) LA RECTITE MIXTE

La rectite mixte est la forme de passage entre la rectite de 
début et la rectite sténosante. Dans cette forme nous avons deux 
éléments caractéristiques: l ’épaississement de la sous-muqueuse et 
une métaplasie epidermique à ce niveau.

Les ganglions. En général il n’y a que 3— 4 ganglions dont 
le volume a augmenté, atteignant la grosseur d’un haricot. A  la 
section, les ganglions se présentent uniformément congestionnés 
ou d’aspect bigarré. Mais jamais nous n’avons pu voir des amas
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rion^05 Sai¥ lions’ T *  Prissent justifier l ’entrave, de la circula-

rectum Tu ir p é r iô é e  "  f“ ,ulisés d“ s »
, Microscopiquement, il y a une réaction inflamatoire jréné- 

des foyers dégénérés, granuleux, entourés par des celules 

ï ï t t ;  • “  Pe“ S abCèS ét par »,a“ ' d“  P « *S ép a„„h «  “e t s  

A. la périphérie la capsule est épaisse, les follicules Ivmnha

Z  S t a S S  T 7 t - ’z  * ™ u ï!i.e ulo'en,do,h “
S r  le polymorphisme de lé s io h fïa o g lio 'ÏÏ  re sT s’. ’Z S ' L  
celm décru dans les ganglions de la maladie de N i c o S a v r e

ETIOLOGIE

Je vous demande de m'excuser ci -t’ai -ïr>c?ic-+x u

ia s e ad' r r : e -pf oi^ n,î- *  î r a  s

1 pitre le ^ l Î  discuté^ d e Î  m^ladi^ On infdtrative,s a été le cha' .

t e e be- æ s ;
d e^ m âH H IT d e N i c S ^ F ^  dan^ ^ n î t e r s  temps)

« S S  de *a m iis d™
sacre pour longtemns sonc 1 ance Medicale 18 7 4 ) le con- ,

tiologie s y p S qr  av^ rSnè b“ m so lL S' '  ' ‘J“ " " '  “ " ' ' T ' “1' L 'é’ 
de malades avec un passé svnh;iv° d £ race au Srand nombre 
grande autorité qu“  a soutenu ï L T '  C G o u SerM »*<* 
Lamblirg dans la Revue Médicale i o L  Umier' Mais André 
très riche a montré l ’identité rliniîf 9,34,,fY ec une argumentation/

1} rectal de Fnnr.Ttôr-" ^  la ^ g10ns dusyphilome anoj|
|  dg—KîcôTâs"1 T a  vr ---------- toDphogranidcmàtja^rectale^ (malad i f

ques mois ou qudquïï” 1Im S s ^ a p rè Ï  1œntraCté la s>'PhiHs quel- 
Dans cet ordre d’idées B e n S le p r o L *  T T ™  ** la reCtite‘ 
trouvé une R. B. W. positive chez 20 =, 1 d faitS’ et nous avons 
qui certainement ont contracté la «= l-y^  Patlents> et 2 patients 
la récrite sténosante SyphlllS aPrès 1,aPParition de

Friedel (Paris Médical arïm̂ t- i» ■ ■ , *i*
dans un certain nombre de cas^de r f t -  longine syphilitique 
du rectum, mais avec un traitemenf s o S “ 5' ” ' “  
q j^ a c a s :  une redite syphilitique secondaire”  u n e ^ m m é t S
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En conclusion, nous sommes d’accord avec MM. Bensaude 
et Lambling: dans les cas où la R. B.W . est positive mais le 
t r a i t e m e n t  e s t  i n e f f i c a e .  la syphil’« ^nnnn rnle ■ dans les gommes 
rectales qui peuvent s’organiser en un processus de sténose, le 
malade doit être sensible au traitement anti-syphilitique. Ces cas 
sont exceptionnels.

BÔLE DE LA TUBERCULOSE

La tuberculose pulmonaire est fréquente chez les patients' 
avec des lésions rectales. Sur 46 patienRTnous avons noté l ’indu- 
ration~Hes sommets chez 16 malades et 6 autres patients pré
sentaient une infiltration bacillaire. Gougerot (1925) a étudié 14 
cas de rectite infiltrative en inoculant aux cobayes des émulsions 
de tissu rectal. Chez une moitié d’entre aux la tuberculose s’était 
produite.

Ces constatations méritent d’être revisées en rapport avec la 
maladie de Nicolas Favre.

Gatellier et Weiss concluent dans leur rapport que la tu
berculose n’a pu être incriminée comme cause déterminante de la 
sténose d’une façon précise que dans deux observations seulement. 
Dans nos coupes nous n’avons trouvé qu’un seul cas avec des 
follicules tuberculeux indubitables, ayant des bacilles en sections.

En conclusion nous sommes d’accord avec, la majorité des 
autenrij'‘Tc[ue "Tes 'redites infiltratives ne sont dues à la tuberculose 
que dans des cas très rares, après avoir trouvé les bacilles en sec
tion, parce qu’il ne suffit pas de trouver des cellules géantes qui 
peuvent être de nature lymphogranulomateuse.

RÔLE DE LA BLENNORAGIE

La question de la blennoragie comme facteur étiologique est 
aussi complexe. Il y a beaucoup de femmes blenoragiques qui ne. 
présentent pas une~ rectïfë.

La question de laTlénnoragie a retenu notre attention chez 
4 de nos patientes chez lesquelles le début de la maladie se con
fond avec la fistulisation dans le rectum des collections pelviennes, 
probablement d’origine salpingienne qui ont donné des sténoses haut 
situées. Bensaude et Lambling ont pratiqué la gono-réaction chez 
90 malades. i oo/n présentaient une réaction fimicnement positive 

* (~1 | ~~f-) et 200/0 des réactions faiblement positives (—[— [-)•
Les auteurs affirment „11 est possible que la blennoragie 

puisse surinfecter . les lésions rectales, tout au moins à ses débuts, 
mais elle ne paraît nullement influencer l ’évolution ultérieure des 
lésions. La vaccinothérapie n’a pas été suivie d’une amélioration 
quelconque“ .

Gatellier et Weiss sont arrivés à peu près à la même con
clusion affirmant que le gonocoque peut vivre à l ’état de saprophite
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‘X f  S f  “  S', •,OU,' que le '«récissemen, inflamma-

KÔLE DE l ’iNFECTION CHANCRELLEÜSE

I ^ q u e ^ S c n S c M ' '  aUS"  a“ USée d 'é ,re  *><*« « o -
veS’ la cluse H ?  ^  ^  ê,rc
vers le rétrécissement rectal \r ancres anaux qui ont évolué 
qui a^volué S Ï Ï T  “

malades par l ï n t t a î S ï S a S o / ^ l t o  r “  r<rchercbes sur *431 
/cos^Ils ont trouvé i 2o/0 ( l8 cas sur i ^  ° U

chancrelle peuT^Que^ 'X n  'rôle * d'inf™/’63 ^  CeUe proportiolb la 
tante que celui de la gonococcie”. eCtl°n SUrajoutée PIus ™por-

« é n o s ÏÏte  « T î Æ t  r ° n ^  dCS rCCtites preé-
fis^ul responsable le bacille de D ucre^1m a i s n T t T ^  d°nt ?oit 

Xection associée et pour ce motif Z Z  f  Peut-etre comme in- 
' série de 6 injections à d L T  ■ aUteurs font toujours une 
réaction es, p £ d v e  ™ « a n ,e s  de Dmelcos quand la

HÔLE DE LA MALADIE DE NICOLAS FAVRE

spécifique dans k ï a ï d i Î d r N i S a s 6 F̂ a ^ ría  7 ^  ' T  a? tig n̂e 
positive chez des m alade att«; » a havre a trouve la reaction
il a émis 8 rM,i,e infil,rati'Ie. après quoi
en liaison avec rI 6 .^Ue ^es r^actites soient
auteurs ont vériifié cette affirmât; ^ 7 ' PuiS’ de nombreu^ 
citer: Alice Koppéi Samak We°M P 5̂mi lesciuels nous pouvons 
Corréa, Barthet et Biberstein ’ rI * J  ^avaut> Sénèque, Cachera, 
Massiaj ^  — ,

«  Cachera ou,
lant du pus qui s’écoulait d’„n0 • 6 ^ lco âs Pavre> en par-,
Weiss affirment que le viF̂ T ê ^ t ^ S ? ^ ^ 16' GatelIier et’ 
et LambH2g ~ Î ^ J ^  Bensaude

sitive dans' to u ^ L ^ r«  7 7 / 7 7 7 7 7  ? °US avons trouvé Frei po| 
O T p ï ï i s n S r ^ r s  trouvé les g S ^ T '  ° U 

de lymph^gjanu]|gQtalûse-»l>étïîgî .̂ g  gl ayant des lésion|  
Avec Bensaude et Lambling GatellW ™  ■ 

auteurs, moi-même et Dimitriu croyons que d a m T ^  aUtreS 
j on té des rectites infiltratives l ’agent résonne m unmense ma- 
Nicolas Favre, sans excepter d’L tres facteurs  ̂ 7 /  ^  f
rares comme la dyssenterie, nocardie la hllf, ri- 10 ° l̂ctues très 
été très bien décrits par Bensaude ’ bÜh“ d‘ »s<î q»i on,



323

Il ne faut pas oublier la pédérastie, qui, nojis 
st un facteur de nrémi ère .importance.
------ E T  conclusion pour la production de la rectite infiltrative,
e virus de Nicolas Favre est nécessaire et efficace, mais pas dé-, 
erminant et suffisant, parce que la maladie peut se développer. 
Moi-même et Dimitriu, nous croyons que la flore microbienne ano- 
ectale n’est pas étrangère à cette manifestation.

PATHOGENIE

Dans leur rapport, Gatellier et Weiss admettent la concep- 
ion pathogénique de Jersild, montrant que les voies de péné- 
:ration du virus peuvent être ainsi réparties:

1) Inoculation au niveau des organes génitaux externes, du 
périnée, de la région^nérinéale. Dans ce cas, le drainage lympha
tique entraîne les germes vers les ganglions inguinaux. .

2) Inoculation rectale, par sodomie passive. Les lympha-i
:iques de la muqueuse rectale se dirigent vers les ganglions ano-'A 
rectaux de Gero^a. ' <*' ’

3) Inoculation intra-vaginale, face antérieure ou face posté
rieure du vagin. Dans œsTcâs les ganglions iliaques et ano-rectaux 
sont envahis, et nous avons une dymphagite des tissus péri- 
rectaux.

Bensaude et Lambling. sans contester l ’existence de cette 
iinphocellulite profonde et du rôle capital qu’elle peut être amea? 
à jô ucF^âu ̂ oïïrS~Tie l ’évolution de la maladie, estiment que la 
stase lymphatique ne leur paraît être qu’un „élément accessoire 
dans l ’évolution de la maladie” .
_ T £ut__dépend de la topographique rinogjdaüotumigii&ve- iü
Est-elle geïritahg l’infection primitive"’ est péri-rectale. , Est-elle | U 
rectale? Les lésions muqueuses superficielles sont primitives.

Les auteurs-^donnent une grande importance pathogénique 
à la sodomie qur%  facteur le plus important de localisation rec
tale. Cette pratique a été avouée par 100 malades sur 148. Dans 
la genèse de la sténose ces auteurs affirment: il est possible 
qu’à la longue la péri-rectite puisse arriver à prendre le pas sur 
l ’infiltration pariétale, mais ce processus n’est pas la règle; on 
peut constater le rétrécissement sans un processus profond de 
péri-rectite.

Pour moi-même et Dimitriu, nous pensons que les ganglions 
ne sont pour rien dans la production de la. rectite infiltrative. Les 
faits sont tout à fait contraires aux hypothèses de Jersild. Nous 
avons ouvert plus de 40 abdomens à différents stades, et jamais 
nous n’avons remarqué la prise ou l ’agrandissement des ganglions 
iliaques. Une seule fois nous avons trouvé les ganglions de Gerota 
augmentés. Nous insistons que les lésions s’étendent sur le recto- 
côlon et dès le début, plus haut que le territoire des ganglions 
rectaux; or, les ganglions du côlon pelvien sont toujours normaux.
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Par conséquent la stase ne pourrait pas se produire sur les 

S e  ù P° " r ” °US' Ia maIadie" “ »culée >■ Stance on
muqueuse r e c a l e P"  »'■ »P^iques de la sous-

.. La “ aiadie de Nicolas Favre en s’inoculant à la vulve pour- 
la s ir ite d T î UnC éléphantiasis qui Pe«  s’étendre au rectum à
Ï t  eT effet unUmaHSmHeS ° pératoires ou occasionnels; cecit en effet un mode de propagation de la maladie.

e.ans la pIuPart des cas l ’inoculation rectale est directe et 
peut etre encore faite par le système circulatoire, d’aprèsThypoî 
thèse des Levaditi, Ravaut, Lépine et Melle Shoen, qui^nt affirmé 
? ,  e v?,ras rePandu au commencement dant tout le système
rccTuamPOtletnqUef Pem ,infecter aussi les lymphatiques rectaux V e  
rectum étant infecte, la maladie infiltrative se produit à la suite
t m u L T 56 £eCOadal.rc’ chancre mou, fistulisatio/ des hémorroïdes 
traumatismes sodomiques etc... et puis les lymphatiques de la 
sous-muqueuse s’inflamment, produisant un l y ^ a g j  M onique
S u e s  à \  P yniPhagite- 5i nous examinons les Actions hysto- 
logiques a la zone limite entre la partie saine et la partie malade
nous voyons des fusées d’infütration leucocytaires partant de la 
sous-muqueuse par les espaces musculaires jusque çou? le pérhoine 

Dans la première phase de la maladie elle se présente comme
m o in s?1*6 î yPGrpksT e et après un intervalle de temps plus ou 
moins long la rectite hyperplasique se transforme en rectiteP mixte
P S ,en, r.ectltj  sténosante. Le rétrécissement n’est pas dû à une

P“ i~abd„,ir f is j

^ W T r ~ p h a s e  de rectite mixte l ’épithélium est métaplasié 
vers le haut StCn° Se’ PépithéIium tombe et l ’ulcération s’étend

r ,J J,n. petlt n°mbre de rectites de début, au lieu d’évoluer vers 
le rétrécissement, se dilatent et s’il se produit une rapide atrophie 

usculaire nous assistons â une énorme dilatation du rectum à 
la formation d une rectite hyperplasique. Nous ajoutons que les 
rentes infiltratives ne se propagent pas seulement en haut sur 
le colon, mais elles se propagent ausi vers l ’anus et le périnée' 
sous^forme d’é éph.anüa.sis, Bar conséquent la proplgltion peui
du Ci ? hantlasis ^ ™ taIe vers le rectum, et inversementuu rectum au perinee.

SYMPTOMATOLOGIE

dier- i? 111qUem?nVt’ il  y . a 3 formeS de rectites infiltratives à étu-
transition T T  hypf f plas.1(Jue> la forme sténosante et la forme de transition, (la rectite mixte).
... . ° n pourrait diviser chacune de ces formes évolutives en rec-
tite très hémorragique ou rapidement cachetisante. Mais le début 
de la maladie est commun aux différentes formes.
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Début. Généralement, la maladie s’installe insidieusement. 
Pour fixer le début de la maladie, le mieux est de fixer la date 
du début de la purulence rectale. Quelques-uns nous disent avoir 
ressenti plusieurs mois auparavant de vaguez douleurs rectales. Les 
malades accusent de vives cuissons rectales, ténesmqs, pertes  ̂ a- 
bondantes d’un liquide laiteux: La période aigüe du 3ébut se 
prolonge pen d an tio  a™20~ jours, après quoi l ’écoulement purulent 
'devient moins abondant mais plus sale. Il y a des malades chez 
lesquels l ’affection commente par une-éléphantiasis limitée à l ’anus 
puis au rectum. Dans d’autres cas la maladie débute par l ’ou
verture dans le rectum d’une collection pelvienne.

Dès le commencement, la constipation est opiniâtre et à l ’é
coulement du pus s’ajoute un écoulement de sang. La muqueuse 
est oedémateuse au moins sur 8 cm.

A. LA RECTITE HYPERPLASIQUE

Les malades viennent se plaindre d’une constipation rebelle, 
de coliques, et d’un écoulement purulent ou hémopurulent. L ’écou
lement de pus est abondant, le sang, s’écoule pendant les selles, 
la constipation reste rebelle sans que le rectum ait la moindre 
trace de sténose. Comme signes locaux il y a: l ’atonie sphincté
rienne et la dilatation du rectum, au toucher digital on sent des. 
formations ressemblant à des polypes sessileç, de petites for
mations côniques, identiques aux Végétations vénériennes, plus haut 
des plis charnus. La partie saillante de la muqueuse se transforme 
par place en épiderme dur et blanc.

On apprécie la péri-rectite par le toucher, elle se manifeste 
par des douleurs locales et un peu de fièvre. Nous trouvons les 
fistules, l ’éléphantiasis et de fausses sténoses formées par la

(contraction musculaire. Le diagnostic est très facile, à condition de 
pratiquer le toucher rectal. Le meilleur signe pour la différencier 
tles autres maladies rectales est l ’étendue des lésions sur toute la 
muqueuse jusqu’à l ’anus.

B. LES RECTITES INFILTRATIVES STÉNOSANTES

La symptomatologie subjective est la même que dans les 
formes hyperplasiques. Les douleurs sont plus accentuées pendant les 
selles, la constipation est plus rebelle, le pus vient avec les selles, 
mais il s’écoule aussi entre les défécations, le sang est rouge.

Par le toucher rectal, le sphincter nous apparaît plus in
tact que dans la rectite hyperplasique. Nous avons noté la situation' 
de la sténose, dans 3 cas de 2 à 3 cm. de l ’anus, dans 22 c[as, 
de 4 à 6 cm. et dans 4 cas, de 7 à 8 cm.

Dans le cas ou s’ajoute une (éléphantiasis péri-anale, le 
sphincter s’atrophie. La péri-rectite immobilise le rectum. Elle est 
plus abondante que dans les autres formes. Les fistules ,çont rares 
et l ’éléphantiasis s’associe moins fréquemment que dans les hyper
plasiques. Chez les sodomiques le rectum est infudibulaire. Par le 
toucher digital le diagnostic est des plus faciles. On sent la sténose, 
la péri-rectite, le malade a de la constipation rebelle, des selles 
•douloureuses.
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C. LA RECTITE MIXTE

C’ect une forme de transition entre la rectite de début et la 
rectite stenosante. Les signes sont les mêmes que dan? la forme 
stenosante, avec les différences suivantes:

La muqueuse au-dessus de la sténose n’est pas ulcérée, le 
canal de sténose est plus arrondi, dur et métaplasié.

Pierre Tison dans sa thèse —  Les Lésions inflammatoires 
au rectum —  Etude anatomo-clinique 1934 —  divise les rectites 
infiltratives de la meme manière que nous.

Gatellier et Weiss dans leur rapport distinguent quatre 
formes anatomo-cliniques de rectites proliférantes et sténosantes:

1) rétrécissement rectal, accoompagné de rectite proliférante 
fréquentef°1S ulcératl0ns’ fistules> abcès- C ’est la forme la plus

2) rétrécissment rectal accompagné de rectite proliférante 
avec en plus des phénomènes éléphantiasiaques, qui est appelé à 
bon droit le syndrome de Jersild; c’est à-dire rectum, anus, or
ganes génitaux, périnée, ganglions inguinaux sont tributaires des 
systèmes lymphatiques voisins et largement anastomosé?.

3) rectites proliférantes avant le stade de sténose rectale. 
Dans cette forme, l ’affection prend naissance au niveau de la 
muqueuse rectale.

4) rétrécissement rectal avant l ’apparition des lésions de 
rectite. Cette forme clinique correspond à la description classique 
donnée par Fournier du Syphüome ano-rectal. Ici nous trouvons 
une hyperplasie interstitielle des tuniques rectales sans altération
e- i - x j t Ce de la mutlueuse> sans ulcération. Cette forme a été iden
tifiée d une manière magistrale par André Lambling avec lympho
granulomatose rectale (maladie de Nicolas Favre). Bensaude et
o n td it^  danS 1CUr communication au congrès de chirurgie (1934)

„S ils  sont d’accord avec les rapporteurs lorsqu’ils décla
rent que „les rectites proliférantes et sténosantes présentent ac
tuellement une individualité parfaitement définie“ , les caractères 
chmques diffèrent encore.

. Ces auteurs ont présenté 2 types de rétrécissment valvu
laires qui évoquent la sténose congénitale. „Par contre le po
lymorphisme des rectites non sténosées leur paraît beaucoup plus 
fréquent. Les auteurs ont trouvé des formes erosives, oedémateu
ses, granuleuses, ulcéreuses, proliférantes.

Mais si ce groupe de rectites pré-sténosantes a un grand 
polymorphisme, il se trouve des facteurs communs qui les unis
sent entre elles et aux rétrécissements types constitués'“ .

En dehors de la réaction de Frei, ce sont des accidents 
suppuratifs pénanaux ou inguinaux (éléphantiasis, fistules et ab
cès pen-rectaux).

1 a- I1S rePrésentent un des aspects symptomatiques de la ma
ladie et peuvent évoluer indépendamment d’elle.
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EVOLUTION —  COMPLICATIONS — PROGNOSTIC

La redite infiltrative est une maladie ayant -une tendance 
d’extension continuelle, infiltrant le côlon toujours plus haut, ou 
descendant au périnée sous forme d’éléphantiasis. L ’évolution dure 
des années, le malade maigrit de plus en plus, une anémie pro, 
fonde s’installe et la mort survient.

L ’on dit couramment que la mort arrive à cause d’une ma
ladie intercurrente ou d’une complication locale ou bien par la 
progression de la cachexie.

C’est trop vague. La majorité des malades succombent à 
cause de leurs reins. Leur néphrite est tellement liée à la suppu
ration rectale qu’elle fait partie du cadre de la maladie.

Nous nous sommes appliqués à étudier ces relations et nous 
avons insisté sur cette question dans plusieurs travaux antérieurs.

LA NÉPHRITE DANS LA RECTITE INFILTRATIVE

Nous avons observé que les patients atteints de rectite* 
infiltrative succombent à la suite de symptômes d'urcmie aigue: 
vomissements incoercibles, ventre balloné, et flatulent, diarrhée pro
fuse, langue sèche, l ’urée sanguine très augmentée. Dans tous 
les cas, à la nécropsie, nous avons trouvé les reins ayant des 
lésions de néphrite chronique. Même les malades qui sont morts 
à cause d’une maladie intercurrente ont de graves lésions rénales. 
Les lésions rénales sont diffuses, mais variables comme forme et 
sans rapport avec la symptomatologie clinique.

On peut trouver de petits reins scléreux ou de grands reins 
de la néphrite chronique sous-aigue, et même parfois, l ’un des 
reins petit el l ’autre grand. Or les petits reins scléreux sont dûs 
à une pyonéphrite chronique; les néphrites croniques sous aigües 
indiquent un processus actif; par conséquent, les néphrites des 
rectaux sont produits par une irritation continuelle de moyenne 
intensité.

A la suite de cette irritation, ce sont les lésions de sclérose 
qui prédominent: sclérose interstitielle, sclérose glomérulaire. Les 
tubes sont plus ou moins dégénérés, en rapport avec la prédo- 
minence de la sclérose dans les glomérules ou dans le tissu in
terstitiel. Les lésions de sclérose, surtout dans leş petits reins nous 
indiquent que l a . néphrite est provoquée, non seulement par l ’ab
sorption de toxines mais aussi par l ’action des bactéries qui du 
rectum sont arrivées aux reins, probablement par voie lymha- 
tique.

La dégénérescence amyloïde est plutôt rare. Chez aucun l ’al- 
buminerie ne dépassait 0,50/1000. Sur les sections microscopiques, 
nouş avons observé trois fois les vaisseaux en dégénérescence amy
loïde, greffée sur néphrite chronique sous-aigue.

En résumant nos 21 cas de malades que nous savons avoir 
succombé, nous trouvons:

8 cas de décès par urémie clinique. Chez eux, nous avons 
les résultats de 6 nécropsies: toujours des reins scléreux.

2 morts par cachexie, sans précision.
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3 morts par  ̂ tuberculose —  les reins toujours scléreux.
Sauf les accidents aigus, la néphrite des rectaux ne se ma- 

teste que tradivement par une boufffissure de la figure, très rare
ment par un anasarque.

L examen des urines ne nous donne pas d’indications précises.
Nous avons fait toutes les preuves de l ’insuffisance rénale 

et nous les avons trouvées toutes positives. Il n’y a pas un rapport 
étroit entre l ’âge de la maladie et la valeur fonctionelle des reins, 
m entre l ’étendue des lésions et l ’état rénal, mais il y a un rapport 
nous l ’affirmons, entre la constante d’Ambard et l ’aspect clinique 
général. Chez les patients émaciés, bouffis, chez les cachectiques  ̂
la constante d’Ambard dépasse 0.150 et 0.290. La constante est 
aussi mauvaise chez les porteurs d’anus artificiel.
,, ,, Par e êmple: K  =  0,143 quelques mois après l ’anus iliaque 
1 atiection datant depuis 2 ans.

'K y 1 0,260 de l ’anus iliaque, l ’affection datant depuis 5 ans 
cachexie. J ’

Chez les malades auxquels nous avons fait l ’exérèse de la 
portion malade, la constante d’Ambard s’est améliorée comme 
suit: K _  0,221 avant l ’amputation pour rectite infiltrative et 
K  =  0.090 huit mois après.

Ces constatations sont d’une importance capitale pour le 
prognostic et pour le traitement. La néphrite se manifeste du 
commencement et a une marche lente et progressive.

Certainement la mort survient non seulement par les reins 
mais les rems étant sclérosés, les maladies intercurrentes auront 
plus vite raison de ces malades.

, p t̂at toxémie chronique et la dénutrition contribuent au 
déveioppement de la tuberculose. De notre matériel, nous avons 
noté: de 46 malades, 16 ont une induration des sommets pulmo
naires et 6 autres une infiltration des poumons.

On a signalé d’autre complications rares telles, que des com
plications locales: les phlegmons ischio-rectaux, l ’abcès côlique 
intra-pariétal la péritonite généralisée, la péritonite purulente en- 
kistee, la péritonite purulente enkistée, la péritonite plastique, 

infiltration des tuniques profondes qui peut simuler une tumeur, 
et 1 oclusion intestinale signalée par le D-r Bensaude, puis des 
complications générales telles que l ’amaigrissement et la ca
chexie, 1 anémié, des phénomènes septiques à distance (abcès mé
tastatique du .cerveau, dans le foie et dans la rate) l ’érisypèle et, 

ensau e et Oury ont décrit sous le nom de névrose sensitive 
recto-sigmoidienne des troubles sensitifs de la région ano-recto- 
sigmoidienne qui consistent surtout en anestésie ou en hyper- 
hestesie du rectum.

LE TRAITEMENT

,, Je suis . tres heureux que vous ayez eu l ’indulgence de 
mecouter et je ne veux pas abuser de votre amabilité pour me 
permettre de m’occuper du traitement qui a été tant discuté au 
congres de chirurgie en 1934, dans le rapport de MM. Gatellier
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şi cholagoge energice, cât şi 
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asemenea contra constipaţiei 
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A M T A C I D
CU BELLADONA - FARA BELLADONA 

Preparat alcalin pentru trata
mentul hiperacidităţii stomacale 
Şi a consecinţelor acesteia, 
întrunind avantagiile alcalinelor 
uşor > solubile şi a sărurilor 
alcalino-teroase greu solubile, 
preparatul garantează atât dis
pariţia momentană a fenome
nelor supărătoare, cât şi un 

■ efect continuu.

H Y P A C I D O L
Compus pe bază de a c i d  d o r  

h i d r i c  în formă lichidă, p a n  

c r e a l l n â  ŞÎ p e p s i n â ,  re
prezintă medicaţiunea suveran; 
a hipo- şi anacidităţii gastrice 
şi a urmărilor acestora. 
Preparatul dă deasemenea 
rezultate foarte favorabile la 
tratamentul dişpepsiei gastrice, 
a gastro-enteritei, a, diareei 
cronice şi a anemiei, precum 
şi în tratamentul simptomatic 
a cancerului stomacal.

INDUSTRIA CHIMICA
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Weiss et dans la communication de MM. Bensaude et Lam- 
ling et d’autres auteurs distingués, car c’est pour moi une chose 
ès délicate d’oser discuter les conclusions de ces grands maîtres 
ui ont une réputation mondiale.

Nous connaissons tous les conclusion^ néfastes au point de 
ue chirurgical qui ont été données par MM. Gatellier et Weiss à 
ruse de la récidive et de la péri-rectite qui s’étend progressi- 
ement a tous les tissus voisins et se transforme en une gangue 
:lérosée emprisonnant et resserant le rectum.

Maintenant nous connaissons le traitement du rétrécissement 
u rectum par la dilatation et spécialement par la dilatation dia- 
îermique due à la bonne technique à laquelle est arrivé Mr. Mar- 
hand, et qui est soutenue par Mr. Bensaude et sa grande école.

Nous connaissons aussi les conclusions thérapeutiques ex
osées par MM. Bensaude et Lambling au congrès de chirurgie 
'après la grande statistique de 183 malades et qui préconisent 

a d ŝlllfg.Çtior^pçale avec fuchsine phéniquée, bleu de métylène, 
els d’acridine, solution de lugol, dilaîatîôn*‘diathermique qui re- 
»résentent pour ces auteurs la méthode thérapeutique de base de 
a maladie ainsi qu’une médication générale anti-infectieuse, prin- 
ûpalement solutions de lugol 1/100 mélangé dans la seringue à 
me solution d’hyposulfite de soude, alternant avec des sels d’an- 
imoine.

Je connais le bon traitement de Mr. le Docteur Friedel dans 
es rectites avec des tamponements de solutions ^iel et d’eau oxi- 
jénée; injections antipyogènes, traitement antispécifique et le trai- 
ement par électro-coagulation.

Je connais maintenant le service de Mr. Bensaude à . l ’Ha- 
>ital Saint-Antoine et le service de Mr. Friedel à l ’Hôpital de 
dôtel-Dieu qui peuvent être considérés comme de grands • cen- 
res pour les maladies du rectum ,et je connais également les 
)ons résultats auxquels est arrivé Mr. Lambling avec ce traite* 
nent signalé par son élève, Fligenbaum, dans sa thèse faite dans 
son services à l ’Hôpital Neker.

Cependant je ne puis oublier la bonne statistique de 3 
morts et 19 guérisons complètes sur 25 cas qui ont été opérés 
sous mes yeus par , Mr. Victor Dimitriu, mon distingué collabo
rateur et ami.

Nous connaissons les indications thérapeutiques dans les reç
ûtes infiltratives suivant ses divers stades par Mr. Sénèque.

En conclusion, je peux dire que bien qu’on ait travaillé beau
coup sur cette maladie, nous sommes encore sur un terrain vierge 
et peut-être l ’avenir nous donnera-t-il une thérapeutique plus effi
cace qui pourra être une médication plus spécifique pour empê
cher la récidive et la péri-rectite qui facilitera l ’opération pour 
que nous puissions arriver à une guérison complète.

3



TUBERCULOZA OCULARĂ LOCALIZATĂ IN CHOROIDA 
Şl RETINA, CAZURILE VINDECATE*)

de

Docent D-r V. CERCHEZ

Cazuri de tuberculoză oculară, cu localizare în tractus uveal

fib d c în u  “ î  n‘ Ul* ^  «au  d L c u S  ;tunaca nu erau bazate pe examene de laborator.
rimele observaţiuni de tuberculoză tractus uveal precise ba-

m L T . I T î Z  cÎ nice ? de labora,or' suM aI= M  C &mussy 1837, cari observaţiuni au fost confirmate apoi prin autonsia 
~ Ior mo.art.e granulie; mai târziu De laeger 7S55, pune^el 
dmtai diagnosticul de tuberculoză choroidiană după examenul oph- 
tabnoscopic şi Banchet 1862, arată frequenţa i z i u S S r  chorio-
luHe’iene tUberCU ° a,Se în cursul E m ilie i şi mai ales în timpul evo
luţiei meningitei tuberculoase, iar Gradenigo 1859, descrie^ irită 
tuberculoasă însoţită de un examen hystologic.
a u to n -P S ,,^ 5? tunp> observaţiunile se înmulţesc foarte mult şi toţi 
autorii ajung la concluzia ca tuberculoza atinge ochiul şi produce

r i Pa«°ar fe me" b -ani 8 .?IOb“M  OCular *  anexelor5 s ie  Ztot din acest timp, toţi autorii s’au divizat, asupra originei tuber
culozei oculare şi în special a tuberculozei tractus uveal

Deşi Gueneau de Mussy şi Banchet considerau că tuberculoza

T ” darl ,° ,“ Si de s S “ a
oculari este S i H " f T  ^  ŞÎ altii SpUneau că tuberculoza
cea t r n i e r / ,  f ; Î-P 3 Care a COntribuit foarte mult ca a- ceasta pai ere sa fie susţinuta, a fost că pe timpul acela i88q nu

d i w T f i r IOaCele^ CtUale dr  mvestigaiii în sPecial radioscopiile! ra-
preds Cu timnnlSa ^  cllmcianului pentru a pune un diagnostic 
precis. Cu timpul, prin cercetările ftiziologului f^uss, care a arătat
«  şancrd primitiv de inoculatie al tubefculozei sta ta g a n g S S  
penbronchici şi prin cercetările lui Rist şi Maingot, cari au găsit 

a lezmnil?r’ se consideră că tuberculoza trac- 
• ■  1 totdfauna secundară şi .la această părere s’au raliat

apoi majoritatea oftalmologiştilor ca: De Wecker, Fuchs, Leber, etc.

Iaşi 161^8°Iun“ eT93e5.fâCUtă aI m -,ea Congres Naţional de Tuberculoză din 
Primită la redacţie la 26 Iunie 1935.
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Dar nu numai atât, Rist studiind chestiunea originei primitive 
sau secundară a tuberculozei tractus uveal, ajunge la concluzia că 
este secundară, dar insistă asupra faptului că focarul tuberculoz pul
monar este totdeauna neobservat, profund şi insidios, încât nu este 
decelabil decât prin radiografii şi conclude un fapt de o mare 
importanţă că: tuberculoza tractus uveal se observă excepţional la 
tuberculoza pulmonară în evoluţie, dar se observă totdeauna la per
soanele atinse de şancrul de inoculare primitiv, care rămâne clinic 
latent.

De aceia la tuberculoza tractus uveal, focarul tuberculos ini
ţial este ascuns, latent şi nu se poate descoperi decât numai prin un 
examen clinic complect cu toate mijloacele actuale de laborator 
şi de multe ori nu este descoperit decât numai când apar leziunile 
extra-pulmonare, chiar oculare cari atrag atenţia clinicianului.

Pentru precizarea şi punerea la punct a originei secundare a 
tuberculozei tractus uveal, s’au făcut şi s’au realizat reproducerea ex
perimentală a tuberculozei tractus uveal. Această experimentare s’a 
făcut pe două căi: i) Inoculări în situ, şi 2) Injecţiuni intravenoase.

Acei ce au utilizat prima din aceste două căi au fost: Haen- 
sell în 1877, care a reprodus tuberculoza uveală prin introducerea 
produselor tuberculoase în camera anterioară a ochiului animalului; 
apoi Rollet şi Aurand în 1907, cari reproduc tuberculoza chorio- 
retiniană prin inoculări intrachoroidiene şi intravitroase cu leziuni 
simple inflamatorii şi leziuni tip specific, tip miliar. Aceiaşi autori 
în 1909 au obţinut tuberculoza nervului optic prin inoculări directe 
în teaca nervului optic ale epurelui.

Aceiaşi autori în 1910 au obţinut tuberculoza irisului în 25 
zile şi tuberculoza corneană în 37 zile, injectând în camera anteri
oară a epurilor o emulsie de culturi bacilare.

Acei ce au utilizat a doua cale, cale sanguină, reproducând 
tuberculoza tractus*uveal au fost: Felix Lagrange 1898, Stock 1907 
şi Daels 1907, cari prin inoculări în carotidă şi în venele urechei, 
au obţinut tuberculoze uveale şi conjunctivale. Aceste experienţe pre
cizează că o infecţie tuberculoasă profundă poate fi diseminată pe 
cale sanguină, fiind o dovadă preţioasă în favoarea naturei secun
dare a tuberculozei uveale.

Iar mai târziu Henri Lagrange 1924, a reprodus leziuni tuber
culoase prin inoculări pe cale sanguină la animale deja tuberculizate 
experimental —  suprainfecţie şi pe experienţele făcute de acest au
tor se bazează natura secundară a tuberculozei uveale la om.

El face inoculări şi la epuri cari n’au nici o infecţie tubercu
loasă şi la epuri deja tuberculizaţi experimental; la epuri sănătoşi 
in stare de energie, injecţia de bacili îi provoacă o uşoară reac- 
ţiune imediată cu leziuni oculare difuze; la epuri tuberculizaţi, in
jecţia de bacili provoacă o reacţiune violentă, evoluţia leziunilor 
este rapidă şi aspectul clinic este acela care se observă în clinică 
la tuberculoza tractus uveal la om.

' In faţa acestor fapte precise, rămâne stabilit origina secun
dară a tuberculozei tractus uveal.
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I. Observaţinnc: Tuberculoză ehorio-retiniană bilaterală. —  Elevul 1) 
fC., 13— 14 ani, examinat prima dată Aprilie 1933, nu prezintă antecedente 
bici tuberculoase nici specifice. Acuză dureri de cap, ameţeli, mai pronunţate 
jcând citeşte, slăbire generală cu transpiraţii nocturne şi ca simptom vizual 
^căderea vederei. B.W . şi Meinicke negativ, . examen pulmonar s’ar putea

Spune negativ, fiindcă s’au făcut 3— 4 radiografii şi nu s’au găsit decât o 
şoară mărire a ganglionilor tracheo-bronchici. Acuitate vizuală: V O D =  1/2 

V O S = l/1 0  nici albumină, nici zahăr.
Intradermo — reactiunea Mantoux intens pozitivă.

La examenul fundului ochiului stâng prezenta: pete "izolate dea- 
lungul vaselor retiniene,. ca nişte noduli rotunzi de culoare gri şi înconjuraţi 
de o zonă circulară depigmentată şi două focare mici în apropiere de macula 
de chorio-retinită atrofică.

La fundul ochiului drept prezenta numai un tubercul situat între 
papilă şi maculă, ia r  papila puţin roşie şi cu marginile puţin neregulate.

| I  se recomandă Tebeprotin şi face 3 .perii a câte 7 fiole de fiecare

I* serie:
Prima serie începând de la 1/1000— 10/10000 Mg. Tp.

A  doua serie începând de la 1/1000— 10/1000 Mg. Tp.
A  treia serie începând de la 1/100— 10/100 Mg. Tp.

• Fără să aibă o reacţiune generală pronunţată, suportă bine acest tra
tament, care ţinu 3 luni; este văzut şi atunci şi la 10 Martie 1934 şi 
în Martie 1935 şi are acuitatea vizuală: VOD =  2/3 acuitatea vizuală s’aV O S=1/10
ridicat numai la ochiul drept şi a rămas staţionară la ochiul stâng, şi nu 
s a ivit ni'ci o leziune nouă în fundul ochilor; durerile şi ameţelile de cap 
au dispărut, a mai crescut în greutate şi şi-a putut continua studiile, care 
la un moment dat era ameninţat să le întrerupă.

Poate fi considerat vindecat.
II. Observaţinnc: Tuberculoză ehorio-retiniană monoculară. — Eleva P. 

N., în vârstă de 14— 15 ani, examinată prima dată de mine în Februarie 
1933; nu prezintă antecedente nici tuberculoase, nici specifice. Acuză dureri 
mari de cap, ameţeli, slăbire generală cu transpiraţii nocturne şi scăderea 
vederei la ochiul drept:
VOD vede degetele 4 metri 
VOS =  1. ;

B.W. şi Meinicke negativ, nici zahăr, nici ulbumină. La examenul 
pulmonar nu s’a găsit nimic deşi s’au făcut câteva examene radiologice, nici 
ganglionii tracheo-bronchici nu s’au găsit măriţi. Intradermo reactiune Man
toux intens pozitivă.

La examenul fundului ochiului drept prezintă: multiple focare pig
mentate şi înconjurate de o zonă depigmentată în tot câmpul vizual, iar 
o pată mare albă cu marginile festonate, uşor pigmentate, ocupând reg. tempo
rală până spre maculă. Papila roşie şi cu mărginile neregulate. Din cauza 
durerilor mari de cap, este retrasă dela şcoală şi pierde anul şcolar.

I  se face 3 serii de Tebeprotin ca şi în prima observatiune pe care 
le suportă bine şi după 3 luni de zile de tratament dispar toate durerile, 
ameţelile, afară de acuitatea vizuală care rămâne scăzută; câştigă în greutate
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şi în toamna anulai viitor poate să-şi continue studiile. Am revăzut-o în 
1934, şi la 15 Mai 1935, aceiaşi acuitate vizuală, neapărând nici o leziune 
nouă în fundul ochiului.

Poate fi considerată vindecată.
î III. Observaţiune: Choroidită tuberculoasă monoenlară. — D -l A . W,

în vârstă de 28 ani, student, văzut prima dată în Aprilie 1931. Nu pre
zintă antecedente, nici tuberculoase, nici specifice. In momentul când s’a 
prezentat pentru a fi examinat avea acuitatea vizuală: VOD =  0 ochiul

V O S = l
drept prezenta numai percepţia luminoasă şi globul ochiului era hypoton: 
TOD =  9 m.m.
TOS =  23 m.m.

Nu era dureros la presiune, nici nu acuza dureri spontane. Nu s’a 
putut face examenul ophtalmoscopic, mediurile oculare fiind tulburi. B.W . şi 
Meinicke negativ, nici albumină, nici zahăr. Intradermo-reactiune Mantoux 
intens pozitivă. La examenul clinic nimic, la examenul radiologie se desco
peră o pleurită. I  se atrage atenţia asupra gravitătei afectiunei oculare 
şi i se recomandă Tebeprotin. Fiind foarte alarmat şi având mijloace ma
teriale, se duce la Viena în clinica Prof. Meller, unde este 'tinixt câteva 
săptămâni făcându-i-se toate examenele de laborator şi ajung la aeelaş 
diagnostic. Este trimis în ţară spre a face aeelaş tratament cu Tebeprotin; 
face 3 serii de injecţii ca şi în cazurile precedente şi după 3— 4 luni 
ochiul îşi capătă tonicitatea normală, iar acuitatea vizuală care era O, se 
ridică încât distinge degetele la 3— 4 metri. Acest caz a fost revăzut de 
câteva ori, iar ultima dată la 18 Decembrie 1934 când globul ocular pre
zenta tonicitatea normală ca şi celălalt sănătos, iar acuitatea vizuală rămă
sese aceiaşi, vedea degetele la 3—4 metri.

Poate fi considerat vindecat.
IV. Observaţiune: Tuberculoză eborio-retiniană bilaterală.— D-şoara 

E. D., profesoară, de 29 ani, este văzută prima dată în Mai 1932. Nu pre
zintă antecedente, nici tuberculoase, nici specifice. Acuză dureri de cap, 
ameţeli, slăbire generală şi scăderea acuităţii vizuale la ambii ochi: V O D = l/lO

VOS =  1/3.
B. W. şi Meinicke negativ, nici zahăr nici albumină. La examenul 

pulmonar radiologie s’au găsit ganglionii tracheo-bronchici măriţi. Intrader- 
mo-reactiune Mantoux intens pozitivă.

La examenul fundului ochilor prezenta: multiple focare de pete ro
tunde dealungul vaselor retiniene înconjurate de o zonă circulară depigmentată 
şi multiple focare mici de chorio-retinită atrofieă cari înconjurau macula.

Papilele roşii şi cu mărginile neregulate.
I  se recomandă Tebeprotin şi face 3 serii ca şi în cazurile prece

dente şi după 3 luni de tratament, acuitatea vizuală este următoarea: 
VOD == 1/3 
VOS = 1 / 2 .

Este revăzută de mai multe ori şi ultima dată la 20 Aprilie 1935, 
avea aceiaşi situaţie de după tratament cu Tebeprotin, adică dispăruseră 
toate durerile de cap, câştigase în greutate şi nu prezenta nici o leziune 
nouă în fundul ochilor.

Poate fi considerată vindecată.
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De aceia cred, că a ce st tra tam en t ar m erita  să  f ie  în ce r ca t  
In to a te  tu b e r c u lo z e le  ch o rio -re tin ie n e , a v â n d  o a cţiu n e  sig u ră  ş i  
fără n ic i  un p e r ic o l, cu  a tâ t m a i m u lt  c u  câ t to ţi  b o ln a v ii ca r e  
p rezin tă  a cea stă  a fe c ţiu n e  o cu la ră , le z iu n ile  lo r  p rim a re v isce ra le  
sunt în  co m p le c tă  in a ctiv ita te .

V. CERCHEZ: L a  tu b e r cu lo s e  o c u la ir e  lo ca lisée  e n  ch o ro ïd e e t  
r e tin e -to u s  le s  ca s  g u é r is .

Après avoir fait l’historique de la localisation de la tuberculose du tractus 
uvéal (chorio-rétinienne) et puis exposé les expériences pour la réproduction 
expérimentale de la tuberculose du tractus uvéal, et conclut que la tuberculose 
du tractus uvéal est toujours secondaire, l’auteur expose enfin les cas des tuber- 
cu'ose du tractus uvéal présentés entre les années 1928—1955 à l’ambulatorium 
pour les maladies des yeux de lassy parmi 10.000 personnes consultés et auxquels 
il a appliqué le traitement avec—Tebeprotin—, ayant tous les cas guéris.

L ’auteur recomande ce traitement, parce qu’il est le plus facile et le meilleur 
pour la tuberculose du tractus uvéal.

V. CERCHEZ : T u b e r co lo si o cu la re  lo c a liz z a ta  in  coroid e e  
re tin a . C a s i g u a r it i .

Dopo fatta la storia della localizzazione della tubercolosi tractus uvealis 
(corio-retiniana) e esposte poi le esperienze per la riproduzione esperimentale 
della tubercolosi tractus uvealis ed arriva alla conclusione che la tubercolosi 
tractus uvealis è sempre secondaria, l’autore espone poi i casi di tubercolosi pre
sentati tra gli anni 1928—1935 al l’ambulatorio di occhi di Iaşi tra 10.000 persone 
curate ed alle quali ha applicato il trattamento con «Tebeprotin» avendo tutti i 
casi guariti.

L’autore raccomanda questo trattamento il quale è il piu facile ed il mi
gliore per la tubercolosi tractus uvealis.

V. CERCHEZ : A u g e n tu b e r k u lo s e  lo c a lis ie r t  in  ch o r io -re tin itis , 
g e h e ilte  Z u s tä n d e .

Nachdem er die Geschichte der Localisierung der Tuberkulose tracti uveali 
(chorio.retinitis) macht und zeigt die Experimente für experimentale Reproduction 
der Tuberkulose Tracti uveali und kommt bei der Meinung dass die Tuberkulose 
Tracti uveali ist immer sekundäre, der Verfasser zeigt die begegneten von Tuber
kulose Tracti uveali beim Augen Ambulatorium von lassy zwischen die Jahren 
1928—1935 unter 10.000 Kranken, die mit der Therapie mit «Tebeprolin» behandelt 
waren, und hat in allen Zustände die Heile bekommen.

Der Verfasser rathet als beste Therapie der Tuberkulose Tracti uveali 
Tebeprotin.



INDICAŢIILE TRATAMENTULUI CU HEMATOPORFIRINA *
de

Agregat D. PAULIAN şi C. FORTUNESCU

In 1929 apare prima publicaţie a lui J. Huhnerfeld, asupra 
studiilor sale experimentale cu Hematoporifrina Nencki. Condus de 
ideea de a utiliza în terapeutică proprietăţile fotosensibilizante ale 
acestei substanţe, el tratează mai întâi animale cu hematoporfirină 
şi poate să aducă dovadă că chiar cu doze minime se poate de
clanşa o acţiune fotodinatnică, fără să observe vre-o acţiune toxică 
secundară. Huhnerfeld a pornit dela hipoteza că hematoporfirina 
influenţează centrii vegetativi prin intermediul sensibilizării pielei şi 
prin aceasta poate exercita o acţiune favorabilă asupra sferei psi- 
chice. încurajat de rezultatele experienţelor pe animale, Huhnerfeld 
începu încercările sale de tratament mai întâi în formele grave de 
melancolie şi depresiune endogenă şi găsi confirmate cliniceşte în 
totul aşteptările sale bazate pe consideraţiile teoretice asupra apli
cării hematoporfirinei.

Huhnerfeld care a referat în repetate rânduri asupra rezul
tatelor sale clinice, găseşte că hematoporfirina **) exercită o acţiune 
cu totul caracteristică asupra stării melancolice, respectiv endogen 
depresivă. Mai întâi apar modificări favorabile în latura organică 
a tabloului clinic. In special simptomele neurovegetative prezente în 
toate cazurile sunt ameliorate extrem de repede. Modificarea fa
vorabilă trece apoi asupra domeniului psichic. Caracteristic este 
că şi aici, în majoritatea cazurilor, se înlătură mai întâi inhibiţia 
psicho-motoră. Din mersul tratamentului atât de caracteristic pentru 
[majoritatea cazurilor, Huhnerfeld trage concluzia că hematoporfi-V? 
Irina are o acţiune specifică în tratamentul melancoliei şi al depre- V 
rsiunei endogene.

Rezultatele obţinute de Huhnerfeld cu hematoporifrină în tra
tamentul formelor grave de melancolie şi depresiune au fost con
firmate de mai mulţi autori. Becker relatează că din cinci me
lancolii două au fost vindecate şi celelalte trei mult ameliorate. 
Harthmann şi Weismann au avut din 9 melancolii cinci bolnavi

*) Lucrare primită la redacţie la 3 Iunie 1935.
**) Hematoporfirina este pusă în comerţ sub denumirea «Porfidyna Ifa».
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amelioraţi repede şi durabil; şi în 2 cazuri acţiunea nu a fost atât 
de manifestă dar certă, pe când numai 2 bolnavi au rămas nein
fluenţaţi. Vinchon, Bourgeois şi Aussaye referă că din 7 bolnavi 
trataţi, numai un caz nu a reacţionat la tratament, în. timp ce alţi 6 
au fost amelioraţi repede şi durabil. Intr’o lucrare mai recentă, 
Vinchon controlează din nou în mod riguros primele sale rezul
tate şi obţine în 17 melancolii 10 vindecări şi 5 ameliorări; numai 
la 2 bolnavi rămâne tratamentul fără rezultat. Bertha, Kehrer, şi 
Klimke au confirmat acţiunea favorabilă a terapiei cu hematopor- 
firină. Giehm scrie că din 10 depresiuni endogene uşoare numai 1 
bolnav a rămas neinfluenţat; din 8 melancolii iarăşi numai 1 bolnav 
nu a reacţionat la tratainent. Din 14 depresiuni pe care Küppers le-a 
tratat cu hematoporfirină numai 2 nu au reacţionat la tratament. 
Levi-Bianchini constată că din cele 22 cazuri ale sale 10 au fost 
vindecate sau foarte ameliorate, 4 ameliorate şi 8 neinfluenţate de 
tratament. Strecker-Palmer şi Barcelan descriu 31 cazuri de stări 
depresive grave pe cari le-au supus tratamentului cu hematoporfirină. 
Din acestea au fost mult ameliorate sau vindecate 15 cazuri, ame
liorate 9 cazuri, refractari au rămas numai 7 bolnavi.

Toţi autorii confirmă inocuitatea tratamentului cu hemato
porfirină dacă este condus după metoda preconizată de Hiihnerfeld.
Ei mai accenfuiază că ia ameliorările obţinute nu poate fi în nici 
Ut i -caz vorba de remisiuni spontane. Majoritatea autorilor să aiatură— . 
opiniei lut Huhnerteia şr_dâd' câ" lieîft.atoporfirinei îi revine în ade
văr un mod de acţiune cauzală. In concordanţă cu Hiihnerfeld ei 
găsesc că mersul efectivului terapeutic are întotdeauna astfel loc 
încât se ameliorează întâi fenomenele organice şi în special turbu- 
rările funcţiunilor vegetative şi numai după aceia modificările psi- 
chice. Sub tratamentul cu hematoporfirină dispare foarte repede 
lipsa de apetit; turburările gastro-intestinale atât de frequente dis
par de asemeni, secreţia salivară este excitată şi senzaţiile orga
nice displăcute, opresiunile cedează repede. Caracteristica este ac
ţiunea asupra pielei; după 2— 3 zile de administrare a hematopor- 
firinei se măreşte turgescenţa pielei, bolnavii capătă mină bună, su
dorile profuze şi turburările secreţiei seboreice dispar. Greutatea 
corpului creşte totdeauna, adeseori în mod rapid. In sânge se con
stată In special la bolnavii cu anemii secundare, o creştere însem
nată a hemoglobinei şi a eritrocitelor. Oscilaţiile echilibrului elec
trolitic adeseori prezent în melancolie în sensul unei creşteri a cal
ciului şi micşorarea potasiului sunt modificate favorabil prin trata
ment.

Tot astfel după cum a putut dovedi Küppers, se reduce hiper- 
glicemia atât de frequentă. De aceia este uşor de înţeles că o 
terapie care acţionează aşa de intens asupra turburărilor vege
tative, exercită aşa dar o regulare vegetativă trebue să desvolte 
o influenţă puternică şi asupra simptomielor psichice. Vinchon căruia 
îi revine meritul să fie controlat metoda lui Hiihnerfeld, vorbeşte 
de o acţiune tonificatoare şi sedativă a hematoporfirinei.
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Sub acţiune sedativă trebue înţeles după Vinchon, care ca şi 
şcoala franceză din care face parte explică aceste modificări vege- 
tative pnntr’o predominare a parasimpaticului, că hematoporfirina 
inhibează fenomenele vagotonice şi prin aceasta restabileşte echi- 
j bnT neuro-vegetativ. De aceia tratamentul cu hematoporfirină, 
după Vinchon, poate fi extins şi asupra acelor cazuri la cari pre- 

onună mai întâi manifestările vagotonice şi numai în mod secun
dar se grefează fenomenele depresive. Din io cazuri tratate, între 
cari se găseau cazuri de migrenă, turburări intestinale vagotone, 
vagotome post-gripală, au fost vindecate 7 cazuri şi celelalte trei 
ameliorate.

Cu drept cuvânt trage Vinchon din acest excelent rezultat 
concluzia, că acţiunea farmacologică a hematoporfirinei ar trebui 
sa fie serios cercetată pe lângă influenţa sa atât de favorabilă în 
melancoliile grave şi stările depresive este capabilă să complecteze 
metodele clasice de tratament al migrenei şi a turburărilor intes
tinale neuropatice.

Rogei  ̂Andre (1935), după ce confirmă rezultatele predeceso
rilor săi, dă două indicaţii noi: astma şi epilepsia unde în 720/0 
din cazuri crizele de astm şi accesele de epilepsie cedează sau se 
atenuează.

Hiihnerfeld mai indică că hematoporfirina se va recomanda 
şi la acei bolnavi cari vin la consultaţii cu turburări „nervoase”. 
Sunt cazuri aşa cum au fost descrise de către H. Meyer. Bol
navii declară că nu mai pot dormi bine, nu mai au apetit şi se 
simt obosiţi. Nu rare ori se plâng de senzaţii organice supărătoare, 
ca ameţeală, dureri de cap sau opresiune în regiunea stomacului. 
Paralel cu acestea apar şi fenomene psichice; bolnavii fac o im
presie abătută, sunt rău dispuşi, fără a putea indica motivul; pu
terea de muncă este scăzută, numai au poftă de viaţă. Nu rareori 

olnavii declară că au mai trecut şi altă dată prin asemenea stare, 
care insă nu a fost atât de gravă şi a trecut „dela sine” după un 
timp oarecare.  ̂ întrucât în asemenea cazuri nu poate fi găsită vre-o 
cauză organică, se pune o diagnoză falşă de „nervoşi”, „neuraste- 
nici” sau chiar „histerici” şi se institue un tratament greşit. Hiihner- 
feld pretinde cu drept cuvânt că printre bolnavii cu asemenea ta
blou se găsesc^ nu rare ori depresiuni endogene veritabile de un 
grad mai uşor în cari terapia cu hematoporfirină este indicată şi a- 
duce servicii mari.

Proprietatea tonico-stimulantă a hematopofirinei a determinat j 
^e Cimba! să încerce preparatul din punct de vedere a mărirei capa
cităţii de lucru. El a constatat foarte des rezultate strălucite cu doze ' 
mici perorale în ultimile zile înainte de examene mai cu seamă la 
examene de durată lungă (d. ex. capacitate). Recomandă adminis
trarea hematoporfirinei la copii fricoşi. Opresaţi şi la echivalentele 
neurastenice ale stărilor depresive endogene la adolescenţi. Şi aici 
este suficientă administrarea de cantităţi mici de hematoporfirină. '

Şi pentru tratamentul stărilor depresive uşoare sau a turbu
rărilor echilibrului vegetativ este suficientă administrarea per os 
de hematoporfirină.
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Cel mai bine se procedează după schema indicată de Hiihner- 
feld: Se începe cu de 3 ori 10 picături pe zi din soluţia care con
ţine 5 mgr. hematoporfirină hidroclorică pe cmc. urcându-se 
zilnic cu de trei ori o picătură până la 30 picături de 
trei ori pe zi. In acelaşi mod se scade cu câte o picătură de trei 
ori pe zi, menţinând apoi timp de 2— 3 săptămâni de trei ori pe zi 
câte 15 picături.

Chiar şi în melancoliile şi în depresiunile endogene de gra
vitate mijlocie obţine Hiihnerfeld o acţiune suficientă de intensivă 
şi de promptă numai cu administrarea perorală. Dimpotrivă în ca
zurile grave şi foarte grave trebue dat atât injecţii cât şi picături. 
Din soluţia pentru injecţii care conţine 2 mgr. hematoporfirină pe 
cmc. se face o primă serie de injecţii intramusculare de 1 cmc. la, 
fiecare două zile, în total 10 injecţii, se intercalează o pauză de 8 
zile şi se face apoi o a doua serie de câte 2 cmc. la două zile 
odată, în totul iarăşi 10 injecţii. Este mai bine să se înceapă prima 
serie cu 1/2 cmc. şi a doua cu 1 cmc. Pe lângă aceasta Hiihnerfeţlţţ 
recomandă să se mai dea şi de trei ori pe zi câte 10 picături 
chiar şi în pauza de 8 zile între ambele serii de injecţii. Adminis
trarea de sedative mai cu seamă din seria morfinei sau a acidului 
barbituric devine cu totul inutilă în cazurile uşoare şi mijlocii, iar 
in cazurile grave şi foarte grave poate fi mult redusă. Cum msă he- 
matoporfirina nu lucrează în nici un caz ca narcotic se va da bol
navilor cu agrypnie rebelă câte un soporific seara. Tocmai această 
reducere a sedativelor, cari înainte de introducerea tratamentului 
cu hematoporfirină trebuiau date în cazurile grave de melancolie şi 
depresiuni de multe ori săptămâni dearândul doze mari cu un efect 
defavorabil asupra funcţiunii hepatice, vede Hiihnerfeld un avan- 
tagiu în plus a metodei inaugurate de dânsul.

Am aplicat în serviciul nostru tratamentul cu Porfidyna 
Ifah la un număr mai mare de bolnavi cu melancolie, stări depre
sive, vagotonism cu fenomene gastrice ş. a., cu rezultate care con
firmă pe acelea publicate până acum şi care ne-au îndemnat 
să facem cunoscut şi publicului medical românesc acest nou 
tratament.

Dăm mai jos foile de observaţie a câtorva dintre bolnavii 
noştri:

OBS. I. — Pacienta Maria T., de 43 ani, vine la consultaţiile noastre, 
pentru stare depresivă, nelinişte, cefalalgii, ameţeli, valuri de căldură, lipsa 
apetitului. De 2 săptămâni plânge într’una, este nervoasă şi nutreşte gândul 
sinuciderii. Nu mai are menstruaţie de 4 luni de zile.

Examenul neurologic nu arată nici o modificare patologică.
Diagnostic: Stare depresivă profundă, melaneoliiormă în legătură cu 

menopauză.
Este supusă tratamentului opotherapic, ovarian şi unei cure cu Por- 

fidină pe cale bucală şi în injecţiuni, observând ameliorarea pe zi ce trece, 
iar la sfârşitul tratamentului — adică la o lună de zile toate turburările 
s’au amendat.

După o lună tratamentul se repetă.
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OBS. II. —  Pacienta Ana G., 32 ani, intră în Serviciul nostru, pentru 
stare depresivă, nelinişte, stare de astenie, turburări care datează de o lună 
de zile. Tratamentele tonice şi calmante urmate n’au ameliorat întru nimic 
starea sa.

Nu prezintă nimic anormal din punct de vedere neurologic.
Examenele biologice toate normale.
Diagnostic: stare depresivă melancoliformă.

Este supusă tratamentului cu Porfidină. După prima serie de 10 in
jecţii, turburările pentru care s’a internat au cedat, pofta de mâncare a re
venit, buna dispoziţie de asemenea, câştigă în greutate. După a 2-a serie îşi 
reia ocupatiunea de lucrătoare într’o fabrică.

OBS. III. —  Pacientul Maniu B., 59 ani, intră în Serviciul nostru 
pentru stare depresivă şi anxioasă care datează de câteva luni în urma unei 
pierderi băneşti. A  slăbit mult, nu are voinţă să se ocupe de nimic, apetitul 
diminuat şi în unele zile absent, are insomnii şi în timpul nopţii mai ales 
gânduri urâte care par a tinde să-l stăpânească în tot restul zilei —  Veehiu 
etylic.

Nu prezintă nici o turburare din punct de vedere neurologic.
Toate examenele clinice şi de laborator sunt normale.
Diagnostic: stare depresivă, anxioasă la un vechin etylic.
Supus tratamentului cu Porfidină sub forma de injecţii şi pe cale orală, 

pacientul este complect restabilit după o lună jumătate şi-şi reia ocupa
tiunea în mod normal.

OBS. IV . —  Pacientul Victor M „ 43 ani, vine la consultatiunile 
noastre pentru o uşoară stare depresivă, slăbirea forţelor, oboseală, stare de 
nelinişte, transpiratiuni profuze, palpitatiuni, eructatii, senzaţia că nu are 
destul aer pentru respirat în plămâni, lipsa apetitului, ameţeli. Se crede grav 
bolnav de inimă şi consultă toti specialiştii. Toate calmantele şi regimurile 
tinute n’au dat nici un rezultat.

Din punct de vedere neurologic nu prezintă nimic deosebit. Este 
hipotensiv: Mx. 11; mn. 7 (Vaquez); punctul solar dureros; abdomenul 
balonat.

Toate analizele şi examenele radiologice normale.
Diagnostic: Vagotonism, sindrom solar, aerofagie.

Este supus tratamentului cu Porfidină Ifah, prima serie a 1 cc. la 
fiecare două zile şi totodată administraţie şi per os. Bolnavul se simte
pe zi ce trece mai bine şi ne declară că nu s’a simtit niciodată aşa bine, 
dela debutul boalei.

Pacientul este încă în curs de tratament cu seria II  de Porfidină.
OBS. V. -  Pacientul Emil G „ 56 ani, intră în Serviciul nostru 

pentru acces de melancolie anxioasă, căpătată în urma unor puternice emoţii. 
Este complect imobil, negativist, nu vorbeşte, nu mănâncă, nu doarme, pri
virea e vagă, anxioasă, îşi frământă mânile neliniştit din când în când. 
Pace câteodată eforturi să vorbească şi abia dacă reuşeşte să articuleze 
cateva silabe; manifestă câteodată uşoare impulsiuni, după care recade într’o 
stare de torpoare profundă, ne mai interesându-1 nimic din juru-i. De
vine din când în când gatos; dealtfel pacientul este constipat.
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Din punct de vedere neurologie constatăm un tabes vechiu pentru 
care a urmat tratament regulat ani de zile. Tensiunea arterială este scă
zută. (Mx. 11; mn. 7. Vaquez). Reactiunile în sânge şi 1. c. r. negative. 
Celelalte probe biologice normale.

Diagnostic: Melancolie anxioasă tip, la un vechiu tabetic.
Toate tratamentele clasice aplicate nu au adus nici un rezultat 

şi nu au modificat întru nimic starea clinică a bolnavului; tratamentul cu 
extr. de opiu apos sol. 5 °/o —  injecţii în doze progresive zilnice l ’au in
fluenţat prea puţin. S’a aplicat tratamentul cu Porfidina Ifah în injecţii intra- 
musculare şi per os. Rezultatele au fost satisfăcătoare, în sensul că bolnavul 
a început să aibă oarecare poftă de mâncare, starea de anxietate a mai 
scăzut, a început să câştige în greutate şi ceeace este mai interesant, 
avem pentru prima oară dela debutul boalei, posibilitatea să schimbăm câteva 
cuvinte cu pacientul; mutismul a mai cedat şi cedează pe zi ce trece.

In general starea bolnavului nostru este mult schimbată, deşi stareea 
depresivă persistă, anxietatea este de mai redusă intensivitate.

B I B L I O G R A F I E

Becker: Ein neues Mittel zur Bekämpfung der Melancholie, Psychiatr. 
Neurol. Wachr. 1932, 23. — Bianchinii M. L. : II trattamento delle malinconie 
endogene ed involutve con la ematoporfirina. Archiv. Generale di Neurologia, 
Psichiatria e Psicoanalisi, 1934. vol. XV. — Cimbaï W: Ueber kombinierte Kon
stitutionstherapie der Verssimmungszustände. Psych. Neurolog. Wochenschrift 
No. 12, 1935. — Giehm G: Neuzeitliche Therapie der Melancholie, Fortschr. der 
Therapie 1934, 9. — Hartmann u. Weismann Hämatoporphyrin-Bahandlung der 
Melancholie, Wien, Med. Wschr. 1932, 49. — Huehnerjeld I. Ueber die Eignung 
des Hämatoporphyrins als Therapeuticum bei der Depression, Med. Wält 1929, 43. — 
Derselbe ■■ Neue W eg  in der Bahandlung der Melancholie, Psychiatr. Neurol. 
Wschr. 1931, 15; ders : Die Eignung des Hämatoporphyfids als Therapeuticum 
bei der Depression, praktische Ergebnisse, Med. Welt,, 1931, 17 ; ders : Hämato- 
porphyrin in der Behandlung der Melancholie, Med Klinik 1932, 18; ders.: Kli
nisches und Experimentelles zur Hämatoporphyrin-Behandlung der Melancholie 
und endogenen Depression, Psychiatr. Neurol. Wschr, 1933, 23. ders.: Ueber die 
Behandlung depressiver Zustände mit Häraatoporphyrin, Aerztl. Korresp. 1934, 3.— 
Kehrer F  : Psychiatr. Neurol. Wschr. 1932, 49. — Klimke W.-. Ueber neuere me
dikamentöse Behandlungen endogener Depressionen und Melancholien, Münch, 
med. Wschr. 1932. 47. — Kueppers K. ; Zur medikamentösen Therapie der endo
genen Psychosen Psychiatr. Neurol. Wschr. 1934, 17 | 18. — Meyer H. : Erfah
rungen mit Hämatoporphyrin, Prakt. Arzt 1932. 19. — Roger André'. L’hcmato- 
porphyrin en thérapeutique. Le concours Médical No. 1 14935 p. 22. Streker-Pal- 
mer-Braceland: Hematoporphirin as a therapeutic agenïin  the psychoses. The 
American Journal o f  Psychiatry, 1934, Vol. XÎIT, No. 6. — Winchen et Bourgeois ■. 
Essai de traitement de la Melancholie par l’Hématoporphyrine, bulletin de la 
société de Thérapeutique, Séance du 8 février 34. — H. Aussaye'. l’Hématopor
phyrine dans le traitement des états dépressifs thèse pour le Doctorat en Méde
cine. Mars 1934. — Vinchon J. : Les indications thérapeutiques de 1 hématopor
phyrine. Le Monde Médical, 1934, p. 947 ff. , . . . .  . .

(Lucrare făcută în Serviciul Neurologic dm Spitalul Central de boli mintale 
Şi nervoase din Bucureşti, Medic Primar: Agr. D-r D. Paulian).

D. PAULIAN et c. FORTUNESCU: Les indications du traitement 
avec Hematoporfirine dans les états dépressifs.



ROLUL Şl IMPORTANTA KENOTROANELOR *)
LA APARATELE DE RADIODIAGNOSTIC CU JUMĂTATE DE UNDA

de
E. ZIKELI

Inginer Electro adiolog

Cu toată că problema kenotroanelor, din punct de vedere 
technic este de câţi-va ani complect elucidată, mai există şi as
tăzi medici, bineînţeles nespecialişti, cari nu au cunoştinţe e- 
xacte asupra valoarei ei.

Care este în general motivul, pentru care un medic, uni
versal sau de altă specialitate, vreau să înţeleg un medic, care nu 
este radiolog de specialitate, îşi procură deobicei un aparat cu 
jumătate de undă, fără valvă redresoare? Motivul este lesne de 
ghicit, deoarece un aparat cu jumătate de undă, fără valvă re
dresoare, este mult mai simplu şi mai eftin la prima impresie. 
Voi arăta în cursul acestei conferinţe, că aparenţele, şi de data 
aceasta, înşeală.

. . In &encral în astfel de cazuri, medicii nu pot aVea preten-
ţium mari în ceeace priveşte debitul aparatului, mulţumindu-se 
cu un număr de miliamperi mult mai redus, necunoscând „a
fond cat suferă şi cum este solicitat un tub de diagnostic fără 
valvă redresoare.

Daca se pune problema randamentului şi a solicitărilor, la 
cari sunt supuse tuburile de radiodiagnostic, unui medic nespe- 
cialist, răspunsul ia o formă „tip” : din cauza crizei actuale nu
rentează a se face radiografii costisitoare, bolnavii neavând bani 
nici pentru filme.

In̂  schimb orişi care medic radiologie de specialitate care 
ştie, ca are nevoie de un debit superior, utilizând complect 
aparatul, fara a-1 forţa şi care poate obţine acest debit, este de

E l e c t r ^ t S S ^  13 Mai"  1935 a Soc‘ *  şi
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acord, că este necesar să posede cel puţin un aparat cu jumătate 
de undă, dar cu kdnotron, pentru a putea face faţă cerinţelor ce
lor mai elementare ale technicei radiologice.

Ţin să accentuez, chiar dela început, pă conferinţa mea este

Tub

în afară de orice interes comercial şi dacă o fac am fost nevoit să 
vorbesc şi despre costul aparatelor, aceasta pentru a putea do
vedi odată mai mult concordanţa avantajelor technice îm
binate cu cele comerciale, pe care o au aparatele de radiodiag
nostic cu ventil electric de redresare, faţă de aparatele simple, fără 
kenotroane, cu jumătate de undă, la care redresarea curentului al
ternativ de înaltă tensiune produs de transformator, se face chiar 
în tubul de radiodiagnostic.

Fără a mai face istoricul acestor aparate, pe care sunt con
vins, că- îl- cunoaşteţi, daţi-mi voie să trec direct, la tuburile de 
radiodiagnostic cu filament incandescent, cari au totodată şi pro
prietate de redresor, ceeace înseamnă, că un tub în felul acesta 
lucrează, ca o simplă supapă electrică, care nu lasă să treacă cu
rentul alternativ (fig. 2 b.) decât într’un singur sens şi anume dela 
catodul încălzit artificial la oglinda anodului răcit al tubului.

Pe această însuşire, —  a tuburilor radiogene cu filament in
candescent, de a redresa curentul alternativ, —  se bazează apa
ratele primitive de raze X. Un astfel de aparat are nevoie -de două 
piese esenţiale şi anume: un transformator, care furnizează curen
tul alternativ de înaltă tensiune şi o lampă „Coolidgc“ montată 
la bornele transformatorului conform figurei 1. —  Acest prim 
aparat utilizează o jumătate de undă, adică debitează jumătate 
din ceeace ar putea produce într’un interval de timp dat. (Fi
gurile 2a. şi 2b, semiperioada de lucru şi de repaus, deci o ju
mătate de undă este utilizat).

Dela prima vedere pare, că aparatele de radiodiagnostic sunt 
scutite de a mai fi înzestrate cu kcnotron, însă aparatul în această 
formă are multe neajunsuri faţă de aparatele cu patru kenotroane, 
la cari curentul este complect redresat şi la cari tubul de diag
nostic lucrează cu randamentul maxim într’un timp dat. (Figu
rile 3, 4 a şi 4 b).
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Din diagrama figurei 2 a şi 4 a, ce reprezintă oscilaţia curen
tului alternativ furnizat de transformator, precum şi din schema 
de montaj şi funcţionare a aparatelor cu patru kenotroane, cu 
unde întregi (Fig. 3), se poate vedea clar utilizarea maximă a 
curentului (Fig. 4 b), deci fără pierdere de curent, tubul de diag
nostic nea vând în acest caz —  afară de pierderi termice, efluviaţii 
etc., decât funcţia de emiţător de raze X, lucrând cu tot curentul 
produs de transformator.

Cele arătate până aci se referă la captarea şi utilizarea com
plectă a energiei electrice.,

Voi arăta desavantajele aparatelor simple, cu jumătate de 
undă, fără kenotroane, faţă de aparatele cu unul sau ; m ai: multe 
kenotroane, privite din alte puncte de vedere. :

t. Proprietatea tubului de diagnostic, fără kenotron, de a 
redresa curentul alternativ şi a emite raze X, este limitată până 
în momentul, când anodul tubului devine incandescent, din cauza 
bombardamentului electronilor, emişi de catodul cu filament, pro
iectaţi pe oglinda de volfram' a anodului. Aceasta se întâmplă, 
când temperatura anodului ajunge, la ca. i2oo°C., capabil de a 
emite el însuşi electroni. Pentru a se evita acest fenomen nes- 
plăcut, anodul trebue răcit, deoarece fascicolul de electroni îm
prăştiaţi de anodul anormal încălzit în spaţiul de descărcare al 
globului de sticlă, periclitează rezistenţa mecanică a sticlei, mic
şorând viaţa tuburilor. Dacă se montează în serie un ventil-k^notron 
sau două, situaţia se schimbă, eliminând acest fenomen neplăcut, 
numit „recroşaj“ .

Prin introducerea ventilelor-kenotroane, care au ca însuşire 
de a suprima acest neajuns, lucrând ca un tampon electric, se 
poate spori temperatura oglinzii anodului, fără a avea pericolul 
de recroşaj, până aproape de temperatura de vaporizare a vol- 
framului, care este la 34000 C.

Avantajul acestei elasticităţi de temperatură —  prin cuce
rirea diferenţei dela 12000 C., până la 3400° C., —  se traduce 
practic în faptul, că la unul şi acelaş tub de diagnostic, la 
tensiuni egale şi debit egal, aparatele fără kenotron nu se pot 
încărca decât 65 max. 7 5 0/0 din valoarea curentului, pe când la 
aparatele cu unul sau două kenotroane valoarea sardnei trece de 
85— 900/0, ceeace înseamnă o sporire simţitoare în randamentul 
de utilizare a piesii. (Vezi tabloul comparativ).

II Tipul aparatului radiologie
Tabloul

comparativ î&r&
kenotroane

cu 1
kenotron

cu 2
kenotroane

cu 4
kenotroane

valoarea maximă a
curentului la ra d io -0/ 7c«, ngrafiile de scurtă /o  o5 -7 5»/o ') 

durată
8 5 -9 0 W ) 85—90o/„l) 100 0/0

tensiunea maximală la II 
lucrări de lungă du- 60 —8 0 2) 

rată in KV II
80 -1002) 100- 1202) 100-120

1) pentru un anumit focar; 2) pentru o anumită construcţie.
4
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2. Supraîncărcarea unui tub corespunde electric la supraîn
cărcarea transformatorului, care se calculează în general pentru 
o valoare bine stabilită. Dacă considerăm un aparat cu jumătate 
de undă fără kdnotron, în plină funcţionare, am putea constata cu 
instrumente sensibile, că în semiperioada de lucru se produce ,o 
scădere de tensiune, la care urmează în semiperioada de repaus, 
o creştere  ̂grăbită a tensiunei peste valoarea normală. Aceste su
pratensiuni oscilatorii sunt periculoase atât materialelor de izo
lare electrică cât şi vieţii tuburilor de diagnostic. —  Ceva mai 
mult, fapt, de care nu-şi dau seamă mulţi dintre cei, cari uti
lizează aparate fără kenotroane, este şi variaţiile incidentale ale 
tensiunei născute dintr’un defect al uzinei generatoare de curent 
a oraşului, care ajungând în primarul transformatorului, capătă q 
amplitudine periculoasă în secundar, corespunzătoare scării de 
transformare.

Cu alte cuvinte, dacă curentul delà oraş are 208 Volţi, în-

i7 ,ooaZece(r ^  dln BU~CUreŞU) Ş1 dacă scara transformatorului este 
1/500, ceeace inseamna, ca in secundarul transformatorului se poate
luV o fb f nSt1Un̂  de 500 de on mai mare, decât cea din primarul 
lui o fluctuaţie de curent de 10 Volţi, de scurtă durată delà uzină
naşte in secundar, adică recte în tubul de diagnostic, o supraten
siune de soo X  10 egală 5000.de volţi, care adăugită la oscila-

E t  d6 v nS1Une r  mif t 1 mai SUS’ P°ate da valori destructive, oricât de bine ar fi calculat tubul; presupunând că aparatul lu
crează în momentul acela aproape de limita de încărcare.
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Aceste neajunsuri se pot elimina prin intercalarea unui sau 
mai multor kenotroane, care fac oficiul automat de protecţie, ate
nuând jocul acesta electric.

3. Până acum am expus fenomenele numai la radiografiile 
cu debite mari şi cu timpuri de poză de scurtă durată. Vom stu
dia cazul la încărcări de lungă durată, cari se fac cu debite re
lativ reduse, cum sunt spre exemplu o terapie superficială sau

fladioscopiile de studiu de lungă durată şi radiografiile cu anti- 
difuzor „Bucky“. —  Pentru acestea se întrebuinţează de multe 
ori aparatele cu jumătate de undă, fără kenotron, deşi ele dau 
surprize foarte neplăcute, şi anume:

Ne este cunoscut, că fiecare tub radiogen are la mijloc o 
parte, care se numeşte „spaţiu de descărcare!" şi care este încon
jurat de sticlă sau de metal după felul tubului. (Fig. 5). Su
prafaţa sticlei sau a metalului se încarcă în timpul semiperioadei de 
lucru cu uri potenţial de valoare exagerată, care în semiperioada 
de repaus, când catodul devine pozitiv prin ranversarea curen
tului, dând naştere unui câmp electric dintre catodul acuma po
zitiv şi potenţialul negativ de pe suprafaţa interioară a spaţiului 
de descărcare, care câmp periclitează pereţii, poate produce per
forarea sticlei, în consecinţă distrugerea tubului. Insă prin in
tercalarea unui ventil-kenotron în serie în tubul de diagnostic, care 
are rolul de a nu permite inversarea curentului în tub, acest nea
juns se poate evita dela început.

Experienţa practică, care a confirmat de atâtea ori cele de 
mai sus, este un avertisment serios la adresa acelora, cari mai 
lucrează şi astăzi cu tensiuni mari la aparatele fără valvă re- 
dresoare.

4. In afară de factorii discutaţi mai sus mai este încă o 
chestiune importantă, adecă protecţia contra electrocutării, care în 
trecut lăsa mult de dorit.

înalta tensiune alternativă, cu care lucrează aparatele cu 
jumătate de undă, are un neajuns practic de mare importanţă m 
ceeace priveşte materialele de izolare electrică, cum sunt cupolele 
de protecţie ale tuburilor radiogene şi blindajul cablurilor de 
înaltă tensiune. Este recunoscut, că malta tensiune alternativă so
licită materiale izolatorii de două ori mai mult, decât tensiunea
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continua pulsatone, de valoare egală. Deci întrebuinţarea k&io- 
t oanelor la aparatele blindate înseamnă posibilitatea de sporire 
considerabila a tensiunei sau invers o reducere a dimensiunilor

1Zolat0nl’ . caJe se traduce prin eftinirea aparatelor. 
(Vezi tabloul comparativ de mai jos).

Să vedem acum locul cel mai raţional de plasare al unui ke- 
notron in schema unei astfel de instalaţii.

Pentru simplificarea chestiunei presupunem două cazuri-
„ . a . ,and nu avem nici o capacitate (efect de condensator)
in circuitul nostru şi 1

i  Câ̂ nu ®ste le&at nici un punct al instalaţiei la pământ, 
ambele putând influenţa potenţialul electric. In aceste cazuri ne 
este cu totul indiferent, dacă legăm kdnotronul în circuitul anodic 
sau catodic al tuburilor radiogene. (6, 7).

in<itala?"ieStiUnea S?, SGhimbă şi devine de importanţă capitală la 
t le CU conducte bhndate de protecţie integrală. La aceste 

aparate un punct al transformatorului este legat la pământ. Scopul
J*®, de °  paT ’ de a se putea face măsurări de miliamperaj

cintrnl, f  Î  CT~andă a aParatului> Penând la îndemână
controM iar pe de alta parte pentru a obţine o distribuţie uni
forma a maltei tensiuni.

î"  cazul. Când se leaSă mijlocul secundarului transformato-
DunrtiÎr parnant’ use 7 a avea în vedere cele expuse mai sus la
a se n la i  “  n  n ”  CU flgura Nr' 5, în care caz se recomandă 
a se plasa ventilul-kenotron m circuitul catodic (Fig. 8) pentru
a evita naşterea diferenţei de potenţial arătat şi L  atare dis

SnS F Î  8 f r T d ~  FeM  iCUm CSte diSpUS kfeotronul în scârnadin Fig. 8, are desavantajul că, cablul de înaltă tensiune al cir
cuitului anodic supus la o tensiune alternativă, este de două 
on mai mult (încărcat) angajat solicitat, decât cel din circui- 
•cul catodic, aflat sub tensiunea de curent continuu (adică de curent 
redresat^ datorit kdnotronului). -  Neajunsul acesta se poate In
vita, foca secundarul transformatorului de înaltă tensiune se leagă 
la pământ intr o dispoziţie asimetrică, căpătând astfel în cablul a- 
nodic aflător sub tensiunea alternativă, o încărcare redusă la ju-

tTnuu (Fig g) Ca tenSiUnd Cablului Catodic de curent con-

Deci cu această dispoziţie asimetrică, la o angajare (încăr-

ţoVn fa°rC? ^ r eSalv  a -materialel° r’ se poate sPori tensiunea cu 500/0 faţa de dispoziţia simetrică. (Fig. 9 faţă de 8). In acest caz
se recomanda a se plasa ventilul în circuitul catodic (Fig 9) 
insa mei intercalarea lui în circuitul anodic nu este prea eronată 
caca catodul n’are decât o treime a tensiunei totali (Fig 10) 
pnn studiul acesta montarea tuburilor radiogene cu spaţiu me- 
talic de descărcare în cupolele de protecţie este uşurată, căci nu 
prezintă decât o tensiune redusă faţă de pământ

In fine presupunând atât în circuitul catodic, cât şi în cei 
anodic cate un k^notron la un aparat cu jumătate de undă, (Fig 
n )  tubul de diagnostic la radioscopii de lungă durată, terapie 
superficiala şi la radiografii poate fi încărcat ca tensiune exact^a



349



350

Şl acela cu unde întregi, cu patru kenotroane, iar valoarea cu
rentului, respectiv a miliamperajului la radiografii este numai cu io 
maximum 150/0 mai puţjn.
,. întrebuinţând deci două kenotroane, tubul va debita la ra

diografiile de scurtă durată circa 3oo/0 mai mult, iar la lucră- 
r n, / Unga;, durata va asigura o tensiune în serviciu, chiar peste 
5°/°. faîa de aparatele fără kenotroane, având o repartiţie e- 
gala de tensiuni. *

Daca ambele kenotroane în loc să le intercalăm în circuitele 
dela transformator la tubul de diagnostic, le aşezăm direct în se
rie în ^mijlocul secundarului transformatorului, vom avea avan
tajul, ca un pol al fiecărui ventil va fi legat direct la pămâVit, deci

(Fîgura^i^) V° r ^ 6XpUSe Unei tensiuni reduse faţă de pământ.

Acest principiu brevetat de fabrica „Siemens-Reiniger-Werke“ 
a permis construirea unui aparat elegant şi eftin, care întruneşte 
aproape toate condiţiunile de randament şi protecţie şi la care 
cele doua ventile-kdnotroane se pot monta chiar în interiorul re- 
zervorulm de .ulei al transformatorului de înaltă tensiune, elimi
nând Şl fenomenul de iradiere a kenotroanelor.

Afara de avantajele technice exprimate în cursul acestei şe
dinţe, aparatid acesta formează un singur bloc, cu protecţie inte- 
prala de înalta tensiune contra electrocutării precum şi a razelor 
Ia care se pot adapta direct cablele blindate şi cupola de protecţie’ 
deasemenea şi comutatorul „Tuto“ pentru deservirea simultană a 
mai multor posturi de lucru.

Din cele expuse rezultă clar că un aparat cu două k& o- 
troane,  ̂construit pe baza principiului explicat are şi un avantai 
economic considerabil faţă de un aparat fără kenotroane. Dife
renţa de cost dintre cele doua aparate nu întrece cu nimic pre
ţul unui tub de radiagnostic la aparatele cu debit egal Trebue

tC?ît dCC1’ Că defectarea unui tub de diagnostic la un 
aparat fara k&iotron, compensează diferenţa de cost între cele
t : : / Para^ - i CU ŞV ff ă k<5notroane. ne mai vorbind de satis- 
la 80\ v rV1CUl0r radlolo£lce Pnn debitul furnizat, adică 200 mA,
£ £  ^  “ î v . “  " “ “ r =on».rui,ă d .

1 aparat cu jumătate de undă de ex. „Heliodor Mare”  fără kenotron. 
complect cu masa de comanda, debit 150 mA la 100 kV loco fabrică costă 
mărci germane. 2 350

1 tub dublufocar, cu focar ~  ~~ ~ '  ....... *
linear, Goetze de 10 kw. 800 Total M g 3 15Q

1 aparat cu două kenotroane, cu masa de comandă 
ca şi cel din sus, însă fără tubul diagnostic loco 
fabrică mărci germane . 3

r,ntrnnSeîn l̂de- ded\ Cf  u n .aPa; at cu jumătate de undă fără ke- 
notron inclusiv preţul unui tub de diagnostic de prima calitate,
costa loco fabrica cu mărci germane 50.—  mai mult, decât un 
aparat cu doua kenotroane fără tub. Diferenţa de mărci germane



351

cabluri blindate de protecţie integrală.

Fie. 13. — Aspectul general al transformatorului «Tuto- 
Ventil-Heliodor de înaltă tensiune.  ̂ Sub capacele „A 
şi B“ se găsesc cele două ventiîe-kenotroane în rezer
voarele de ulei separate aşezate în uleiul rezervorului 
comun al transformatorului. — „A“ Ş* ii ' ®unt Prevâ_ 

zute cu orificii pentru controlul ventilelor.
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750.—  dintre cele două aparate fără tub fiind destul de bine 
compensată prin avantajiile technice ce le oferă.

Preţul pentru 2 ienotroane de rezervă loco Bucureşti Lei 17.500
fată de preţul unui ventil o b iş n u it .......................  12.250
potrivit ptr. un aparat cu un kenotron, fiind numai Lei 5.250

diferenţa, care este tot atât de rentabilă, dacă luăm în conside- 
deraţie motivele expuse de mai sus şi mai ales faptul, că la un 
aparat cu un kdnotron, kenotronul se uzează mult mai repede, 
decât kenotroanele aparatului mai sus descris, fiindcă un pol al 
fiecărui ventil-kdnotron este legat la pământ, deci fiind expuse ex
trem de puţin înaltei tensiuni. (Fig. 12).

Fig. 14. — Montarea unui ventil-kenotron.

Resultă dela sine, că aparatul cu două kdnotroane din punct 
de vedere al rentabilităţii exploatării este mai eftin, decât acela 
cu un kenotron, la care kenotronul primeşte înaltă tensiune în 
întreggime.

Din cele de mai sus se pot constata enormele avantaje ale 
instalaţiilor cu vcntile-kenotroane, cari au făcut obiectul prezen
tei conferinţe.

Scopul acestei conferinţe este deci, de a pune la punct odată 
pentru totdeauna, atât din punct de vedere technic, cât şi din 
punct de vedere economic, o chestiune mult discutată, despre care 
majoritatea medicilor are păreri mai mult sau mai puţin pre
cise, însă despre care technicianul-radiolog, care cunoaşte bine 
fenomenele de bază ale technicei radiologice cu aplicaţiile ei, nu 
poate avea decât una şi singura părere asupra rolului şi impor
tanţei pe care o au redresoarele electrice, numite şi ventile-keno- 
troane, în funcţionarea aparatelor radiologice.



C A Z U R I  C L I N I C E

ICTERE IN CURSUL AUROTHERAPIEI *)
de

D.r C. BIBICESCU şi D-r GH. POLATOS
Directorul Sanatoriului Toria Medic Secundar

• Tratamentul cu săruri de aur al diverselor afecţiuni bacilare,
luând în ultimul timp o extensiune mare, era natural să asistăm la o 
creştere a numărului şi frequenţei accidentelor datorite aurothe- 
rapiei.

Unul dintre accidentele mai rar observate este icterul. Acest 
fapt reese din numărul redus de cazuri publicate până în prezent.

Astfel Saye pe 206 bolnavi trataţi cu sanocryzină, nu observă 
până în 1927, decât 3 cazuri de ictere. Hinault şi Molard în lucra
rea lor recentă asupra aurotherapiei declară că n’au văzut decât 
4 cazuri de ictere. D-rii Bălănescu, Daniello şi Teodoreanu pe 409 
bolnavi au înregistrat numai 4 cazuri de ictere. S’au mai semnalat 
câteva cazuri de icter grav, cu sfârşit letal (Bonafe şi Azan, Otero. şi 
Gomez, etc.).

S’ar crede deci că acest accident este rar. Acest fapt este 
însă adevărat numai pentru icterele toxice, nu însă şi pentru icterele 
catarale, cari sunt mai frequente, după cum reese din diverse pu
blicaţii (Hinault şi Mollard, P. M. Vauthery, etc.).

>1 Producerea acestor ictere se explică prin faptul că sărurile 
ii de aur şi sărurile arsenicale prezintă un hepatotropism accentuat, 
8 firotni ftînrl rUmS Wanchnrsr unul ffirTireâneie care lixează canti-ficatul fiind după Hansborg, unul dîrTTTTgânele care fixează canti

tăţile cele mai mari din sărurile de aur, introduse în organism. 
Arloing, Dufourt şi Demonfaucon găsesc fixat pe ficat 40,080/0 din 
cantitatea de săruri de aur. Mark Leblank şi V. Ştefănescu găsesc 
deasemeni o mare cantitate de aur fixată pe ficatul bacilarilor au- 
topsiaţi, trataţi în prealabil cu săruri de aur.

-Prin acelaş hepatotropism, ne putem explica frequenţa unor 
turburări ca anorexie, greţuri, etc., cari deşi sunt rezultanta unor 
turburări hepatice, sunt pe nedrept atribuite unei gastrite.

In sanatoriul nostru am înregistrat 5 cazuri de ictere, la bol
navii trataţi cu sanocryzină. Am considerat că prezintă oarecare in-

■*) Lucrare primită la redacţie la 26 Iunie 1935.
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teres publicarea acestor cazuri, atât prin apariţia lor în serie cât si 
pentru patogenia lor. ------ ----------- ~—  -

Dăm mai jos observaţiunile clinice ale acestor cazuri:

OBS. No. 1. D-ra Elisabeta Z., 18 ani. Leziuni ulcero-cazeoase ale 
pulmonului drept şi leziuni discrete justa-hilare inactive, ale pulmonului 
stâng.

La 9 Mai se institue un pneumotorax terapeutic la plm. dr. După 
4 luni dela instituirea pneum., constatându-se o reactivare a focarelor pini. 
stg., se începe tratamentul cu sanocryzină. Se face în prealabil formula leu- 
cocitara, analiza urinei şi semnul legăturei. Se începe tratamentul cu 0,05 

/Itg . sanocryzină, în ziua de 8 Septembrie. Această doză fiind bine suportată 
" e “ utinuă facerea injectiunilor din 6 în 6 zile, mărindu-se fiecare doză 
cu câte 5 ctg., iar ultima doză de 0,25 ctg. repetându-se de 5 ori (total 
2 grame). In tot acest timp bolnava nu a prezentat nici-un accident. Insă 
a 4 zi după ultima injecţiune (la 2 Oct.), apare în regiunea cotului şi pe 
gambe o erupţie constituită din mici elemente eritemato-crustoase. Presu
punând o intolerantă fată de auroterapie, se face o nouă formulă leuco- 
citara, care ne arată o uşoară creştere a eozinofilelor (80/0). Si întrerupe 
tratamentul. A  7-a zi dela ultima injecţie, bolnava are greţuri, inapetentă 
şi vărsături incoercibile; după 6 zile apare* coloraţia icterică a conjoctivei 
bulbare şi a tegumentelor; urinele sunt deasemeni colorate şi prezintă pig
menţi biliari şi săruri biliare; scaunele puţin decolorate. Splina uşor percuta- 
bilă pe linia axilară; ficatul nu este mărit. Temperatura se menţine sub 
37 în tot timpul evoluţiei boalei.

In urma tratamentului aplicat se constată după 11 zile dispariţia 
pigmentilor din urmă şi decolorarea progresivă a tegumentelor. O abatere 
dela regim produce o rechută cu reapariţia întregului cortegiu simptomatic, 
în plus apare febra, pe care o atribuim unei reactivări a focarelor; ea se ri
dica progresiv până la Mx. 39°, apoi revine la normal după 22 zile. Nu se 
constată nici-o modificare la nivelul leziunilor pulmonare.

In prezent bolnava e complect restabilită.

OBS. No. 2. Traian F., 19 ani. Lobită superioară dr. La 15 Iulie 
se încearcă instituirea unui pneumotorax, care nu reuşeşte din cauza ade
rentelor pleurale.

Se aplică tratamentul cu sanocryzină după aceleaşi norme ca la 
obs. No. 1.

După doza globală de 2,50 gr., la 3 zile după ultima injecţie, apare 
o erupţie cutană. După 2 zile dela apariţia erupţiei, temperatura se ridică 
la 38°. Constatându-se prezenta unei eozinofilii, se suspendă tratamentul.

După 10 zile dela ultima injecţie, bolnavul are greţuri, inapetentă, 
cari durează vreo 3 %zile, după care apare coloraţia icterică a conjoctivei 
şi tegumentelor, plus celelalte simptome descrise la obs. No. 1.

Pulmonar, se constată la nivelul leziunilor o reapariţie a sgomo- 
telor supra adăogate, acolo unde dispăruseră. In urma. tratamentului aplicat, 
bolnavul se remite, iar în prezent se află complect restabilit.

OBS. No. 3. —  D -l Marcel A. —  Pneumotorax terapeutic plm. ştg.; 
leziuni discrete a vârf. plm. dr. Se institue tratamentul cu sanocryzină la 
15 Iulie, după aceleaşi norme ca la obs. No. 1. — După doza globală de
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3,50 gr., bolnavul are, la 2 zile după ultima injecţie (5 Nov.), greţuri, . 
inapetentă şi vărsături incoercibile, care tiu 6 zile. In tot acest timp n’a 
avut febră. In a 7-a zi, apare coloraţia icterică a conjoctivei şi a tegumen
telor, plus celelalte simptome descrise la obs. No. 1. —  A  3-a zi dela 
apariţia icterelor, se institue febră care durează circa 8 zile.

Pulmonar nu se constată nici o modificare la nivelul leziunilor.
OBS. 4. — D-ra Diana P. —  Leziuni fibro-cazeoase eavitare ale lob. 

sub dr. Se încearcă fără succes instituirea unui pneumotorax terapeutic.
Se începe la 30 Iunie tratamentul cu sanocryzină, după aceleaşi norme ca 
la obs. No. 1 .— După doza globală de 1,80 gr. apare o erupţie cutană. 
Formula leococitară arătând o eozinofilie (180/o)> se suspendă tratamentul. 
După 2 luni eozonofilia dispărând, se reia auroterapia. Se reîncepe la 29
Oct. cu 0,025 ctg. sanocryzină care se continuă după aceleaşi norme. După
doza globală de 0,17 ctg., bolnava are în ziua de 12 Noemb. greţuri, 
inapetentă şi dureri în hipohondrul. După a 6-a zi apare coloraţia iterică 
a conjuctivelor şi tegumentelor, plus celelalte simptome descrise la obs. 
No. 1.

Pulmonar se constată o uşoară reactiune de focar.
OBS. 5. — D-ra Fani F. Leziuni ulcero-cazeoase bilaterale. Se institue 

tratamentul cu sanocryzină la 18 Aug. După a 4-a injecţie se întrerupe tra
tamentul; se reîncepe la 5 Oct. După doza globală de 1 şi 10 ctg., bolnava 
are la 19 Nov. greţuri, inapetentă şi vărsături incorercibile, cari t 'n circa
7 zile, după care apare coloraţia icterică a conjuetivei bulbare şi a tegu
mentelor, plus celelalte simptome descrise la observaţia No. 1. Febra nu apare 
decât la 10 zile după apariţia icterului; se ridică progresiv până la 30°, 
apoi scade treptat până . la 37°5, mentinându-se la această temperatură până 
la instituirea unui pneumotorax.

Ascultatoriu prezenta la plm. stg. o multiplicare a sgomotelor supra 
adăogate.

Din observaţiile expuse mai sus rezultă următoarele:
1) Toate icterele aparţin formei catarale, fiind precedate de o 

perioadă preicterică.
2) Toate aceste ictere au apărut într’un interval de timp scurt. 

La unii au apărut la începutul tratamentului, chiar după 0,17 ctg. 
La alţii pela mijlocul seriei, după 2 grame.

3) Afară de un singur caz, în care icterul nu a avut nici-o 
consecinţă, în celelalte 4 cazuri s’au produs oarecari accidente. La 
doi bolnavi s’a produs o_ reacţie-de^focai^pasagoiŢă^ care s’a tradus 
cliniceşte numai printr’o ascensiune termică de scurtă durată, fără 
alte simptome clinice.

In alte două cazuri s’a produs chiar o reactivare a leziunilor 
traduse cliniceşte: printr’o reapariţie a sgomotelor supra-adăogate 
acolo unde dispăruseră şi printr’o multiplicare a celor deja exis
tente; printr’o ascensiune termică; printr’o accelerare marcată a vi
tezei de sedimentare. Aceste accidente le-am atribuit exclusiv ic
terului, care este o maladie anergisantă.

Ţinem să remarcăm faptul că aceste ictere au apărut numai 
la bolnavii cari făceau injecţii cu Sanocryzină. Printre ceilalţi bol-
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.navi dm sanatoriu n’am avut decât un singur caz, la un pacient 
Ua care a apărut icterul imediat după venirea lui dintr’o locali- 
jtate unde exista o epidemie de ictere. Este interesant şi faptul că 
{bolnavii cari făceau în acelaş timp alte săruri de aur: lipaurol, 
solganal, n’au prezentat icter.

Crezând, la început, că este vorba de o serie de sanocryzină 
^  tenacitatea mărită pentru ficat, ne-am adresat D-lui Profesor 
Holgerd Moligaard, descoperitorul sanocryzinii, deoarece din cele 
arătate mai sus reiese că sanocryzina era cauza icterelor. D-l Moll- 
gaard ne-a rugat să îi trimitem fiolele, deoarece se pot strecura 
greşeli la prepararea acestui medicament. Se poate deasemenea pro
duce o descompunere a sării, în sulfură de aur. Aceste fiole se 
controlează iar cele alterate se înlătură.

1 Totdeodată a fost trimis din Danemarca D-l D-r Gram, şeful | 
unui mare spital din Copenhaga, pentru a veni la Sanatoriul Toria 
şi a se informa asupra etiologiei icterelor.

Spre a ne convinge personal despre compoziţia sanocryzinei în
trebuinţate, am trimis institutului de chimie din Bucureşti, câteva 
fiole din seriile incriminate. Rezultatul a fost că nu prezintă nici-o 
alterare. Această constatare, precum şi faptul că icterele citate n’au 
prezentat simptomatologia icterelor toxice propriu zis, ne-au făcut să 
înlăturăm ipoteza unei toxicităţi a sărurilor de aur.Pentru a explica patogenia acestor ictere, se pot formula di
verse ipoteze: Astfel Tzanck explică mecanismul patogenic al icte- 
relor in cursul auroterapiei: i) Prin intoleranţa organismului faţă 
de săpurile de aur; 2) Prin toxicitatea lor; 3) Prin patogenia bio- 
tropică a lui Millian. Dintre aceste 3 mecanisme, singurul care ar 
putea fi aplicat în cazurile noastre, ar fi biotropismul indirect, 
după care anumite substanţe chimice, printre cari şi sărurile de auri. 
când sunt introduse în organism, ar putea exalta virulenţa unui\\ 

I virus latent^jjfeiit^dg~m»fmtul maladiei tratate.
( t P ar faptul că aceste mtereau^pîîFuTTn^nuhiăr mare şi în- 
tr un interval de timp scurt, precum şi faptul că se prezintă sub 
forma catarală (infecţioasă), ne face să luăm în consideraţie o altă 
ipoteză şi anume: Icterele s’ar datora unei sub-inţecţii icterice, pusă 
in evidentă cliniceşte pirn liepatotropismul sărurilor de aur.

In sprijinul acestei ipoteze prezentăm un caz întru-câtva ana- 
log, publicat în Arch. Of. Int. Med. din America. Intr’un articol 
din această revistă se arată că în timpul unei epidemii de ictere 
din oraşul Minesota, s’a constatat un procent mult mai mare de 
ictere la indivizii cari făceau injecţii cu Salvarsan. Aceasta se explică 
prin faptul că sărurile ârsenicale fiind deasemeni substanţe hepatoo- 
trope a dat naştere la ictere, chiar la indivizii la cari starea de 
sub-infecţie ar fi  ̂ramas latentă, dacă nu intervenea acest trata
ment. Prin analogie putem presupune că acelaş lucru s’a întâmplat 

cazur^e prezentate de noi. Deşi nu a fost o epidemie de ictere 
nici în sanatoriu nici în împrejurimi, presupunem că starea de sub- 
mfecţie a fost creiată de numeroşi bolnavi cari veneau în sanatoriul 
nostru, dintr’o localitate unde exista numeroase cazuri de icter 
cataral.
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In concluzie, sărurile de aur pot deslănţui ictere la bolnavii cari 
prezintă o sub-infecţie icterică.

De aceia, atunci când începem un tratament aurie trebue să 
întrebăm bolnavul despre anumite maladii infecto-contagioase din 
mediul în care a locuit anterior. In cazul când vom găsi existenţa 
unor ictere recente în familie, este bine să ne abţinem dela un tra
tament cu săruri de aur.

B I B L I O G R A F I I

1) Sayé (Luis): Résultats obtenus par le traitement de la tuberculose pul
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BIBICESCU et POLATOS : L e s  ictères a u  c o u r s  d e  l ’a u ro th éra p ie , 
Les auteurs publient 5 observations cliniques d’ictères catarrhales, aparrues 

à peu près dans le même temps, seulement chez les malades soignés dans le 
Sanatorium, qui faisaient le traitement avec la sanocrysine.

Après un court aperçu des diverses hypotèses, qui pouraient expliquer leurs 
pathogénie, les auteurs sont d’avis que les ictères sont produits par une sous- 
infection ictérique, créée dans le sanatorium par les malades venus d’une ville, 
où sévissait une épidémie d’ictères catarrhales et que cette sous-infection a été 
mise en évidence cliniquement par l’hépatotropisme des sels d’or.

BIBICESCU und POLATOS : D ie  G e lb s ü c h te  ■ wahrend d e r  G o ld 
s ä h e b e h a n d lu n g -

Die Autoren praesentieren füenf Faelle von katarrhaler Gelbsucht, die 
fast alle, zur gleichen Zeit, nur bei Patienten des Sanatoriums aufkamen, die in 
der Behandlung mit Sancrysin standen.

Nachdem die Autoren alle moeglichen Annahmen Revue passieren liessen, 
die das Pathogene dieser Gelbsuchtfaelle erklaeren koennten, nehmen sie fol
gendes an : Diese Gelbsuchtfaelle entsprangen einem Zustande der Sub-Infektion, 
welche im Sanatorium von Patienten, aus einer Ortschaft mit einer katarrhaler 
Gelbsucht-Epidemie kommend, geschaffen wurde und wurde diese Sub-Infektion 
in klinischer Evidenz gehalten durch den Hepatotropismus der Goldsalze.



SPINA VENTOZA MULTIPLE DE ORIGINE 
HEREDO-SIFILITICĂ TARDIVĂ *)

de

D-r V. DRAGOESCU şi D-r A. DOBRESCU
Medic Primar Medic Secundar

Spina ventoza sifilitică nu ar fi atât de rară pe cât se crede. 
Raritatea s ar datori confuziunei frequente cu tuberculoza. In ma,-i 

»tei'ie de sifilis osos Gaucher susţinea că aceasta nu ar fi tot-ţ’ 
jdeauna hipertrofiant şi hiperostozant. El poate îmbrăca adesea j 
«forma supurativă ca şi tuberculoza şi atunci, leziunile sifilitice sea
mănă mtr’atâta cu cele de tuberculoză încât numai tratamentul 
de probă poate face diagnosticul.

. întocmai ca în cea tuberculoasă, în spina ventoza de origine 
sifilitică procesul de osteită începe cu îngroşarea osului ca după 
câtva timp să ajungă la necroză şi destrucţie parţială cu prin
derea părţilor moi şi fistulizare.

Spina ventoza sifilitică poate fi datorită fie sifilisului căpă
tat mai rar —  fie unui heredo-sifilis şi aceasta este posibi
litatea cea mai frequentă. In observaţia ce urmează este vorba 
de un asemenea ultim caz:

OBSERV. —  Bolnavul Aurel B... de ani 18, din mediul rural se pre
zintă la consultaţiile serviciului nostru unde este internat pe ziua de 22 Martie 
1934, pentru leziuni supurative fistulizate la mâna dreaptă şi piciorul stâng.

Ant. Hercdo-col. Cu toate investigaţiile noastre bolnavul nu ne poate 
da nici o relaţie în legătură cu maladia actuală.

Anf. pers. Fără importanţă.
Istoric. Sănătos complect —  cel puţin aparent —  până acum 4 luni când 

afirmă că a simţit pe faţa dorsală a manei drepte corespunzător extremităţilor 
infer. a metacarpienelor I I  şi III, o durere ce s’a accentuat treptat cu apa
riţia unei tumefacţii cu caracter inflamator în această regiune. După o tre
cere de o lună acest proces supurativ se deschide, întreţine şi lasă să persiste 
un orificiu fistulos până în prezent. Cu 3 săptămâni înainte de internare, 
simte repetându-se aceleaşi fenomene dureroase localizate la piciorul stâng în 
dreptul celei de a patra articulaţie metatarso-falangiene şi care îi împiedecă

*1 Comunicare făcută la Soc. de Medicină din Oltenia în şedinţa din 2 
Dec. 1934, ţinută la Slatina (Olt).



359

mersul. In ajunul intrărei în serviciu se deschide şi acest al doilea focar su- 
purativ. In ultima vreme, mersul îi era jenat şi la piciorul drept de o tu- 
mefacţie pe fata dorsală a reg. tarsiene.

Fig. No. 1 .— Spina ventoza multiple. Mâna dreaptă şi piciorul stâng.
Artrită a tarsului drept.

Starea prezentă. Bolnavul de constituţie robustă, sub febril (371) puls 
regulat, bine bătut. Apetitul diminuat. Scaunele şi urinile normale. La exa
menul general visceral nu prezintă nimic de seamă.

Pe fata dorsală a manei drepte se constată un orificiu fistulos situat 
cam in dreptul extremitătei infer. a celui de al 2-lea metacarpian, prin care 
se prelinge în conţinu o secreţie sero-purulentă, de culoare galben-verzue, v i
rând spre ruginiu. Acest orificiu fistulos este înconjurat de o zonă roşie-violacee 
uşor infiltrată, nefluctuentă, aderentă la os.

Pe faja dorsală a piciorului stâng, aproape de înterlinia articulară me- 
tatarso-falangiană, între al 3-lea şi al 4-lea deget se remarcă un alt orificiu 
fistulos abia organizat de 2 zile prin care se scurge o secreţie cu aeeleaş ca
ractere ca mai sus însă de o coloraţie mai deschisă. împrejur şi spre cel de al 
5-lea metatarsian tegumental cu caracter inflamator; fluctuentă la presiune.

Tot pe fafa dorsală, însă a piciorului drept se constată o deformare a 
reliefului regiunei tarsiene printr’o tumefactie dură şi dureroasă centrată 
cam de cel de al 3-lea cuneiform.

Sero-reaetia Bordet-Wassermann în sânge intens pozitivă repetat + + + +
Radiografia manei drepte: proces osteo-periostic în cele 2/g inferioare 

ale celui de al 2-lea. metacarpian.
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Figf. No. 2. — Spina ventoza a celui de 
al 2-lea metacarpian drept, 

înainte de tratament.
Fig No. 3.—

aceiaşi ca în figf. 2, dupe tratament.

Fig. No. 4.— Spina ventoza a celui de al Fig No 5 —
IV  metatarsian stâng, înainte de tratament. aceiaşi ca în fig. 4,'după tratament.
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Radiografia piciorului stâng: necroza complectă a 1/3 anterioare a celui 
de al 4-lea metatarsian cu distrugerea şi a suprafeţei articulare.

Radiografia piciorului drept: artrită a tarsului (2-lea şi 3-lea cunei
form).

La examenul radioscopie pulmonar nu se constată nimic anormal.
La câteva zile delà internare se institue un tratament arseno-mercu- 

rial (neosalvarsan şi cianur de mercur).
Local, pansament steril după toaletă obicinuită.
După 24 zile febra scade menţinându-se tot restul timpului sub 36®.
Bolnavul părăseşte serviciul pe ziua de 19 Maiu, adică după ospita- 

lizare de 58 zile în care timp i s’au administrat 4,05 gr. Neosalvarsan şi 23 
injecţii cu cianur de mercur 0,02 ctgr.

Orificiul fistulos la picior complect închis. Durerea dispărută; mersul 
normal. La eşirea din spital prezintă radiografie o uşoară tendinţă la con- 
turnarea osului.

La mâna dreaptă se menţine o foarte uşoară secreţiune puţin seroasă. 
Procesul de artrită al tarsului drept dispărut.

Se recomandă bolnavului ca după o pauză de 6 săptămâni să reînceapă 
tratamentul antisifilitic.

Revăzut la 3 Noembrie a. c., adică după aproape 5 luni şi 1/2 în care 
timp a mai făcut un tratament arseno-bismutic (neosalvarsan şi Rasbi) bolnavul 
nu se mai plânge de nimic. Fistulele dispărute. Tegumentul aproape normal. 
Pe plăcile radiografice : tumefactia metacarpianului 2 redusă. Focarul necrotic 
delà piciorul stâng cuprins de o zonă de proliferare osoasă.

Din cele de mai sus rezultă că este vorba de un bolnav ale 
cărui spina ventoza au fost de origine sifilitică. Afară de o sero- 
reacţie B. Wass. în sânge intens pozitivă, nici un alt semn de 
sifilis.

Rezultatul tratamentului confirmă pe deantregul diagnosticul.
Trebue de remarcat un fapt dealtfel destul de important: retro

cedarea le n t ă  a focarelor inflamatorii j a p t  c e  im p u n e  o  p e r s e v e 
r e n tă  bine susţinută a tratamentului antisifilitic.

Am conchide în fine că înainte de a face diagnosticul de 
tuberculoză în special osoasă şi articulară, trebue gândit şi la 
sifilis căci cum spunea proff. Gaucher: nu există o altă maladie 
care să semene mai mult cu sifilisul decât tuberculoza.

V DrăGOESCU et A. DOBRESCU : S p in a  ventosa m u ltip le s  
d ’orig in e hérédo-sy philitique tardive.

Les auteurs publient le cas d’un jeune homme de 18 ans, robuste, n’ayant 
rien de suspect dans ses antécédents, avec un B. Wass. intense positif (-H-++) 
et qui présente sur la lace dorsale de la main droite, ainsi que sur la face dorsale 
du pied gauche un orifice fistuleux, résultat de quelques procès suppuratifs nécro
tiques, qui corespondent au Il-ème métacarpien droit ainsi qu-au IV-ème métacar
pien gauche. De plus, une artrite du tarse droit (le 11-ème et le Ill-ème cuneiforme). 
Après l’administration de deux cures antisyphilitiques les procès suppuratifs s’éteig
nent et on peut suivre même d’importantes modifications radiologiques : les anciens 
foyens nécrotiques ayant été invadés par une intense prolifération osseuse.

Le résultat du traitement confirme le diagnostique des auteurs lesquels 
sont convaincus qu’avant d’étiquéter pour tuberculeuses des lésions semblantes il 
faut penser aussi à la syphilis.

5
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E U G E N I E

EUGENIA Şl INOIRILE CODULUI PENAL.
de

I. VASILESCU-Bacium
. Jude de Instrucţie-Preşedlnte

E un adevăr axiomatic că societatea modernă se resimte in
suficient apărată în lupta —  din ce în ce mai spinoasă şi peri
culoasă —  contra elementelor anti-sociale.

Legiuirile penale actuale —  inspirate de un liberalism exage
rat, şi de un falş umanitarism —  nu mai presintă organizaţiei de 
Stat acea fermă armură, capabilă să combată cu efect, delicvenţa 
notorie care sporeşte îngrijitor, atât sub raportul intensităţii cât şi 
al virulenţii, periclitând însuşi viitorul civilizaţiei unui neam prin ac
ţiunea distrugătoare şi disolvantă ale unor elemente inferioare care 
copleşesc pe cele superioare şi utile unei rodnice evoluţii sociale *

De aceea, în multe ţări —  preocupate de starea alarmantă 
de pericolositate *) şi de gradul de intensitate al infracţiunei —  s’a 
pus problema sporirei capacităţei de luptă a Statului în contre 
criminalităţii, căutându-se mijloace mai proprii, pentru paralizarea 
acţiunei anti-sociale a indivizilor anormali şi periculoşi.

Insă, pentru ca soluţia să garanteze o efectivă combatere a 
criminalităţii, trebue ca problema să fie pusă complect, studiată pe 
baza unor metode ştiinţifice şi tratată radical şi cu curaj.

Metoda veche de reprimare a delicvenţei nu a avut succes, 
pentru că ea se mărginea numai la un tratament empiric, prin sim
pla aplicare a penalităţii, fără a studia, în prealabil, cauzele cri
minalităţii în raport cu influenţa mediului social şi a eredităţii de
licventului, spre a se legifera măsuri inerente de siguranţă şi de 
prevenire ale cauzelor generatoare a actelor multiple, de teroare 
socială.

Problema trebue tratată, nu numai în cadrul restrâns, pe- 
nalistic, ci în unul —  mult mai larg —  al studiului eredităţii 
infractorului şi prin aplicarea metodelor ştiinţifice, eugenice, de cu
rajoasă şi unitară profilaxie socială.

1) A  se vedea Silvio Ranieri — La pericolosite criminale vel codice penale 
sigene Sc. pos. 1933.
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Numai astfel, vor spori şansele de triumf al elementelor su- 
porioare şi bine înzestrate ale omenirei, contra elementelor infe
rioare şi antisociale.

Iată cum criminologia —  adoptând o metodologie ştiinţi
fică —  se integrează in ritmul eugeniei spre a combate un fenomen 
patologic-social, în însăşi cauzele lui iscoditoare, căci numai astfel 
se pot suprima şi efectele.

Cessante causa —  cessat et effectus.
Aşa am înţeles să pun problema raportului de conexitate între 

eugenie şi combaterea criminalităţii, în lucrarea mea „Eugenia” şi 
studiul eredităţii” 2) — contribuţie juridico-sociologică —  publicată 
anterior.

Intr’adevăr, criminalitatea e considerată ca un fenomen mor
bid psicho-social şi, ca atare, pentru a putea pătrunde secretele 
cauzalităţei sale, trebue să se studieze mai întâi, legile psicho-bio- 
logice, care guvernează transmiterea către descendenţi a caracterelor 
patologice ereditare, ale ascendenţilor, în afară de influenţele la
terale şi auxiliare ale mediului social.

De aci, necesitatea ştiinţifică a studiului prealabil al eredităţii, 
astfel cum a fost întrevăzut de teoriile celebre ale lui Darwin şi 
Weismann —  stabilindu-se că omul moşteneşte, nu numai calităţile 
d  şi anomaliile corporale şi mintale ale precursorilor, în al căror 
substrat patologic rezidă însuşi isvorul delicvenţii de mâine.

Teoria evoluţiei —  astfel cum a fost formulată de ilustrul 
autor al „Originei speciilor” —  stabileşte, în cadrul biologic gene
ral, acel determinism care are la bază principiul variaţiunei con
tinui a speciilor,, a cărui motor este lupta pentru existenţă de care 
depinde selecţiunea naturală.

Dar, dacă selecţiunea naturală elimină din mijlocul naturii 
sălbatice, formele degenerate, împiedecând astfel deteriorările po
sibile ale lumii organice; în schimb, societatea omenească îşi fău
reşte mijloace de a se sustrage acestei nemiloase selecţiuni naturale, 
iar defectele individuale acumulându-se in specie, pricinuesc dege
nerarea ei colectivă.

In acest sens, civilizaţia —  fără corectivul eugenie —  ar putea 
fi socotită ca o primejdie pentru sănătatea societăţii umane.

Astfel Darwin a putut spune că: „Noi oamenii civilizaţi fa
cem tot ce putem mai bine, ca să împiedecăm procesul eliminării 
celui slab la trup şi minte; noi clădim azile pentru imbecili, pen
tru infirmi, şi bolnavi” ; iar genialul Goethe, prevăzând acelaşi 
pericol, prin civilizaţie, a spus —  cu drept cuvânt —  că: „prin 
umanitarism, lumea va deveni un mare spital în care unul va fi 
infirmierul celuilalt” şi —  s’ar putea adăuga —  şi o imensă 
puşcărie.

Iată însă că apare —  în interesul superior al selecţionării 
rasei —  o nouă doctrină salvatoare, eugenismul, care prin metode 
ştiinţifice şi în lumina principiilor certe ale eredităţii, stabileşte 
mijloace teoretice şi practice, capabile să suplinească această

2) Vezi «Mişcarea Medicală Română» Nr. 3—4 1935, pag. 169 şi urm.



365

lipsă, stimulând pe deoparte, prin măsuri pozitive, înmulţirea ele- 
rr.entelor bineînzestrate ale rasei neamului nostru; iar pe dê  altă 
parte, prin măsuri negative, punând o stavilă înmulţirei indivizilor 
disgenetici şi antisociali, purtători de grave anomalii ce se pot 
transmite pe cale ereditară.

Aceste măsuri ale eugeniei positive şi negative, trebuesc a- 
plicate concomitent, spre a nu fi iluzorii în efectul lor profilactic 
—  social, ele complinindu-se reciproc şi formând un tot unitar, 
necesar conservărei şi selecţionărei energiilor superioare ale rasei
noastre. . .

Evident că nu se poate concepe o favorizare a înmulţirei 
elementelor bine dotate, cu inerentele lor calităţi superioare, dacă 
ezităm să punem un zăgaz ferm, perpetuărei defecţivităţei umane 
şi a celor nepotriviţi cu idealul biologic al rasei şi cu progresul 
social al naţiunei. Ar fi să răspândeşti, zadarnic, seminţe bune, 
într’un ogor neplivit de buruenile otrăvitoare şi sufocante.

Un asemenea mediu bolnăvicios ar fi prielnic inflorirei tu
turor plăgilor sociale şi a unei criminalităţi crescânde care ar stân
jeni o armonioasă cooperare socială. _

Problema eporului numeric al generaţiilor _ viitoare, trebue 
neapărat complectată cu problema educaţiunei şi selecţiunei eu- 
genice, prin ridicarea nivelului lor psichico-biologic, în interesul
conservărei şi prosperităţei naţiunei. _ ^

Metodei de realizare a idealului eugenie trebue sa se reliefeze 
acel spirit preventiv —■ ca fiind mai rodnic în rezultate generale 
precum în medicină, e socotită mai cu folos prevenirea boalelor, 
decât trâtârcâ lor»

In acest spirit preventiv, cu efectele sale de repercusiune 
folositoare în toate domeniile vieţii sociale _ moral, economic, 
ereditar şi patologic-criminal —  rezidă însuşi secretul reuşitei 
mişcărei eugenice, a cărei acţiune salvatoare, prin interdependenţa 
structurii faptelor sociale, va infuza întregului organism al naţiunii, 
o nouă sevă de vitalitate şi regenerare socială, în stare sa producă 
un reviriment de afirmare a scopurilor proprii de civilizaţie ale
neamului nostru. _ .

Prin urmare, în lipsa efectelor selecţiunei naturale, societatea 
va trage beneficii similare din aplicarea unor legiuiri izvorâte din 
noua concepţie eugenică care va făuri drastice măsuri restrictive per
petuărei defectivilor şi elementelor anti-sociale, instaurându-se, prin 
compensaţie, acea selecţiune raţională, atât de necesară, mai ales, 
în ţările cu coduri penale excesiv-umanitariste, unde nefnnd în
găduită pedeapsa cu moarte contra criminalilor, lipsa unui atare 

, efect selectiv, ar putea fi suplinită, cu succes, prin acţiunea —  
echivalentă dar mai blândă —  a mijloacelor coercitive pe care le 
pune la îndemână statului, ştiinţa eugeniei, astfel cum le vom exa
mina mai târziu şi pe cari, e necesar, să le adopte, în întregime 
şi noul cod penal român.



CE POATE REALIZA PRACTIC EUGENIA LA N O I?’ )
de

D-r IOSIF LEONIDA
Medic. Circ. Poşeşti-Prahova

Motto s Amicus Plato, sed 
tnagis amica veritas.

In Italia mussoliniană mai întâiu, în Germania hitlerista 
mai apoi a luat naştere un curent ştiinţific —  cu scopuri însă emina
mente de realizări practice —  de eugenie, adică de îmbunătăţirea 
rasei. Bazele  ̂ ştiinţifice ale eugeniei sunt studiile asupra heredităţii 
în general şi asupra biotipologiei —  pentru a întrebuinţa expresia 
D-lui Nicola Pende, profesor de clinica medicală la facultatea 
de medicină din Genova. Biotipologia este studiul complet al omu- 
lui din punct de vedere constituţional somatic şi psihic, care nu se 
mărgineşte numai la aspectele morfologice externe, ci caută a pune 
în relaţie de dependinţă cauzală acestea cu modalităţile funcţio
nală ale sistemului endocrin şi neuro-vegetativ. După o altă de
finiţie tot a lui Pende *) —  studiul constituţiei omului este cli
nica omului sănătos. Este însă prudent a ne pune în gardă de 
a întreba pe vre-un clinician al constituţiei ce este sănătatea şi unde 
începe boala, pentrucă nu ne putem aştepta la un răspuns precis, 
cu toate studiile asidue şi amănunţite ce se fac. Se ştie că un om 
perfect echilibrat este mai mult o construcţie teoretică. Cine în
treprinde studii seriale constată întotdeauna deviaţiuni, în plus 
sau minus, dela cifrele medii-normale. Există însă cazuri de 
tranziţie, cari fără a fi net patologice, se îndepărtează totuşi cu 
mult dela normal.

Să dau un exemplu, în legătură cu argumentul articolului 
de faţă. „Habitus asthenicus” al lui Stiller sau constituţie pre- 
tuberculară este aceia a unui individ, care nu este, sau nu este 
încă, tuberculos, dar care poate deveni, care este predispus, 
întreb: Din punct de vedere eugenetic, este acest individ tuber- 
culos latent, sau are o tuberculoză inactivă la un moment dat al

*) Lucrare primită la redacţie la 28 Iunie 1935.
1). Vezi Nicola Pende, Trattato sintetico di Patologia e clinica medica 

Casa Editrice Giuseppe Principato, Messina.
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vieţii, tuberculoză pe care noi nu o putem stabili nici clinic, nici 
radiologie ? Sau este un individ care poate avea descendenţi să
nătoşi ?

Este un lucru cunoscut că alcoolismul, mizeria economică 
au o influenţă nefastă asupra destinului unui tuberculos. Dar a- 
ceşti factori extrinseci pot exercita influenţa lor nefastă şi asupra 
unui individ pretuberculos, slăbind puterea de rezistenţă organică 
a acestuia şi dând posibilitate de desvoltare barilului Koch care în 
alte împrejurări sociale nu s’ar fi putut desvolta.

Şi atunci, drept este a prejudicia libertatea individului, pre- 
tinzându-i certificate prenupţiale şi a se supune unor lungi şi mi
nuţioase examene clinice şi radiologice —  cari, în paranteză fie zis, 
nu sunt întotdeauna concludente —  pe câtă vreme ar fi mai logic 
de a combate factorii extrinseci coadiuvanţi ?

Dar combaterea acestor factori extrinseci constituie un pro
gram de higienă publică, care a existat şi înainte de preocupările 
eugenetice de azi.

Ca medic, care profesez la ţară, am ocazia să constat zil
nic că mamele analfabete îşi cresc copiii murdar, trăesc într’o 
|mare promiscuitate câte 8— 10 persoane într’o cameră micăi, 
prost iluminată şi prost aerisită, cu pământ pe jos; alimentaţia 
este insuficientă, atât calitativ cât şi cantitativ. Această stare de 
lucruri, am constatat-o chiar la oameni cu bună stare pecuniară. 
Se ştie ce însemnează aglomeraţia şi alimentaţia insuficientă pentru 
tuberculoşi. Dacă această stare de lucruri se constată la oameni 
cu bună stare pecuniară, ce să mai spunem de cei cu proastă 
stare pecuniară ? Şi —  ironia soartei —  aceştia sunt foarte fecunzi, 
întreb:

Din punct de vedere eugenetic, ce mijloace de persuasiune 
avem pentru a convinge pe aceşti indivizi de a nu mai procreea? 
pe câtă vreme ar fi mai logic de a combate analfabetismul şi a 
îmbunătăţi starea economică a ţăranului.

Dar combaterea analfabetismului şi îmbunătăţirea stărei eco
nomice a ţăranului constituie un program de realizări practice, 
care a existat şi înainte de preocupările eugenetice de azi.

Ca medic rural ţin conferinţe antialcoolice. Ce efect per
suasiv pot avea aceste conferinţe, când în comunele rurale se mă
reşte numărul cârciumilor ?

Or, azi nu mai este nevoie de studiul heredităţii, pentru 
a cunoaşte efectele deleterii ale alcoolismului asupra celulelor ger
minai e, asupra descendenţii. Se ştie că descendenţii alcoolicilor 
sunt alcoolici, epileptici, criminali.

Dacă cu mijloace persuasive nu se poate face nimic, atunci 
poate cu mijloace coercitive se poate realiza ceva.

Din punct de vedere eugenetic, ce ar trebui să facem ? *
Să sterilizăm toată lumea, care umple cârciumile la sate 

Şi bodegile la oraş ? sau să sterilizăm numai pe criminalii alcoolici ? 
ar fi o măsură nedreaptă, căreia mentalitatea latină —  care nu 
este de fel identică cu mentalitatea anglo-saxonă din ţările unde 
s’a introdus legea sterilizării —  se opune. Şi iată dece:
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Studiul heredităţii, în domeniul biologiei generale, se face 
pe animale  ̂mici, a căror durată de gestaţiune este mică şi numărul 
descendenţilor mare. Astfel, într’un timp mai scurt sau mai lung, 
se poate stabili cari caractere sunt dominante, cari recesive, şi 
în ce măsură se transmite hereditar. Ei bine, la om aceasta nu 
este posibil. A urmări un anumit caracter, la om, la mai multe ge-t 
neraţii de ascendenţi este o cercetare care întâmpină foarte mari di
ficultăţi şi nici odată nu se are certitudinea exactităţii.:

Dacă din punct de vedere eugenetic ar fi just să sterili
zăm un criminal, având in vedere că ar putea să aibe descendenţi 
criminali cum rămâne cu acele cazuri sporadice de criminalitate, 
cari se ivesc în familii, la cari nimeni nu se putea aştepta la 
aşa ceva? Este în amintirea tuturor cazul acelui tânăr criminal 
licean, fiul unui înalt magistrat.

Cauzele criminalităţii sunt mult mai complexe şi cer un. 
studiu amănunţit şi o combatere sistematică a lor. Sterilizarea 
criminalilor nu rezolvă chestia criminalităţii. Din punct de ve
dere endocrinologie însemnează, cel puţin, a privi chestia uni
lateral. Se ştie  ̂ relaţiunile interorganice endocrine şi influenţa 
glandelor endocrine asupra psihicului, dar nu s’a putut stabili cu 
piecizie pană azi, care anume glandă, sau complex de glande, 
este responsabil de anumite stări sufleteşti, de anumite virtuţi, de 
anumite viciuri. Este rezervat viitorului a aduce preciziuni în acest 
sen.s „ ş.ţ ~  Poate —  a găsi o terapie mai raţională a crimE 
nalităţii. Să presupunem de exemplu că tiroidectomia ar putea de
termina^ o atare modificare a constituţiei criminalului, încât des
cendenţii acestuia să fie normali. N’ar fi oare mai raţională această 
intervenţie chirurgicală, în combaterea criminalităţii, decât steri
lizarea ?

®ă. considerăm acum, din punct de vedere eugenetic, chestia 
sifilisului. Şî  fiind medic rural, voi vorbi despre sifilisul la ţară. 
Deşi s ar părea paradoxal, eu cred totuşi că această boală so
cială, are mai multă importanţă pentru individ decât pentru desy 
cendenţii lui. Căci ne aflăm în această alternativă:

i) Dacă interzicem sifiliticului să se căsătorească, acesta 
nu va procreea, admiţând că n’ar întreţine legături de concubinaj. 
(In acest caz intrăm m alternativa a doua); deci patrimoniul hu- 
man al naţiunii pierde un anumit număr de copii, care ar putea 
avea dela un individ sănătos;

 ̂2) Sau sifiliticul trece peste sfaturile medicului eugenist şi 
sê  căsătoreşte. Ce Se va întâmpla? Femeia va avorta de câteva 
ori, apoi va naşte copii morţi, apoi copii vii heredosifilitici, cari 
mor în primii ani de viaţă: patrimoniul human al naţiunii nici 
în acest caz nu este mărit.

Şi de aceia spuneam că sifilisul are mai multă importanţă 
pentru un individ, care, dacă nu se tratează, este expus la arterite 
sifilitice (urmate de gangrenă, hemoragii cerebrale, anginâ pec
torală, ruptură de anevrisme aortice), leziuni terţiare destructive 
osoase, diverse leziuni viscerale.
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Dar pe medicul eugenist nu-1 interesează ca sifiliticul să 
n’aibe copii sau să aibe copii heredosifilitici. Ceeace interesează este 
a avea copii sănătoşi.

Ce este ded de făcut?
I. Profilaxia sifilisului:
a) individuală. Nu intru în detalii, dacă este mai bună pro

filaxia chimică sau cea mecanică. Dar profilaxia individuală pre
supune o anumită educaţie a masselor, care se isbeşte însă de di
ficultăţile oferite de analfabetism şi alcoolism.

b) combaterea prostituţiei şi controlul veneriologic al pros
tituatelor. Acestea sunt măsuri cu totul insuficiente, pentru a nu 
spune iluzorii. Prostituţia nu se poate desfiinţa, pentru că există 
din timpurile biblice şi poate tot studiile viitoare de endocrinologie 
să precizeze formula endocrină a prostituţiei.

Chiar dacă s’ar rezerva anumite cartiere prostituatelor^ şi 
s’ar face un control venerologic riguros ştiinţific al lor, rămâne 
prostituţia clandestină, aşa zisă din înalta societate, contra căreia 
nu avem mijloace coercitive legale pentru control.

II. Tratamentul sifilisului obligator şi gratuit.
Foarte frumos; dar să privim realitatea cum este. Ce face 

medicul de plasă cu sifiliticii din comunele situate la o distanţă 
de 25— 30 km.? Este o imposibilitate materială pentru medic de 
a putea îngriji de aceştia şi este tot o imposibilitate a obliga pe 
ţăran, pe femeia şi pe copilul lui să parcurgă 5° km. Pe !j°?  
pentru o injecţie săptămânală, pe timpul greu al iernei, sau să-şi 
neglijeze munca agricolă —  care îi asigură painea de toate zilele 
—  în celelalte anotimpuri.

Ar mai fi o posibilitate: să se înmulţească numărul medi
cilor oficiali la ţară. Asupra acestui punct suntem cu toţii de acord 
dar din nenorocire lipsesc mijloacele financiare.

Să considerăm boalele mintale. Unii bolnavi mintali se 
pot prezenta medicului într’o fază de completă —  sau aproape 
completă —  remisiune. In psihatrie subzistă încă multe incerti
tudini de diagnostic şi prognostic. întreb: care este criteriul sigur 
de conduită al medicului, acesta trebuind să fie obiectiv şi im
parţial, fără să stigmatizeze pe nedrept un individ ?  ̂Are medicul 
posibilitatea să ţie în observaţie prelungită un individ, pentru aş 
da seama* de starea lui mintală?

Când măsurile de ordin practic de luat pentru asanarea 
populaţiei întâmpină atâtea dificultăţi —  unele din ele din cauza 
crizei economice, chiar de neînvins —  ce ne putem aştepta dela 
certificatul medical prenupţial ?

Să-mi fie îngăduit să-l consider o simplă formalitate. Pre
cum lacătul şi cheia sunt făcute pentru oameni cinstiţi, căci hoţii 
au mijloace de a deschide orice lacăt, tot astfel certificatul me
dical prenupţial este imaginat pentru oamenii cari au conştiinţa 
responsabilităţii actelor lor. Ceilalţi vor şti să se sustragă sau să 
eludă prevederile legii. Un scurt tratament antisifilitic poate ne
gativa un Wassermann şi un medic —  sau chiar o comisie de me-



370

dici —  poate fi indusă în eroare şi declara sănătos un individ 
care nu este de fel vindecat de sifilis. Intr’adevăr, în absenţa sem
nelor clinice, în faţa unui Wassermann negativ, cu ce drept putem 
declara bolnav un individ, care, pentru a eluda prevederile legii, 
ne va ascunde antecedentele personale patologice ?

Şi, fiind vorba de eugenie, ar trebui să fim exigenţi şi cu 
aşa aşii „neuro-artritici”, întru cât şi descendenţii acestora suferă 
de obezitate, gută, artero-scleroză, diabet, etc. Descendenţii neuro- 
artnticilor^ vor avea cu atât mai multe tare constituţionale cu cât 
procreatorii sunt mai în vârstă (aceasta în conformitate cu teoria 
heredităţii a lui Hammerschlag). Şi dacă este adevărat că: „se- 
tiectus ipsa morbus est”  (Seneca) ar trebui să cerem indivizilor 
dela o anumită vârstă în sus să nu mai procreeze.

Or, din cauza incertitudinelor expuse în cursul acestui 
articol, aplicarea legei sterilizărei şi legii care cere certificatul 
medical prenupţial ar duce, cred, la foarte numeroase controverse 
juridice în cari nu s’ar putea primi prea multă lumină dela medici, 
întrucât cazurile enumărate succint în acest articol sunt încă obiect 
de controversă chiar în medicină.

Concluzia acestui articol este următoarea:
Nu cu discuţiuni teoretice şi academice se poate realiza 

ceva practic la noi. Ci să fim mulţumiţi când starea economică 
şi financiară a României va fi înfloritoare şi va permite comba
terea analfabetismului, combaterea alcolismului, înmulţirea medi
cilor oficiali la sate, ridicarea economică a păturei ţărăneşti, în
mulţirea sanatoriilor de tbc., unde bolnavii de tuberculoză să fie 
trataţi în conformitate cu cerinţele ştiinţei şi m. a.

Educaţia masselor va fi atunci cu totul alta; cei bolnavi 
voi căuta ei însăşi ajutorul medical şi conştiinţa responsabilităţii 
11 va împiedica să contracteze căsătoria şi să procreeze.

Atunci scopurile finale ale eugeniei vor fi atinse, dar si 
eugenia îşi va fi pierdut raţiunea de a fi.

IOSIF LEON1DA: Was kann bei uns die Rassenhygiene 
vervirklichen ?

Verfasser zeigt dass man nichts mit akademischen u. theoretischen Diskus
sionen verwirklichen kann. In der Medizin sind sehr viele Unsicherheiten, z. ß  
ist der Stillerische Habitus asthenicus eine larvierte, inaktive Tbc., 04er kann der 
Mensch mit einer solchen Konstitution gesunde Kinder haben ? eine Kurze anti
syphilitische Behandlung kann eine positive Wa-Reaktion negativieren, und wir 
wissen ja  nicht ob man einen gesunden Mensch oder eine latente Syphilis vor 
uns haben, wenn der Betreffende seine Krankheit geheimhält. Ebensowenig kann 
der praktische Arzt einen Mensch für eine längere Zeit in Beobachtung halten 
um behaupten zu können ob der Betreffende ein gesunder Mensch ist oder einen 
Geisteskranken während der Remission vor sich hat ? Man soll auch nicht glauben 
dass die Sterilisierung alle Mörder von der W elt wegschaffen wird. Das Gesund- 
heitszeugniss vor der Ehe ist bloss eine Formalität. Man muss den Analphabe
tismus, den Alkoholismus bekämpfen, man muss die Zahl der Gemeindeärzte 
mehren, sowie die Zahl der Heilstätte für Tbc., mann muss die Möglichkeit haben 
alle Syphilitiker zu behandeln. Dann werden -  ipso facto — auch die Endziele 
aller Eugenetik verwirklicht sein.
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lOSIF LEONIDA: Qu’estce que l ’eugénetique peut-elle réaliser 
chez nous?

L’auteur montre les diverses difficultés, qu’a l’eugénetique dans la réali
sation de ses principes. Par exemple, l’habitus asthenicus de Stiller est-il une forme 
de tbc., larvée, inactive, ou bien l’individif avec cette constitution somatique peut-il 
bien avoir des enfants sains. Un syphilitique, voulant éluder les lois, peut garder 
en sécret ses antécédents pathologiques et alors, en absence de tout signe clini
que, avec un Wa. négatif, c ’est-à—dire qu’on peut négativer avec un court traite
ment antisyphilitique, le médecin peut éliberer, en bonne foi, un certificat bon 
pour le mariage. De même, il ne faut pas croire qu’avec la stérilisation on pourra 
résoudre pour toujours la question de la criminalité. Le praticien n a pas la posi- 
bilité de tenir en observation pour un temps assez long un individu, qui peut être 
sain, mais, le cas échéant, être aussi un malade mental, dans une période rémission.

Ce qu’il faut, c’est : augmenter le nombre des médecins officiels à, la cam
pagne, construire des sanatoriums pour les tuberculeux, combattre l’alcoholisme, 
l’analphabetisme, rendre meilleure la vie économique du paysan, faire l’éducation 
civique des masses. Seulement ainsi, et pas avec des discussions théoriques et 
académiques, pourra-t-on réaliser quelque chose chez nous. Mais il faut attendre 
d’abord la fin de la crise économique.

MYOSTON
Extract muscular standardizat pe bază de 
adenosină phosphorică 1 cc . =  0 ,0025 g-

Angină pectorală -Turburările vaselor cardiace - Scleroza 
coronară - Hypertonie - Astm cardiac - Spasme vasculare 

periferice - Claudicafie intermitenta.
*Cercetări farmacologice au dovedit efectul spasmolitic al adeno- sinei phosph. musculare asupra vaselor coronare precum şi acţiunea sa hlpotensivă asupra sistemului vascular *

Per os 3—4 ori pe zi câte 20 picături.  ̂ .
Sau injecţie subcutană sau intramusc. 1 - 2  cc. odată pana la 2 ori zilnic. 

Flacon cu 20 cc. soluţie şi cutii cu 3 & 12 fiole 1 cc.

Dr. G. HENNING, Fabrică de produse farmaceutice, Berlin-Tempelhof
L. Melamed & Co., Calea Şerban Vodă No. 41, Bucureşti.
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ALTE LACUNE ALE ORGANIZĂRII SANITARE ACTUALE")
dc

D-r VASILE I. D. CAMENIŢA
Medic definitiv al spitalului Cujmiru 

şi Circumscripţiei sanitare Câmpul, judeţul Mehedinţi

_ In numărul 3— 4 al revistei, colegul meu Doctorul P. Cosac, 
Medic al circumscripţiei Logreşti-Gorj, publică o serie întreagă de 
prea îndreptăţite constatări şi deziderate ce le-a făcut în cursul 
activităţei sale şi pe câte credem că orice medic, ce acti
vează în mediul rural ca D-sa, le-a făcut la vreme.

Le-am citit şi eu şi le-am găsit, repet încă odată, cum nu se 
poate mai îndreptăţite, cu cât constatările sale sunt şi ale mele. 
Am putea adăoga, că unele sunt chiar mai grave, cum este cazul 
nostru.

Sunt medicul unei circumscripţii rurale, destul de mari şi în 
acelaş timp sunt şi medicul Spitalului dela reşedinţa Circums
cripţiei.

. îndeplinesc deci două servicii, pentru care nu primesc decât 
un singur salariu, care la vechime egală este mai mic ca al unui 
medic, care are numai serviciul de medic de circumscripţie. In 
acelaş timp diurna de transport a unui medic de circumscripţie, 
care este şi medic de Spital, este mai mică, decât cea pe care o 
primeşte un medic care are numai circumscripţie. De ce ?

S ’a zis că medicul de Spital are clientelă care plăteşte şi 
implicit venituri mai frumoase. Ar fi bine să fie chiar aşa 
cum sê  zice, iar în acest caz medicul de Spital şi circumscripţie 
sanitară dece să se ocupe mai întâi? De serviciul care este de 
două ori mai greu, sau să-şi vadă de clientelă?

De luăm primul caz, trebue să ţinem seamă că medicul nu 
poate cu salariul ce i este dat, să trăească în condiţiuni accep
tabile, el şi cu familia sa, şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile 
morale şi sociale ce-i incumbă, căci de clientelă nu se mai poate o- 
cupa în acest caz şi atunci trebue să trăească în condiţii jignitoare 
pentru demnitatea sa de om şi medic. *)

*) Primită la redacţie la 12 Iunie 1935.
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In al doilea caz va neglija serviciul dublu, ce are şi atunci 
observaţiile şi admonestările curg din două părţi. încotro să-i dea 
medicul de Spital cu circumscripţie,, ca să împace cum zice 
Românul şi una şi alta?

Colegul meu s’a ocupat de constatările ce le-a făcut D-sa 
în calitate de medic numai cu circumscripţie şi din acuzările ce ni 
se aduc nouă ca medici de circumscripţie, cum subsemnatul sunt 
medic şi cu Spital şi în situaţia mea mai sunt mulţi alţii, mie şi 
acestora ni se mai aduce al doilea cap de acuzaţie şi anume că 
avem activitate slabă ca medici de Spital.

Desigur că dacă se ' apreciază slabă activitatea unui medic 
care are numai o circumscripţie cu zece două zeci mii de suflete, 
cu atât mai mult o să se aprecieze ca slabă activitatea unui medic 
ce se desfăşoară pe dublul plan, medic de circumscripţie şi medic 
de Spital.

Ori de câte ori s’a făcut şi se fac asemenea aprecieri, nu 
se ţine nici-odată seamă de importanţa şi extrem de grava lacună 
care este între dispoziţiile legii, şi impuse medicului de Spital cu
sau fără circumscripţie şi între mijloacele ce i se pun medicului
la dispoziţie pentru realizarea celor ce i se cer cu atâta stăruinţă.

Vom căuta să arătăm în cele ce urmează, dece un medic fie 
el numai de Spital fără obligaţia de a fi şi medic de circumscripţie,
nu poate avea o activitate aşa cum i se cere şi ar vrea şi el s'o
aibe.

Subsemnatul funcţionez dela 15 Noembrie 1934, ca medic 
al Spitalului Cujmiru şi circumscripţiei Sanitare Câmpul şi redăm 
cele constatate de mine în acest interval.

Acoperişul tuturor clădirilor Spitalului, pavilionului de inter
nat bolnavi, locuinţa medicului, bucătăria au nevoe de urgente re
paraţii ce nu pot suferi amânarea pentru anul viitor.

Toate ferestrele exterioare şi în parte cele interioare, sunt 
deteriorate şi absolut inutilizabile. Dacă până la toamnă Spitalul 
poate funcţiona fără ca ferestrele şi uşile să fie în bună stare, apoi 
când va veni frigul la sigur că nu va mai sta nici un bolnav în 
Spital chiar să fie legat, căci este dela sine înţeles că ori cât 
ioc s’ar face nu are să fie nici-odată nici măcar pic de căldură.

Dar şi sobele sunt unele defecte şi altele prea mici faţă de 
cubajul camerilor respective.

Alocaţia pentru combustibil este numai în parte suficientă şi 
oumai dacă ferestrele dela camerile unde facem focul sunt bune 
Şi sobele se potrivesc la destinaţia ce li s’a dat. Dar când aceste 
două condiţii nu sunt îndeplinite, cum este cazul în speţă?

Instalaţia de băi a Spitalului necesară pentru folosinţa bolna
vilor este inutilizabilă şi reparaţiile necesare nu se pot face din 
cota cheltuelilor mărunte.

Efectele bolnavilor sunt într’o foarte redusă cantitate. Aşa, 
Oe lipsesc între altele papuci, şi ca urmare bieţii bolnavi sunt 
Nevoiţi să meargă cu picioarele goale, pe ciment ca să se ducă 
la closet.



374

Instalaţia de apă a Spitalului este defectă şi Spitalul suferă 
în foarte mare măsură de lipsa apei.

Pentru toate punctele de mai sus am făcut la vreme inter
venţia necesară. Aici ţinem să arătăm că în stiuaţia Spiţalului 
nostru se găseşte majoritatea Spitalelor din ţară.

In acelaş timp când Spitalul este forţat să funcţioneze şi 
funcţionează în aceste detestabile condiţiuni, nu am ca ajutoare la 
circumscripţie decât trei agenţi sanitari, un agent chininizator 
şi o moaşe rurală.

Personalul nostru abia astăzi a încasat salariul pe una 
lună, după mai bine de opt luni de zadarnică aşteptare.

Subsemnatul n’am încasat dela i August 1934 şi până în 
prezent diurna de deplasare decât pe luna Martie 1935, iar pe 
restul de nouă luni nimic.

Mai am de primit restanţe pe anii 1932— 1933 şi 1934, 
salarii şi diurne în valoare de peste douăzeci şi opt mii lei.

Este dela sine înţeles ce ar însemna pentru mine aceşti bani, 
mai ales în situaţia actuală.

Menţionez că astăzi salariul subsemnatului primit în mână 
este de lei patru mii una sută şease zeci şi şease, la fel ca un’ 
plutonier Major şi aceasta după aproape şeapte ani de serviciu, 
căci gradaţiile nu mi s’a dat nici mie nici colegilor mei în această 
situaţie.
I La acest punct menţionez că la corpul didactic primar, 
s’a dat şi se dau gradaţiile cuvenite, fiindcă învăţătorii sunt mulţi 
şi au voturi multe. Medicii de Spitale şi de circumscripţie sunt pu
ţini şi aceştia sunt divizaţi, pot fi deci neglijeaţi şi implicit cu 
ei neglijată şi sănătatea publică, pentru care toţi se bat cu pumnii 
în piept, dar puţini fac ceva pentru ea.

La toate cererile medicilor cu suflet şi grije pentru reaua 
stare sanitară a populaţii în mijlocul căreia trăesc, se răspunde 
invariabil cu vechiul cântec, nu sunt fonduri, cântec ce nu poate 
avea crezare decât într’o prea mică măsură, pentru orice om care 
a umblat măcar cât de puţin prin lume. Dacă ni se vor cere pre
cizări, putem da câteva.

Pentru un moment le lăsăm la oparte, socotindu-le inutile, 
deoarece socotim că toată lumea le cunoaşte prea bine.

O ultimă constatare este că medicii de Spital şi cu cir
cumscripţie noi numiţi în serviciu, n’au habar de administrarea 
unui Spital sau a unei circumscripţii.

Sunt siliţi să-şi facă ucenicia cu subalterni ce nu întotdeauna 
sunt înzestraţi cu priceperea necesară şi bună credinţa absolut impe
rioasă, ce li se cere.

Intr’un viitor articol vom căuta să arătăm dece trebue să 
trăiască Spitalele rurale şi cum pot fi făcute să trăiască, ca în- 
tr’adevăr să fie utile destinaţiei lor, precum vom prezenta şi 
diferite alte deziderate.
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SPITALELE MIXTE RURALE

In capitolul precedent am arătat în mod clar condiţiile extrem de 
grele, în care se desfăşoară activitatea medicilor ce îndeplinesc 
funcţiunile de Medici de Spital Mixt şi Medic de Circumscripţie.

In toate cele scrise de noi, nu este absolut nici-o exagerare; 
din contră, uneori, lucrurile sunt mai grave şi în momentul de 
faţă noi nu vedem licărind la orizont nici-o speranţă de îndreptare a 
nenorocitei situaţii, în care se sbat serviciul sanitar rural, circums
cripţii şi Spitale.

In asemenea situaţii, drept orice ajutor primim de 
rdine şi avertismente că nu__n£__fg££Hi—>datoria.

Desigur că este o parte de adevăr în această afirmaţie, dar 
oare de această situaţie suntem vinovaţi numai noi Medicii Rurali? 
Credem ferm că nu noi suntem cei dintâi vinovaţi. Dar cine mai sunt 
aceşti vinovaţi şi care este vina lor? Aici se deschid mari şi grave 
probleme, asupra administraţiei şi finanţelor publice, a căror des- 
batere nu intră în cadrul articolului de faţă şi pentru care alţii 
sunt chemaţi a face aprecierile şi aplica sanţiunile necesare ce nu 
tnai pot întârziea; şi totuşi întârzie.

Dar să trecem la ideea ce voim a desvolta în prezentul ar
ticol. —  S’a vorbit şi se tot vorbeşte de ani de zile de desfinţarea 
Spitalelor Mixte, fără ca să se ia odată o hotărâre definitivă, care 
odată pusă în aplicare să, fie dusă la îndeplinire până la capăt.

S ’a procedat şi se procedează şi în domeniul sanitar ca şi în 
alte domenii, că ce fac unii legiuitori într’un. fel, să vie alţii să 
strice si să facă altfel, ca apoi să reia dela început. Decf-Va 
făcut când trecerea la stat a spitalelor mixte, când trecerea la 
judeţ sau comună, când punerea lor în funcţiune, când închiderea 
lor. In această complectă nesiguranţă de ziua de mâine şi viitorul 
spitalului ce conduce, ţinând seama de starea în care se găsesc 
aceste spitale, în ceeace priveşte clădirile şi inventarul lor, de ex- 
tramulţiplele atribuţii ce le are, se mai poate oare reproşa medi
cului de spital, în majoritatea cazurilor conducător şi al unei cir
cumscripţii sanitare, că are o activitate slabă? Noi credem hotărât 
că nu.

multe oriÎ
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Dar socotim de prisos să mai revenim asupra acestor ches
tiuni tratate în articolul precedent şi căutăm să arătăm mai de
parte câteva motive, care după părerea noastră, pledează pentru 
menţinerea spitalelor mixte rurale.

S’a preconizat şi se preconizează ca în Capitala Judeţului să 
existe un spital mare, unde să se trateze toţi bolnavii, iar în res
tul judeţului simnle dispensării. în care Medicul respectiv să dea 
consultaţii şi un prim ' ajutor^ după care apoi bolnavul, ce are 
nevoc de internare, să fie trimis în Spitalul din Capitala jude-l| 
tului. —  Să studiem această situaţie. Există oare Spitalul mare din 
Capitala Judeţului, în care să se poată interna toţi bolnavii dirij 

j judeţ, cari au nevoe de îngrijiri medicale zilnice şi apropiate ?j 
I Este ştiut că acest Spital nu există şi în actualele condiţii econo
mice, nici nu se poate face. Este suficient să arătăm aici că nouă! 
clădire a Spitalului din T.-Severin stă de 8 ani neterminată şi nu 
sunt prea mari speranţe ca să se facă acest lucru mai curând 
şi să se mai ţină seamă că în niciun caz nu ar putea interna şi 
trata pe toţi bolnavii, ce i s’ar trimite din judeţ.

In al doilea rând o altă chestiune tot aşa de importantă este 
Chestia transportului acestor bolnavi. In acest judeţ sunt şease plăşi 
administrative cu două zeci circumscripţii sanitare. Să presupu
nem că la început un singur automobil ar urma să deservească 
o treime din judeţ; ar urma ca în acel judeţ să fie trei automo
bile sanitare, a căror întreţinere totală, dat fiind şi întinderea de
servită, este de minimum 360.000 lei, la care urmează să adaugăm 
restul de cumpărare.

Pe lângă aceste trei automobile sanitare urmează să mai 
fie alte trei pentru transportul bolnavilor contagioşi, deci o nouă 
cheltueală egală cu precedenta. La aceste cheltueli cu procurarea 
şi întreţinerea mijloacelor de transport a bolnavilor urmează să 
adăugăm şi Cheltuelile cu întreţinerea bolnavilor la Spitalul Central 
din Capitala Judeţului. Se zicem însă că există Spital, există şi mijloace 
de transport, dar să ne întrebăm oare Şoselele judeţului Mehedinţi şi 
atâtor alte judeţe sunt în genere atât de practicabile pentru ca 
asemenea mijloace de transport cu automobilele sanitare să nu se 
uzeze prea repede şi menţinerea lor să nu devie imposibilă? Noi 
credem că nu, şi de părerea noastră credem a mai fi şi majori
tatea absolută a automobiliştilor români şi străini ce au fericirea 
să se plimbe pe şosele cât de puţin laterale şi chiar principale ale 
judeţelor respective. Ori refacerea şi menţinerea în bună stare a 
acestor şosele cere fonduri enorme, pe care nimeni nu are de 
unde să le ia. Mai adăogăm că, o bună parte a anului, cea mai 

Imare parte a drumurilor, ca să nu zicem totalitatea lor, este im- 
Iposibil de- »-f i- 5TTfllTamţă de orice automobil şi atunci cű"~ctr~vor 
fî~~trtrnsportaţi.—boirtavn "in CaţiÎtala judeţului circa 60— 100 km., 
pe o vreme imposibilă? Cu carul sau cu o sanie cu boi? Nu 
credem posibil.

In aceiaş vreme, punerea în bună stare de funcţionare a 
spitalelor mixte şi menţinerea lor în această bună stare se poate
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ÎMOCALCIN

Compoziţie : Bismut subgalic 0,25 
Atropină sulf. 0,0005 
Papaverinà hidroclor. 0,05 

Spasmolitic cu acţiune poten
ţată asupra musculaturei netede, 
în special asupra celei a tractului 
gastro-intestinal.

Efect spontan şi totodată con
tinuu la accese de dureri provo
cate de afecţiunile aparatului di
gestiv şi a celui uro-genital.

, Indicat la ulcere, cholelitiază, 
nefrolitiază, spasmele pi lor u lui, 
constipaţie spastică etc.

---- .......... .......
Compoziţie: Bismocalcin 0,4. 

Pancreatină 
Pepsină ăă 0,35 

La terapia gastritelor şi gastro- 
enteritelor acute şi cronice. Pro
tejează mucoasa lezată garantând 
vindecarea rapidă. Desinfectează 
tubul digestiv. înlocueşte lipsa de 
fermenţi, favorizând normalizarea 

- digestiei.
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DEXTROPUR

Glucoza chimic pură (99,5 — 99,7 °/0) 
pentru uzul perorai şi rectal 100 gr « 4 0 0  
calorii.

Apiicaţiuni multiple în : medicina 
internă (boli de stomac, ficat, ri
nichi, inimă, astenie generală), 
chirurgie (înainte sau după narcoză 
pentru a mări rezervele de glyco- 
gen), gynécologie (eclampsie, hi- 
peremeza gravidelor), medicină 
generală (convalescenţă după boli 
grave, pentru creşterea în greu
tate) etc.

S A P I C  S O C IET A T E  ANONIMA 
PEN TRU INDUSTRIA CHIM ICĂ



RUPERTUS
B A I  M E D I C I N A L E  I N  C A S

RUPERTUS băi de Acid carbonicD e g e r e  lentă de acid carbonic sub formă de perle foarte fine. Efecte ; exc5 i t i r t ; r  *  «•. «■
RUPERTUS băi de Iodf Î J i ldiCaT l’ 9^ ie COntinutului ,<3r de iod- ,a terapia tuberculozei osoaee, a fulozei, a sifilisului, precum şi la diferite forme de reumatism, la nevralgii cronic
OZOIVA băi de Oxigense întrebuinţează, mulţumită efectelor lor salutare asupra sistemului nervos, circulaţiei, precum şi asupra rinichilor cu succes în cazurile de turburări ale < ţie., a insomnii, neurastenie şi alte fenomene nervoase precum şi la nerală şi la surmenaj. F  9
THIOPirVOL băi de sulfsulf la boH crnîir W f f° rmâ uşor asimilabilă. Tratament pereiH »! î l  Cr° n,Cedei:P,ele, Prur,9°> acnee, precum şi pentru combaterea i tismului muscular şi articular, a gutei, nevralgiilor etc.
FLUOSA1V băi de ace de molift ..Tablete de baie cu extracte curative din molift şi brad Se întrebuinţează c ces la nevralgii debilitate nervoasă, reumatism muscular precum şi ca. adaus de acid carbonic şi la alte băi medicinale. ' _
S A P I C - S O C I E T A T E  ANONIMI PENTRU INDUSTRIA CI
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face cu mult mai puţine mijloace decât ar fi necesar pentru rea
lizarea prea grandiosului plan, care implică după cum arătăm 
mai sus atât de mari fonduri pentru realizarea şi întreţinerea 
Spitalului Central Judeţean, a mijloacelor de transport în bune 
condiţiuni, a bolnavilor şi căilor de comunicaţie practicabile în 
permanenţă. —  Şi ne întrebăm, oare asemenea plan este el rea
lizabil şi dacă este în cât timp ? Şi, ne mai întrebăm, ce se pune 
în loc până la realizarea sa, dacă Spitalele Mixte sunt lăsate 
să se ruineze în mod sigur, aşa după cum se procedează astăzi?

Aşa fiind, ne întrebăm ce se va face în acest timp cu bol
navii care au nevoe de tratament spitalicesc, care nu se pot duce, 
sau nu vor găsi loc în Spitalul din Capitala Judeţului, iar în 
spitalul apropiat de comuna sa, nu mai poate fi internat din cauză 
că acesta este închis sau pus în imposibilitate de a funcţiona.

Credem că cele expuse până aici dovedesc în mod destul

mărul lor.
Prin aceasta se vor salva nenumărate vieţi omeneşti, care 

altfel ar trebui să piară şi va menţine la înălţime cuvenită pres
tigiul instituţiei numită Spital şi al Medicului conducător de Spi
tal, constituind prin aceasta un prea puternic sprijin în lupta ce 
abia deacum înainte urmează a se duce pentru îndreptarea neno
rocitei stări sanitare actuală a ţăranului român.

Aceasta fiind situaţia reală, socotim deci absolut necesar ca 
în însăşi interesul sănătăţii publice, şi aceasta fără întârziere, ca 
toţi factorii în drept din toate partidele politice, ca şi din afară 
lor, să se întrunească şi lăsând la oparte orice resentimente per
sonale şi politice să discute şi să studieze în modul cel mai com
plect şi să hotărască definitiv, care este cea mai bună organizare 
sanitară potrivită ţării noastre, timpului în care trăim şi vom 
trăi, mijloacelor financiare ce sunt şi vor fi la dispoziţie pentru 
aplicarea sa.

Se va face oare acest lucru? Ne temem că nu.
Implicit în cadrul acestei organizări sanitare se va solu

ţiona într’un fel sau altul şi chestia spitalelor mixte, chestiune a- 
supra căreia orice întârziere în a o rezolva, nu face decât să 
compromită cu desăvârşire în faţa bolnavilor prestigiul de care 
trebue să se bucure, după cum am mai spus, instituţia numită 
spital şi medicul său conducător.

Dacă se va hotărî menţinerea definitivă a spitalelor mixte, 
aŞa cum noi credem, că este drept, dacă aceste Spitale vor fi 
Puse în bună stare de funcţionare, Medicii ce le conduc ştiu şi vor 
putea să-şi facă pe deplin datoria:

In orice caz starea actuală a absolutei majorităţi a Spita- 
talelor Mixte este de aşa natură că impune fără întârziere, sau 
desfinţarea lor sau luarea de măsuri cu adevărat serioase pentru 
uuediata lor punere în slujba sănătăţii publicului, aşa cum o 
Preconizăm şi credem noi că este drept.
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CAPITOLUL II

MEDICINA EM PIRICĂ B Ă B EA SCĂ
BOALE ALE APARATULUI DIGESTIV

COLICI INTESTINALE. —  (Isdat, Surdumad, Durere la 
inimă, la burtă). -------

Se ia o cărămidă fierbinte, se toarnă pe ea ceai de muşeţel, 
iar bolnavul stă cu abdomenul în dreptul cărămizii acoperit cu o 
pătură, primind astfel căldura aburilor ce se degajă. Se mai pun 
călduri ca: sare, mălai, ovăz fiert, sau cărămidă fierbinte la picioare. 
Uneori se face o cataplasmă din mămăligă caldă stropită cu 
spirt care se aplică pe abdomen. Unii încălzesc ovăz cu sare, îl 
pun într’un şervet sau cearşaf, şi-l aplică pe abdomen peste 
cămaşe şi-l ţin acolo până se udă cămaşa de o poate stoarce« 
Şi aşa se schimb două trei cămăşi, după care se îndepărtează 
ovăzul. (M. M.).

CRAMPELE (la stomac): —  Ceai din plantă populară, 
„fierea pământului” , ceai de „mentă” sau (izmă). (Bosanci-Su- 
ceava).

a) 3— 4 cartofi, curăţaţi de coaje, trecuţi prin răzuitoare, 
se aplică cruzi şi reci pe locul dureros.

b) Cărămizi calde (fierbinţi) la picioare şi pe abdomen. 
(M. M.).

COLICELE. —  Rachiu fiert împreună cu buruiana „câr- 
ligăţigă” (Bosanci-Suceava).

ULCERUL STOMACULUI. —  Untdelemn, ceaiu de „su
nătoare”, (preventiv) (Bosanci Suceava).

CON S T IP A Ţ IE  (încuiere). —  Săpun introdus în anus. 
De băut untdelemn sau zeamă de varză acră.
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Babele mai descântă. Pun bolnavul să ţină mâinile la spate 
într’o căldare cu apă, şi apoi rostesc formule speciale după cari 
dau apa de băut bolnavului şi-l stropesc cu acea apă pe tot corpul.

In fine se mai dă ceai din buruiană „slăbănog” . (M. M.).
D IAREE (Urdinare, Enterită). —  Turtă de făină, plă

mădită cu pelin, oţet şi ceapă, aplicată deasupra ombilicului, pe 
abdomen (Movila Miresii).

Lapte nefiert încălzit uşor la sobă şi amestecat cu o linguriţă 
de oţet (laptele se brânzeşte) de băut. (Vale Jud. Sibiu).

Se fierb coarne, pere pădureţe, porumbele (fructe ca alu
nele acre) toate uscate păstrate din vară, —  li se adaogă zahăr şi 
se dă de beut zeama şi mâncat fructele. Se mai dă şi in disenterie. 
(Turda şi Copşa Mică).

Comprese cu spirt la spate şi pe abdomen. (M. M.).
Ceai de muşeţel (Bosanci Suceava).
GASTRO-ENTERITA (Trecătură, Păntecărie). —  Se bea 

scrobeală cu apă. (M. M.). .
D ISPEPSIE (PIROSIS). (Arsură, jerăgai, ojig, jeguială)IJ ? 

Lămâie f " (M. M.). J 1
CADEREA RÂNZEI. (Ptoza stomacului sau dureri la epi- 

gastru, idem în încurcătură de maţe). —  Se dă copilul peste cap, 
şi se descântă. (M. M.).

INDIGESTIE. (Greaţa, aplecate, gemarluiala).- —  Se trage 
persoana bine pe ambele mâini cu oţet şi mănâncă  ̂lămâie cu cafea 
pisată. Unii freacă bolnavul cu spirt şi oţet pe mâini, degete, frunte 
şi mai aplică o ceapă la ombilic, după ce a fost călcată cu căi* 
câiul, şi ceapa o menţin strâns în jurul corpului, cu un tulpan. 
(M. M.).

. ANGINE (Durere în gât). —  Se fac oblojeli la gât cu se
minţe de bostan, mămăligă caldă şi slănină. (M. M.).

AM IGDALITA. (Gâlci). —  Comprese cu apă în jurul gâ
tului, cu spirt, rachiu. (M. M.). ,

HEMOROIZI. (Trânji). —  Cozi de pătlăgele vinete, fierte/ 
iar apa băută —  cozi se găsesc la grădinari cari le-au înşirat^ 
pe aţă, conservate, iar pătlăgelele fiind întrebuinţate, după ce au
fost coapte. (Brăila). , . .

Se mai fac şi spălături fierbinţi, sau comprese fierbinţi cât
poate suporta bolnavul la anus. (Brăila). _ .

Rădăcina de stânjenel (ca un fel de morcov) fiert şi taiat 
cu un cuţit de lemn (nu de metal) şi mancate.

Secară prăjită şi prăfuită de mancat cu lingura (Brăila).
Coada sau o funie de usturoiu fierte, iar apa se bea. Se 

întrebuinţează comprese fierbinţi la anus din aceiaşi apă (M. M.).
ASCARIZI (Limbrici). —  Apă, sare şi scrumul dela o sfoară 

arsă amestecate se dau de băut bolnavului. (M. M.).
BOALE ALE APARATULUI RESPIRATOR

TU BERCU LO ZA PULMONARA. (Oftică sau Osfică).
Ceai de floare de „soc”, untură de câine, lapte, ceai din coada ur
sului şi mentă (herba eqvizeti, uva ursi, folda mentha). (Bosanci 
Suceava).



380

Se iau şapte căpăţâni de usturoiu, li se adaogă 2 kgr. 
lapte şi se fierb până scad la 1 kgr. Se bea pe nemâncate, câte 
1 pahar de 100 gr. dimineaţa. (Bucureşti).

PNEUMONIE PLEUREZIF. (Junghiu, cuţit). —  Se leagă 
bolnavul in jurul coastelor cu aţă, făcându-se mai multe noduri 
şi la fiecare nod se rosteşte descântecul:

„Aşa să se lege junghiul:
„Precum leg eu aţă” .

(Bosanci Suceava).
Se poartă un gălbenuş de ou pe piept, şi unde se sparge, 

acolo este junghiul. Peste el se pune piper, sare şi tămâie, se leagă 
locul, după ce se descântă. (M. M.).

BRONCHITA. (Tuşă).— „Ceai de floare de tei” ; lapte dulce 
cu untură de gâscă. (Bosanci).

Ceaiuri fierbinţi sau zeamă de mămăligă (terci) cu zahăr; 
zeama de porumb fiert, ceaiuri fierbinţi de „sunătoare” de „izmă”, 
(mentă) de „muşeţel” „flori de soc” şi de mure. (Vale Jud. Sibiu).-

GUTURAIU, (Trochnă, Troană). —  Cărămizi fierbinţi la 
picioare. (Bosanci Suceava).

Se pun pe jeratec o mână de mălai şi persoana acoperită bine, 
inspiră fumul pe nas şi gură. (M. M.).

Alţii trag pe nas fumul de zahăr ars, fumul de hârtie albastră, 
sau aburi de cafea fierbinte.

Sau bolnavul stă aplecat cu faţa deasupra unei oale cu apă 
ce fierbe în permanenţă în clocote la foc şi în care se pune „mu
şeţel”, „sunătoare” , „tei‘ ori răstoarnă o pâlnie peste oală, iar 
tubul pâlniei îl ţine în gură şi aspiră aburii. (Brăila).

Alţi bolnavi, se acoperă bine învelindu-se cu o pătură seara, 
la culcare fac un cornet de hârtie pe care îl ţin la faţă, iaiî 
baza lui îl răstoarnă peste o cărămidă fierbinte, luată dela foc, 
peste care torn apă de tei, apă de sunătoare, sau de muşeţel şi 
aspiră aburii. (Brăila).

TUSE CONVULSIVA (Măgărească). —  Lap.e de vacă fiert 
cu untură de gâscă de băut fierbinte câteva zile —  sau lapte de 
măgăriţă. (Brăila).

Ceai de floare de tei. (Bosanci Suceava).
Buruiană (florile măgarului) ca un spine (numită şi osul câi

nelui după mirosul de măgar) i se rupe măciuca din vârf şi se 
fierbe cu vin vechi şi miere de stup, iar în urmă se dă de trei 
ori pe zi câte o linguriţă. (Cluj).

Roşcovă (Fâsoi turcesc) tăiate mărunt, fierte cu vin şi miere 
de stup de Mai, cărora li se adaogă untdelemn de măsline —  se 
strecoară şi se dă de băut 100 grame pe zi. Se dă şi în astmă, 
bronşită. (Sibiu).

BOALE MOLIPSITOARE

FEBRA TIFOIDA. (Lingoarea, boala mare). —  In gene
ral bolnavii ascund boala, în mai toate bolile contagioase.

Se taie rădăcină de leuştean sau pisat şt se amestecă cu 
aluatul de pâine, apoi, se pune pe cap, pe palme, pe talpa 
piciorului, pe abdomen, şi se lasă până a doua zi. (M. M.).
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DIFTERIE (Galei rele, Guşter). —  Escremente albe de 
câine, se prăjesc pe sobă şi se prăfuiesc, apoi se trec într’o sită 
se pun în spirt de 90 de grade şi se dă de băut câte o lini 
guriţă timp de trei zile. (Bucureşti).

POJAR. (Cori, Bubat mic). —  Se spală tot corpul cu zeamă 
de varză şi se dă de băut zeama de varză caldă, cât poate suporta 
bolnavul. (Valea Jud. Sibiu).

Trebuie să menţinem că bolnavii îşi ascund boala ungându-se 
cu varză acră, pentru a dispare erupţiile tegumentare şi a induce 
în eroare pe cei în drept.

PUSTULA-MALIGNA. (Dalac, cărbune). —  Se arde cu fier 
roşu, (Bosand, Suceava).

BOALE ALE APARATULUI GENITO-URINAR

ANURIE. (Zăpreală, oprirea udului). —  Cozi de cireşi 
negre, se fierb şi se beau. (Sibiu).

Băi cu stroh de fân (fărămituri de fâneţe). (Bosanci Su
ceava).

AFECŢIU NI UTERINE. (Vătămătura femeii după naştere).
Se masează şalele, mâinile, picioarele, femeii şi tot prin masaj 

se ridică globul uterin de jos în sus; se încinge femeia cu un 
brâu, având grija a pune mai înainte deasupra simfiziei pubiene 
o cârpă strânsă, spre a nu recidiva. (M. M.).

LEUCOREE. (Poală albă). —  Surcele de ou roşii din acelea 
cu care se vopsesc ouăle şi se fierb bine în rachiu, în urmă se dă 
de băut. (Brăila).

Se fierb flori roşi de salcâm în vin vechi, şi se bea, 50 grame
pe zi. Un pumn de flori fierte la 2 kgr. apă, pentru spălătur!
vaginale. (Cluj).

DISMENOREE. — Pentru căpătarea menstruaţie! se pre
pară ceaiu din „coada şoricelului” sau din mărar. (Bosanci Su
ceava).

METRORAGIE (scurgere de sânge din mitră). —  Nucşoară 
(tare ca piatra) —  (dela farmacie) —  se taie cu un cuţint mă
runt, se amestecă cu un gălbenuş de ou, şi se mănâncă toaţă
odată. (Mediaş).

BOALE ALE PIELEI SI PĂRULUI

AFTE. (Bube dulci). —  Se unge cu smântână de vacă. 
(Bosanci Suceava).

RÂIE. (Scabiac). —  Se cumpără „băgău” (tatun răsucit de 
pipă) se fierbe cu leşie şi cu urină apoi se spală corpul cu ele 
ţfei seri dearândul. In prima seară bolnavul varsă şi are ameţeli, 
laij a treia zi se vindecă. (Copşa Mică).

Se unge corpul cu medicament făcut din 1 kgr. untură de porc, 
2 fiole cu argint viu (mercur), făcute la un loc. Apoi se spală cu 
eŞÎe de coceni de porumb. (Bosanci Suceava).

FURUNCUL. (Buboi, cârtiţoi). —  Se taie o ceapă în două, 
51 se coace punând peste ea ceară, său, sau săpun, şi astfel fierbinte 
Se aplică pe buboi.
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Unii aplică pătlăgele roşii crude. (M. M.).
Foi de ceapă friptă aplicate local. (Bosnaci Suceava).
CADEREA PARULUI. —  Rădăcină din buruiana „Iarba 

lui Tatin”, se fierbe în apă cu care se limpezeşte la cap. (Săcele, 
Jud. Sibiu.

HIGIENA CAPULUI. —  Se păstrează prin spălarea părului 
cu apă şi săpun, şi ungerea lui cu untură de vacă. (Bosanci Su
ceava).

ARTA ÎNFRUMUSEŢĂRII. —  Femeile tinere şi fetele' 
la ţară, cumpără alifii dela Muntencele ce vin cu coşuleţul prin 
sat. (M. M.).

Ţăranul îşi îngrijeşte bine părul, spălându-se Duminica cu 
leşie de in şi pelin. (M. M.).

BOALE ALE OCHILOR

CONJUCTIVITE. —  (Dureri de ochi). —  „Se stoarce în 
ochii copilului, laptele mamei sale. (M. M.).

BLEFARITA. —  Umflarea ploapelor. Peri răi în ochi). —  
Perii răi se scot cu un vârf de cuţit (Bosanci-Suceava).

PETE PE CORNEE. —  (Albeaţă). —  Scrumul de piatră 
acră pisată, amestecată cu albuş de ou, se toarnă cu picături, în 
ochi. (Sân Nicolau Mare Banat).

AFECŢIUNI CARDIACE

BATAI ALE INIMEI. —  (Palpitaţie). —  Se ia vârful de la 
o căpăţână de zahăr de un sfert de kgr., se fierbe cu apă ?i 
se dă de băut, tot timpul cât are bătaie de inimă. (M. M.).

AFECŢIUNI ALE URECHII SI NAS

OTOREE. (Scurgere de ureche, năjit). —  Se fac spălături 
în urechi, cu apa în care s’a fiert buruiana „urechea porcului'“ . 
(Cluj).

EPISTAXIS (Curgere de sânge din nas). —  Se.noadă trei 
fire de păr din creştetul capului, turnând peste ele apă rece, iar 
ambele mâini fiind ridicate în sus, şi ţinute astfel. (M. M.).

a) Comprese reci: b) comprimări prin aplicarea degetului 
pe locul interesat. (M. M.).

LUMBAGO. (Dureri de şale). —  Bolnavul cu faţa în jos, 
iar lecuitorul (o babă), călare pe el, ridică cât de muşchii spa
telui în sus. (M. M.).

REUMATISM. —  Băi din foi de nuc. (Brăila).

BOALE DIVERSE

FEBRA PALUSTRA. (Frigurile). —  Un fir de usturoiu 
legat de braţ, şi purtat o zi, îndepărtează boala. —  In timpul acce
selor, se toarnă bolnavului în cap, sau pe trup, fără ca el să ştie, 
o cană cu apă, pe care apoi, se dă bolnavului să o spargă. —* 
Ca medicament, vin cu sare multă. (Tudor Vladimirescu, jud. 
Brăila).
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Alt tratament: 9 boabe de cafea nepisate, crude, se vor în
ghiţi pe nemestecate, după care se bea o ceaşcă de cafea cu ju
mătate rom şi jumătate lămâie. (Brăila), infailibil.

BOALE CHIRURGICALE

EDEM UL GAMBELOR ŞI PICIOARELOR. —  Băi fier
binţi din floare de ,,boz'“ , poamă albastră a unor tufe mici. Bo- 
sanci-Suceava).

PANARITIU. (Sugiu). —  Se pune ceara caldă descântată, 
în jurul unghiei. (M. M.).

CONTUZIUNI. (Loviri, vănătăi). (Cucui). —  Se aplică 
pâine cu vin, pe locul lovit. —  Unii fac cruce cu un cuţit pe 
locul umflat şi aplică lama cuţitului pe cucuiu. (M. M.).

ENTORSE, LUXATII. (Scrântituri, Vine încălecate). —  Fric
ţiuni şi comprese cu apă rece: comprese cu argilă (humă). (Bo- 
sanci-Suceava). . ..

Bolnavul e dus la o femeie care a născut doi copii gemeni, 
şi aceasta pune o pernă pe pragul uşii, peste care bolnavul a- 
şează mâna sau piciorul scrântit, iar femeia se suie cu piciorul pe 
ele, descântând:

„Nici mână scrântită,
„Nici doi copii gemeni“ . (M. M.L

C o m p l e x  T o n i  c a r d i a c  
1 3  Digitalina — 1 3 Ouabalnâ

Acţiune mai rapidă şi Intensă, efect mal durabil decât cu digitala sau digitalina. Nu se acum ulează.
Activitate sinergică mărită datorită asociaţiunei digitalinei ca regulator al ritmului cu ouabaina care tonifică cordul.

Doza mijlocie:
20— 30 picături pe zi tn puţină apă 

*

Laboratoires Deglaude, 15 Bd. Pasteur, Paris
L. Melamed ®  Co., Calea Şerbar-Vodă 41, Bucureşti
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CUNOŞTINŢELE MEDICALE ALE LUI OMER.

C A P I T O L U L  V

HIRURGIA. CAUZELE RĂNIRILOR Şl LEZIUNILOR IN GENERAL  
ARMELE. NATURA RĂNILOR. TRATAENTUL. MORTALITATEA.

STATISTICĂ MEDICALĂ.
de

D-r OD. APOSTOL — Cluj

Răniţii sunt toţi ai Eladei şi ai Troiei. Sunt adesea şi zeii 
Şi_ zeiţele eline. Aceştia sunt înarmaţi aproape ca şi muritorii. 
Şi ei suferă la fel. Rănile lor, nu sunt însă aşa de mari şi nici; 
odată mortale, doar sunt nemuritori.

Printre cauzele care le înşiră Omer în Iliada şi Odiseia, 
ca provocătoare de leziuni chirurgicale sunt:

I). Sceptrul. Lovitură cu echimoză consecutivă. II). Scaunul. (Od. 
X V II, 30). III). Bolovanii. IV). Muşcătură de mistreţ. (Rana lui Odiseu, 

Od. X IX , 331). V). Muşcătură de şarpe. VI). Pumnul. "vn)7~l?uţIiuL 
VIII). Securea de fier.! IX . Toporul. X ). Bâldagul. X I). Sabia. X II). 
Sabia cu două tăiuşuri. X III). Paloşul de aramăT X IV ). Barda. X V ). Să
geata. XVI). Lancea de aramă (unele cu ţugui cu trei cârlige). X V III). 
Suliţa scurtă cu vârf de aramă sau lungă oţelită. X V III). Trăznetul. X IX ). 
Ştreangul, Odiseu condamnă la moarte, prin ştreang, pe sclavele care au 
fost desfrânate în lipsa lui de acasă (Od. X X II , '475— 7).

Rănile sunt unele mortale, altele uşoare. Dintre acestea u- 
nele se vindecau spontan, fără vreun tratament special. Rănile 
mortale sunt toate cele dela cap, 81,250/0 din cele dela gât, 
84> 8°/o din cele ale trunchiului şi numai 14,3%  din cele ale mem
brelor. Aceste date sunt luate după autorul german Frohlich, care 
a_ mai găsit în migăloasele sale cercetări, că 77,60/0; dintre ră
niţii pomeniţi de Omer, au sucombat.
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Rănile mortale sunt provocate de: săbii, de lănci şi mai a- 
les de suliţi. Lupta corp la corp are ca consecinţă, răniri mor-, 
tale. Din tabelul statistic No. i al lui Fröhlich, pe care îl re
producem mai jos, se poate vedea, că rănirile cele mai frec
vente sunt la trunchiu, apoi la cap.

T A B E  L N o . 1

Porţiunea anatomică 
lezată

In toată Iliada 
La %

Numai în C. V. Iliada 
La •/„

Trunchiu . . . . . . 54 47

Cap ................................. 21 11,8

G â t ................................. 2 11,8

Membre super. . . . 7 18

Membre infer.................. 7 12

Din tabelul statistic No. 2, întocmit de noi, se poate vedea 
localizările rănilor mortale. Omer arareori repetă aceiaş locali
zare. Rănile cele mai frecvente sunt cele multiple. Arată şi un fel 
de cruzime. Modul cum face să treacă suliţa sau lancea, prin 
diferite regiuni anatomice, menţionându-le perfect exact, ne face 
să credem profund că Omer cunoştea foarte bine anatomia u- 
mană. Este clar, pentru noi, din acest punct de vedere, că în
treaga luptă a fost scrisă de un singur poet şi încă de un emi
nent anatomist şi IHTHP (medic). Ce deosebire între cunoş- 
tiinţele anatomice ale Elinilor şi cele ale Egiptenilor!

Afară de rana lui Odiseu, pricinuită de muşcătura unui porc 
mistreţ, şi cicatrizată bine, toate rănile pomenite, atât în Iliada 
cât şi în Odiseia, sunt proaspete. Cântul IV şi V din Iliada sunt 
cele mai bogate în material de această categorie.

Tabel No 2,. publicat în teza No. 59° l l 9 3 2> Cluj, de Adam 
Tărărescu.

Explicarea morţei la răniţii lui Omer este în perfectă con
cordanţă cu ştiinţa medicală de azi. Găsim în mulţimea de răni 
expuse de Omer:

Răni superficiale, sdreliri (Od. V, 434— 5) şi (II. XXIII, 
39o— 1), sângerânde <Jj.uo6i£ aîuctTOSooce. (II. II, 265— 60 etc.), pro
funde cu emoragii de toate categoriile (II. V, 97— 113, 184— 9L 
794— 812 etc.), complicate cu fracturi osoase, distrucţii de organe 
(creer, inimă, vezică urinară, ficat). Despre arsurile datorite ful
gerului iată ce spune Omer- „ O v â s  y.svtg â ty .a io g  jisqlts/J.ouevnvg  
i t v ia v io â s  / e A x c  â n a l& K T & o Q o v , a  kev  j.iOQ/iTrjGi v.iQ avvog].

Rănile de fulger sunt atât de grave că nici in zece ani nu, 
se vindecă. (II. VIII, 405 şi 418) şi:

ovyâq mac, ^Xrjfdvov ’iaTiiimeoQat .* răniţii arareori mai 
luptă (II. XIV).

Cele mai importante răni cele la inimă şi cap, din punct
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LOCALIZAREA RĂNILOR MORTALE
în Iliada şi Odiseia după statistica întocmită de Od. A p o s t o l

Re
gi

un
ea

 
an

at
om

ic
ă 

1
L o c a l i z a r e a  a n a t o m ic ă  
a  I e z ia n e i  ; i  n a t u r a  

l e i i n n e i

In I i i a d a , c â n t a i : In Odiseia 
cântul;

IT f TI T I I î X II X III X I? XT X TI I Ţ I I XX X X I X X X II

Decapitare 2 1 1 1 1
Craniul fractură, 
distracţia creer 1 3 1 t

Cervice i 1 1

*< Tâmple 2 i 1 1
O Frunte şi ochi 1 1 1 1 2
0>
O,

Baza craniului: 
dinţi limbă i 1

< Ceafă i 1 1 1 1

Obraz dr. 1

Ureche 1 1 2 1

oat 1 1 t 1
Umăr (nu preci
zează care) i 1

Umăr drept i 2
Sân (nu preci
zează care) 1 2 1 1 1 1

Sân drept 1

HH Intre sâni 1

H Spate tntre umeri 1 1 1 2

O Spate lângă ceafă 1

S3 Şira spinării 1 1

D Coaste-plămăni 2 1 3 2 1

CS Inimă 2
Abdomen: reg. 
ficatului 1 1 1 1
Reg. ombilicală 
si periombilicală 1 1 1 1
Reg ipogastricâ 
cu lez. vez. uzin 1
Reg. inghin: 
org. genitale i 1 4 1 1 1 1
Reg. fesieră 1 1 1

OitH Membrul superior 1
s
Oi

s Membru inferior i ‘ 1 1 1 1 1

de vedere al modului cum le descrie. Eroii lui Omer uneori apar 
cruzi. Deşi rănit, eroul chinueşte tăindu-i braţele, urechile, păr
ţile ruşinoase, (Od. XXII, 475— 77 Mr'jdsd r3 egievoav de ex.: ale 
.păstorului Melantiu) sau decapitând.
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Este nespus de interesant studiul ce l-am făcut noi, asupra 
felului de a cădea al răniţilor lui Omer.

De ex.: unul lovit la mamelă şi umărul drept, se prăvale 
ca plopul tăiat, (II. IV. 482). Altul cu o rană la tâmple, cade cu 
bufnet pe jos, (II. IV. 500). Un erou rănit la membrele infe
rioare, grav, cade cu mâinile întinse pe spate, (II IV, 515). Un 
altul lovit la şira spinărei şi piept, cade pe brânci, (II. V. 56). 
Unul lovit la vezica urinară, cade în genunchi, (II. V. 66). Alt. 
erou lovit în cap şi gură, cade muşcând arma cea rece, (II. V. 
73). Altul cade bufnind, lovit fiind în pântece, în brâu, (II. V). 
Alţii cad ca brazii cei ’tialţi din pădure, prăbuşiţi la pământ (II. 
V.). Unul lovit cu sabia la tâmple, cade horcăind, în colb, cu creş
tetul până la umăr, (II. V.). Un erou lovit cu săgeata la piept, 
cade ca macul, (II. VIII. 145). Altul lovit tot la piept, cade pe 
spate (II. XI.). Lovit fiind la cap, unul, cade tumba, (II. XII). 
Altul cade ca frasinul tăiat, (II. XIII), altul ca stejarul, ca titirezul 
învârtindu-se, altul cade în bot, altul se pravăle. Unul lovit la ficat, 
cade cu latul frunţei. Unul cade ca un cufundător, (II. XVI), iar 
altul ca un turn, (II. IV). Alţii cad muşcând pământul- sau strân
gând cu mâna pământul qcuctv anoOTip.

Unii explică această cădere, astfel: Cel care cade, vrea să 
ia instinctiv în braţe pământul. Alţii zic, ca să-şi apere faţa 
de lovitura cu pământul. Eu cred că din dorinţa de a se răsbuna.

Alţii căzuţi muşcă pământul.
Răniţii sunt transportaţi sau pe jos, sau m braţe, sau pe 

umeri, iar cei gravi, cu carele de răsboi.
Sunt trataţi sau pe loc, sau în barăci, sau la corăbii.
Tratau medicii militari M a c h o o n  şi P o d a l i r ,  mai ales 

Machaon. Apoi Peon, Patroclu şi alţii (vezi cap. respjectiv din 
lucrarea mea).

Oricine era pe aproape trata pe rănit sau pe bolnav, căci1 
luptătorii căpătaseră în îndelungatul răsboiu, destulă experienţă, din 
acest punct de vedere. —  Tratarea plăgilor o făceau astfel:

Extrăgeau întâi corpul străin din trupul celui rănit, când era 
cazul —  cât mai repede, apoi spălau rana cu apă mai ales caldă. 
Dacă erau răni cu emoragii consecutive, uneori descântau {enuoiAIl 
Od. XIX. 457). Aplicau medicamente (plante de leac: frunze sau 
rădăcini proaspete sau uscate), pentru calmarea durerilor, proba
bil şi pentru desinfecţie. Nu ne îndoim că făceau aceasta şi 
pentru a apăra rănile de muşte şi pentru a grăbi cicatrizarea lor. 
Peon vindecă o plagă sângerândă cu ©A\*hh4»at<i <{><ipA\dKd.

Plantele întrebuinţate sigur că conţineau: tanin, timol, di
ferite esenţe sau uleiuri sau substanţe chimice binefăcătoare.  ̂La 
inflamaţii probabil că întrebuinţau: foi de ceapă, frunze verzi şi 
reci de diferite plante.

Lucru curios: întrebuinţarea pansamentului la tratamentul plă
gilor, Omer o pomeneşte numai de două ori si anume: mima 
oară în Iliiada XIII, 599: xtîwfyieV ex X ^ o ig  e g vo ev  p ţa y Q v u o g ,  
A s ip n a q ,  [ ’ A v r r v  de y v k ^ a e v e îa T Q S C fk i  o w g a w ra j,] Iq ev d o v rj, r p u q a  

Q e q a n o jv  e y i  j i o i p i v i  la w v .
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Agenor „Mâna pe urmă i-o legă cu lâna cea toarsă de oaie, 
Smulsă din praştia soţului său, mănătorul telegei“ . 

şi a doua oară, în Odiseia XIX, 455, când e vorba de tratarea 
muşcăturei de porc mistreţ, rana dela picior a lui Odiseu.

Odiseu a fost tratat atunci de fii lui Autolychus, bunicul lui 
Odiseu din partea mamei. Aceştia „îi legară rana cu meşteşug şi 
sângele îi opriră cu descântări“ \or{i?.rjv S\'Svartng djuvfiovog dr- 
TiQeog [âfjoccv ETtiaza^ivag, tirJoiJ/. â'al îa v.tiaiviov eaxe&ov.]

Oare Omer nu găsia necesară aplicarea pansamentului? Sau 
a observat că aplicarea unui pansament nesteril (ca pe vremea a- 
ceia) mai rău făcea —  bine nici decum?

Cei care leşinau, spune Omer, erau scoşi la aer, la adierea 
sau bătaia vântului.

Desitin
Desitin Pomadă conţine ca princi
piu activ untură de peşte nerafi
nată în asociaţie organică cu chior. 
Indicată în arsuri, degerături, 
plăgi, ulceraţiuni cronice, iritaţiu- 
nile pielei, escare, decubitus, hemo
roizi externi, pansament ginecolo
gic şi al plăgilor ombilicale. Sti
mulează granulaţiunea. Epiteli- 
zează repede. Suprimă durerile. 
Calmează mâncărimile. Acţiune bac- 
tericidă. Apără plăgile împotriva 
secreţiunilor şi exsudatelor. Nu 
se descompune sub acţiunea lor. 
P a n s a m e n t u l  nu s e  l i p e ş t e

Reprezentant:
L. Melamed ‘3D C o., Bucureşti 
Calea Şerban = V odă ÎNo. 41



FRITZ SCHAUDINN
1871— 1905

Dintr’o conferinţă ţinută în şedinţa din 15 Aprilie crt., a 
Cercului Medico-Farmaceutic din Craiova, de către D-l Medic G-ral 
U-r A u g u s t  V a s i l e s c u ,  extragem cele ce urmează:

In Martie a. c., s’au împlinit 30 de ani dela data când pentru prima 
oară, lumea ştiinţifică primi vestea despre descoperirea agentului cauzal al 
sifilisului, de astă dată descoperirea rămânând definitiv confirmată de toate 
forurile cercetătorilor din lume.

Această descoperire se datoreşte lui F. Sch., un modest protistolog german 
şx colaborator al Institutului de cercetări navale şi coloniale din Hamburg.

Cercetător pasionat, înzestrat cu o constituţie atletică căruia o barbă 
stufoasă şi răzvrătită îi complecta aspectul unui luptător hotărît să meargă 
la victorie, Sch... primise dela Consiliul de control al Institutului de Igienă 
din Berlin, însărcinarea să controleze afirmaţiunile lui Siegel, care susţinea 
cu tărie că ar fi  descoperit agentul cauzal nu numai al variolei, dar chiar pe 
al sifilisului, fără a mai menţiona pe acel al febrei aftoase şi pe al scarlatinei!

Sch., avu totuşi norocul să devie nemuritor, căci cum vom vedea mai 
departe, din aceste meticuloase examinări a pieselor şi documentelor aduse de 
Siegel, găsi Spiroch. palida.

După date biografice, demne de considerat, Schaudinn s’a născut la 1871 
la Roseninken în Prusia Orientală. Tatăl său după istoricul american Garisson, 
era hangiu. Sch. veni la Berlin să studieze filologia, fu însă fascinat de dra
gostea de microscop şi lumea microsmosului ce vedea. II atrase, în special, 
dela început cercetările asupra protozoarelor şi în acest sens notiţele biografice 
ssupra lui ar căpăta o mai puternică licărire dacă biograful ar cumula şi spe
cialitate de protozooligist.

înainte de a împlini 30 de ani ajunge a f i  destul de cunoscut în me
diul acestor cercetători, Sch. ocupa atunci un post la Oficiul Sanitar Imperial 
din Berlin, când fu trimis în misiune ştiinţifică, era abea însurat de cateva 
săptămâni când trebui să plece la Rovigno în Istria, pe ţărmul Adriaticei. 
Ca şi nemuritorul Leeuwenhoeck, Sch. avea mania ca, orice întâlnea să pună 
sub microscop şi în una din aceste examinări putu identifica o mică coccidie, 
Provocatoare de enterită severă la cârtite (talpa europea). In afară de aceste in
cursiuni în domeniul protozoarelor Sch,. de trei ori pe săptămână, trebuia să
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urce vre-o zece kilometri în teren muntos până la un mic cătun San Michele 
di Leme, unde putini locuitori de acolo erau seceraţi de malarie.

Numeroasele examene hematologice ce făcea acestor bolnavi, uitati de 
soartă şi de omenire, îi îmbogăţi într’atâta cunoştiintele asupra formelor rare 
ale hematozoarului, încât găsi forme pe care chiar faimosul malariolog Ba
tista Grassi nu le observase.

In afară de aceste cercetări malariologiee examinând cazurile unei grave 
disenterii, ce bântuia coasta istriotică a Adriaticei, putu identifica o amoebă, 
ca agent cauzal.

Inghifi zilnic doze mari de amoebe, se îmbolnăvi greu şi fu aproape pier
dut, se însănătoşi însă gratie constituţiei sale robuste, putând astfel să studieze 
mai departe aceste amoebe.

Prin cercetări migăloase, prin teorii ingenioase caută să explice cum ţân
ţarii gâdelă pe individ înainte de a înţepa şi apoi Schaudin se afundă în amă
nunte de hidraulică asupra modului cum ei sug sângele. Şi timpul trecea pe 
nesimţite, împărţit între excursiunile terapeutice dela San Michele di Leme, unde 
zmulgea din ghiarele malariei atâtea vieţi şi între cercetările noi ce făcea acum 
asupra unor hemogregariene ce izolase din sângele unei şopârle. Malaria la om 
nu-i era de ajuns ca câmp de cercetări începu să examineze microorganismele 
care se desvoltă în hematiile unei bufnite —  Athenae noctna. Jumătate din 
noapte o trecea privind la microscop sângele acestei paseri şi totuşi era extrem 
de afabil cu tânăra lui soţie, curând deveni pater familias. Ii reţinea mult a- 
tentia cercetările asupra malariei aviare a bufnitei — Athenae noetua, cu sân
gele furnicând de paraziţi.

Sch. puse anofeli să sugă acest sânge dela bufnită şi apoi disecând 
tubul digestiv al ţânţarilor şi glandele salivare în loc de paraziţii malariei 
găsi sângele plin de microorganisme răsucite ca nişte şerpi... erau trypanosome. 
Uneori îngrămădiţi în rozetă şi prevăzuţi cu membrană ondulantă, la fel ca la 
trypanosomele naganei africane descoperită anterior de David Bruce.

Făcu imediat legătura între aceste trypanosome şi paraziţii malariei dela 
bufnită, considerând aceste trypanosome ca forme de evoluţie, mai mult încă 
aceste forme se transformau în timpul trecerei prin ţânţar în adevărate spi- 
rochete, rămânând în cele din urmă la ipoteza că toate aceste trei aspecte nu 
erau decât unul şi acelaşi, —  parazitul malarie, —  şi totuşi se înşela în mod 
grosolan. Intr’adevăr, undeva departe de coasta Istriei, la Ann Arbor în Mi- 
chigan (Statele-Unite) lucra un alt neobosit cercetător, un ceh, Frederick G. 
Novy şi el tot un vechiu elev al lui Robert Koch. Acest Novy reuşise pentru 
prima dată să cultive protozoare-trypanosome din sângele animalelor, pe medii 
cu sânge şi agar-agar. Novy luând cunoştinţă de comunicările lui Sch. îşi zise, 
dacă formele trypanosomice descrise de acesta, sunt forme evolutive ale para- 
ztiului malarie, atunci el va putea să cultive acest agent al malariei, să-l cul
tive în stare de puritate, şi atunci împreună cu asistentul său Mac Niel începu 
cercetări la diferite feluri de paseri —  dela pasările cântătoare până la cele 
răpitoare —  şi constată că foarte multe erau parazitate cu malaria şi din,..sân
gele acestor paseri şi în adevăr cultivară trypanosome întocmai cu cele descrise 
de Sch.; dar din păcate, foarte adesea ei le obţinură şi din sângele paserilor 
ce nn aveau malarie!

In schimb dela alte paseri nu mai putură cultiva trypanosome şi totuşi 
sângele acestora era plin cu paraziţi malariei. Şi când injectară la paseri ce nu
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mai avusese malarie, culturile lor pure de trypanosome nu reuşiră niciodată 
să pună în evidentă agenţii malariei.

Şi aceste fine spirale ce Sch. găsise în sângele acestor ţânţari nu erau 
spirochete ci forme ale unui trypanosom. Sch. din eroare, amestecase probele 
de sânge în aceşti ţânţari şi de aci această supoziţie şi concluzie greşită la care 
el se oprise. Şi era imens numărul şi varietăţile de paraziţi ce paserile purtau 
în sângele lor, în mod simultan. Toate aceste date ştiinţifice1 şi rezultatele ob
ţinute, îi folosiră mai târziu lui Sch., căci fără aceste cunoştiinte el nu ar fi 
putut ajunge ziua de 3 Martie 1905, dată care îl făcu nemuritor.

Ne găsim acum în 1905, Sdi. rechemat în Germania la Oficiul Sanitar 
Imperial din Berlin, unde i ' se pusese la dispoziţie un admirabil laborator, 
era directorul acestui laborator.

Sch. fu chemat la Oficiul Sănătăţii, spre a se pronunţa în calitate de 
specialist-protozoologist, asupra lui eytorrhyetcs —  microorganism dubios şi pe 
care Siegel îl considera a fi cauza a iplatru deosebite boale şi dintre acestea cea 
mai însemnată — sifilisul.

Ne aflăm în Martie şi Sch. începu cu meticulozitatea sa caracteristică să 
examineze preparatele lui Sieg.l. Se instala în clinica de sifiligrafie a Profe
sorului Lesser, unde găsea în tot momentul un imens material de cercetări în 
sifiligrafie şi unde se îngrămădeau mulţime de bolnavi atinşi de acest flagel,

Suntem în ziua de 3 Martie 1905, Sch. tocmai examina aplecat pe mi
croscop. Erau tocmai piese dela o fată de 25 ani. A. K., sănătoasă pană aci, 
dela 20/1/1905, apăruse nu nodul dur, indolor. Aceste amănunte date de asis
tentul Koffmann, şi totuşi în preparate nu se vedea nimic din elementele sus
ţinute de Siegel ca fiind de natură sifilitică, nici un citorrhyctes!...

• Totuşi Sch. cu technica sa impecabilă nu se descurajă, ci continuă 
de a colora preparatele dela aceşti bolnavi, zărea nişte forme ce nu reţineau 
bine coloranţi, i se părea bizar acest fapt!

Printre resturi de tesut bolnav, printre hematii şi leucocite şi nenumăraţi 
microbi banali dela suprafaţa tegumentelor, aci se găsea ceva nou, mişcător, 
răsucindu-se, sfredelindu-se, biciuind înainte, înapoi celelalte elemente. La cea 
mai fină modificare a vizului micrometric îi pierdea din câmp, atat de fini 
şi decoloraţi erau..:, se putea spune că lungime au, dar grosime de loc... 
Şi apoi un altul... şi alţi în urmă, ca nişte tirbuşoane fără mâner, foarte pa
lide, ceva fantomatici

E l explică atunci lui Neufeld, Hoffmann şi Gonder credinţa sa despre 
aceste spirochete ca fiind un stadiu al malariei şi cum în acest sens el 
construise deja o teorie, — acolo la Rovigno, pe ţărmul Adriaticei!

Cum vedem nici de astă dată Sch... nu ştiu să interpreteze şi să 
explice prezenta acestor spirochete în acest material de provenienţă nem- 
doelnic sifilitică!

Ajungem la 20 Martie 1905 şi pentru Sch... această dată a transfor
mării microbului malariei în spirochete şi vice-versa, rămăsese ca un fapt de 
interes pur doctrinal, ştiinţific.

Alte trei bolnave din clinica Prof. Lesser, cu diferite manifestări 
secundare de sifilis, prezentară în preparatele colorate de Sch.... aceleaşi 
formaţiuni spiralate, mici, subţiri, palide, mobile.

Sch... în dorinţa de a putea găsi spirocheti în ganglionii limfatici ai 
bolnavilor de sifilis şi adresându-se lui Hoffmann pentru acest material.
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avu norocul că Hoffmann îi procură o serie de secţiuni făcute cu trei ani mai 
înainte din ganglioni extirpaţi de la un sifilitic,- erau însă secţiuni necolorate.

Era într’o Duminecă şi Sch... care cercetă cu atenţie aceste secţiuni 
de ganglion, oferite de Hoffmann şi care stătuseră deja de câteva zile în 
Giemsa, - avu norocul să găsească şi acolo aceste spirochete palide, slab colorate 
cu Giemsa. Entusiasmul lui fu  atât de mare încât chemă pe Neufeld să 
le vadă şi să confirme şi el acest fapt.

Sch... văzuse pentru prima dată la 3 Martie 1905 spirocheta palidă, 
însă în această Duminecă 21 Martie putu să afirme cu certitudine că desco
perise agentul cauzal al sifilisului.

In Mai Sch... şi Hoffmann prezentară descoperirea loc înaintea So
cietăţii Medicilor din Berlin şi cu multă modestie, expuseră spre control pier 
sele lor microscopice, nu îndrăzneau încă să afirme că descoperiseră cauza( 
sifilisului, dar că găseau în toate leziunile ce proveneau de la bolnavii 
de sifilis autentic, confirmat. fie prin evoluţia clinică a leziunilor, fie prin 
rezultatul favorabil al tratamentului antisifilitic.

Toţi pontifii bacteriologiei germane, prezenţi, confirmară această mare 
descoperire, era pentru Sch... culmea triumfului când, se ridică unul din sush 
tinătorii lui Siegel.

Doctorul Thesing făcând cele mai nefundate obiectiuni şi crezând că 
în cele ce afirmă că va fi susţinut de autoritatea lui Schultze, de la Insti
tutul Zoologic. Urmă un vacarm colosal şi dese ori se auzi strigătul „liber
tate ştiinţei 1“ , şi şedinţa se termină în această atmosferă turbure.

In acest timp însă faima descoperirei sale spărsese zidurile asfixiante 
ale Societăţilor savante din Berlin şi acum cuprindea întinsul lumii ştiin
ţifice.

Mechnikof, într’o şedinţă, rămasă istorică, a Academiei de Medicină 
din Paris — confirmă cu mare entusiasm descoperirea tânărului savant german 
şi din toate părţile această descoperire fu confirmată şi salutată fără deose
bire de naţionalitate.

Se duse bolnav, la Congresul dela Lisabona şi fu primit în triumf, iar 
comunicarea sa produse cea mai puternică impresie asupra congresiştilor 
prezenţi din toate colturile lumii.

Sch..., credea că acest drum la Lisabona îl va face să uite suferin
ţele sale trupeşti —  care îi preocupau acum tot timpul. Fu operat de ur
gentă imediat ce vaporul ajunse în Germania, la Eppendorf, nu putu rezista 
operaţiei, făcută prea târziu şi pe un individ epuizat de lungimea călăto
riei pe apă, sucombă de complicatiunile, pare-se, ale unui flegmon al fossei 
ischio-rectale.

Era în etate numai de 35 de ani.
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CALCIGÉNOL-IIL
Do c t o r u l u i  P I N A R DFlaconul da 250 cc. 110 lei

DOZA I Adulţi: 2-3 linguri de supă. 
ZIL- ! C opii: 2-3 linguri dedessert. 
NICĂ I S u g a c i:  2-3linguriţe de cafea. 

(AROMATIZAT ŞI ÎNDULCIT)

C A L C I G t N O L
I R A D I A T

al Doctorului PI NARDFlaconul de 250 cc. 130 lei
D O ZA I Adulţi: 2-3 linguri de supă. 

ZIL- I Adol.: 2-3 linguri de dessert. 
N ICĂ | C opil: 2-3 linguriţe de cafea.

(EMULSIE PLĂCUTĂ DE LUAT)

C A L C I G t N O L
O P O T E R A P I C

AL DOCTORULUI p i n a r dFlaconul pentru 8 —10 zile de tratament 120 lei
DOZA f  A du lţi: 2-3 linguri dedessert. 

ZILNICA! C opil: 2-3 linguriţe de cafea. 
(GRANULE CU GUST PLĂCUT)

CALCIGEN O L - ul PINARD SIM
PLU, suspensiune coloidală de Fos
fat tricalcic extras din oase, asigură 
o asimilaţie maximă a Calciului. Ad
ministrarea sa nu are contra-indica- 
ţluni. E l trebue să fie preferat la 
sugaci şi oridecâteori voim să tra
tăm un început de demineralizare. 
(Nici o intoleraţie de temut).

PRETUBERCULOZĂ -  SARCINĂ -  
FRACTURI -  FOSFATURIE - 

NEVROZE.

CALCIGENOL-ul IR A D IA T aduce 
Ergosterol iradiat în soluţie uleioasă 
fin emulsionată într’o suspensiune 
coloidală de Fosfat de Calciu şi per
mite să se realizeze medicaţi- 
unea recalcifitantă sub forma sa 
cea mai activă, căci Vitamina D. 
se găseşte aci în soluţie uleioasă, 
condiţiune necesară pentru a-i per
mite să-şi păstreze eficacitatea. Vi
tamina D. conţinută în doză slabă 
în Calcigenol-ul iradiat (450 unităţi 
fiziologice pe lingura de supă) lu
crează ca un catalizor al Calciului şi 
permite un tratament prelungit fără 
teama de accidente hypervitamlnice.

RACHITISM -  TURBURĂRI DE CREŞ
TERE -  PRETUBERCULOZĂ -  ALĂPTARE 

S FRACTURI.

C A L C IG E N O L-ul OPOTERAPIC 
trebue prescris de preferinţă la bol
navii care au nevoe de calciu şi cari 
p rezin tă  insuficienţă endocrinlană. 
hypofiza şi paratiroida lucrând ca 
fixatori al calciului.
OSTEOMALACIE -  SLĂBIRE -  DEBILI

TATE GENERALĂ -  CAŞEXII.

N. B. Calgigenol-ul simplu şi Calcigenol-ul iradiat se amestecă cu lap
tele,fără a-1 descompune, avantaj capital pentru tratamentul copii
lor şi sugacilor.

Agent Gen. p. România: R. DUNOD, Str Toamnei, 103 -  Bucureşti
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REVISTĂ ANALITICA

A . —  CĂRŢI MONOGRAFII

M. KERNBACH ŞI N. ROMANESCU: HOTARUL TRADIŢIONAL ŞI LEGAL
AL PROFESIUNEI MFDICALE. Tip. «Transilvania» Cluj, 1 voi. de 396 pag. 150 lei.

Este cartea pe care o aşteaptă de mult corpul medical româ
nesc şi cu el publicul interesat în cauză.

Elementele necesare de deontologie studentul român nu şi 
le-a însuşit în deajuns în facultate, predarea sumară şi restrânsă 
în cadrul medicinei legale făcută de Prof. I. Bogdan şi Mina Mi- 
novici neavând răsunetul cuvenit; —  iar medicului ajuns nu-i pot 
ajuta îndeajuns tradiţia, de dată recentă la noi; un uz, care n’a 
cunoscut sancţiunea promptă când a degenerat în abus; şi un mediu 
social înapoiat în ceea ce priveşte higena şi în continuă prefacere 
prin crize succesive, politice, economice şi morale.

Lucrarea cuprinde 6 părţi sau titluri, în care se redau pe rând:

I. — NOŢIUNILE GENERALE ASUPRA MEDICINEI 
Şi

CARACTERISTICILE EI PROFESIONALE

Cap. I. — Medicina contimporană ca ştiinţă şi poziţia ei între ştiinţele 
omului.

Medicina este ştiinţa omului. — Medicina este o antropologie integrală.
Cap. II. — Vocaţiunea (între alte condiţiuni; anumite dispoziţiuni morale 

cu însuşiri de apostol, dragostea de profesiune) şi Aptitudinele necesare profe
siune! medicale (generale şi privite pe specialităţi: chirurgul să aibă asepsia în 
sânge şi ginecologul şi mamoşul să respecte prescripţiile etice şi să înţeleagă 
fisiologia şi psichologia femenină; internistul să dea dovadă de îndelungat spirit 
de observaţie; medicul legist să se considere pe jumătate magistrat, cel de ad-ţie 
sanitară să fie cinstit şi bun gospodar).

Cap. III. — Dreptul la sănătate, (la care are drept tot omul, pe care omul 
Şi-l asigură individual sau colectiv, pe care statul este ţinut, sâ-1 reglementeze 
Prin legi şi pe care societatea are dreptul să-l impună prin tratare şi internare forţată, 
Prin sterilisare şi prin sancţionări faţă de bolnav şi medic).

II. — LEGIFERAREA EXERCIŢIULUI MEDICINEI IN ROMÂNIA
Cap I. — Principii diferite cu privire la tratarea bolnavilor. Principiul 

libertăţii absolute, principiul profesional, principiul profesional-naţional.—îngrijirea 
unui bolnav este îngăduită tutulor, dar tratarea este rezervată numai medicilor.
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Cap. II.— Titularisarea medicului, învăţământul medical.
Fixat la 6 ani de studii, în România învăţământul medical este liber, com

plect şi unitar; şcolaritatea (Coloquiile bine venite; atmosfera sălilor de spital, 
sacerdotală în clinicile de la Cluj; şcolile medicale); instituţia externatului şi a 
internatului (despre cari autorii spun tot binele); teza; la noi jurământ nu se 
depune, şi nici toga nu se îmbracă întotdeauna.

Cap. III.—Titularisarea medicului specialist (termenul nu poate trece de 
2 ani, se impune candidatului un examen la intrarea la cursuri, un examen de fine 
de şcolaritate, conferă anumite drepturi).

Cap. IV.—Reglementarea exerciţiului medicinei în România, care pre
vede : libera practică a medicinei; dreptul la clientelă; libera practică a speciali
tăţilor ; îngrădirea exerciţiului legal al medicinei; recrutarea medicilor din institu- 
ţiunile publice (medici oficiali, cari constituesc Corpul tecnic al medicilor func
ţionari).

Cap. V. — Medicii m ilitari.— Stagiul medico-militar.
Cap. VI. — Recrutarea medicilor din stabilimentele de utilitate publică.
Cap. VII. — Medicii diurnişti şi medicii angajaţi cu contract.
Cap. VIII. — Personalul auxiliar al medicului în exerciţiu.
Farmaciştii [exerciţiul farmaciei, personalul farmaceutic; legimul farmaciilor; 

regulamentul taxei farmaceutice; instituţia drogueriilor; (indexul drogueriei); per
sonalul auxiliar şi de ocrotire cu titularisare, atribuţiuni etc. al căror drept de a 
trata bolnavii face parte din domeniul prepuşilor, de către medici, în a căror sub
ordonare sunt şi trebue să rămână; iar nu să evadeze şi să înlăture tutela medi
cului, dându-li-se răspunderea personală a unor acte medicale, cum autorii de
nunţă (pag. 117 şi 118) că se încearcă prin art. 54 al Statutului personalului 
auxiliar, dispoziţie legiferată prin abuz.

Cap. IX. — Stabilitatea, transferarea, înaintarea şi pensionarea medi
cilor din corpul tecnic sanitar.

Cap. X. — Salarizarea, concedii ajutoare băneşti.
Cap. XI. — Stabilitatea, salarizarea şi pensionarea medicilor din sta- 

bilimantele de utilitate publică.
Cap. XII. — Posibilităţi de aşezare şi perspectivele earierii medicale 

în România.
III. —  UZUL ŞI ETICA PROFESIONALĂ

Gap. I. — Originea şi evoluţia deontologiei. Medicul este supus unei 
etice speciale, cu caracter de moralitate—, desinteres—, devotare şi sacrificiu, cari 
conferă practicei medicale o originalitate profesională şi fac ca medicul fără şcoală 
să fie dăunător lui, individului, breslei şi societăţii.—Dreptul la sănătate îl au toţi 
indivizii, dreptul la vindecare numai medicii.—Juiământul lui Hippocrat.—Bazele 
deontologiei, fixate prin tradiţie şi legislaţie (cele 4 epoci prin care a trecut la 
noi reglementarea exerciţiului medicinei).—Deontologia este studiul datoriilor.

Cap. II—V. — Datoriile medicului faţă de el (datorii intelectuale, prin 
preocupări spirituale— datorii morale, de devotare şi desinteresare, probitate ş> 
discreţie; — calităţi fizice (din înfăţişarea medicului să se desprindă sănătatea din 
plin — când se poate ; înfăţişarea să-i fie corectă şi bine îngrijită — întotdeauna); 
faţă de confraţi (chestiunea alegerii locului, înlocuirea medicului, consultul me
dical, reducerea onorariului sub preţurile minimale, reclama deşănţată, defăimarea); 
—  faţă de bolnavi (în primul rând să nu le facă rău; cum să-i întrebe şi să-i 
examineze; remediile secrete sunt interzise, împreună cu experimentarea pe bol-
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nav ; garantarea vindecării nu se poate da ; comperajul farmaceutic, prin medica
mente cu remisă şi trimeterea la aceiaşi farmacie, când nu este justificată printr’o 
încredere oarbă, este o practică ruşinoasă ; actele medicale şi tecnica lor (princi
piul liberei alegeri a medicului), cu fişe individuală ţinută la secret şi vizita in 
cabinet sau la domiciliu ; intervenţiile şi dreptul de a opera (dictate de starea de 
necesitate şi consimţimântul bolnavului ; consultul medical (tecnica ; să nu fie o 
simplă iormă, de care medicul curant să nu ţină seamă) ; — faţă de Societate, 

Cap. VI. — Onorariile medicale (influenţarea lor de către etatisarea şi 
gratuitatea excesivă; — concurenţa personalului auxiliar'sanitar şi a specialităţii 
larmaceutice ; negustoria de sănătate ; — principiile călăuzătoare în fixarea ono
rariilor (dupe averea bolnavului, notorietatea medicului, importanţa actelor medi
cale, eftinătatea sau scumpirea obiectelor necesare vieţei ; — tarifele minimale şi 
uzuale mijlocii; abonamentul şi tariful cu vizita; — obţinerea onorariilor (uzul şi 
etica ; reguli ; onorarii ilicite ; calea juridică (între creanţele privilegiate în număr 
de 5 intră şi «cheltuelei boalei celei dupe urmă făcute în curs de un an» ; căile 
de a validità creanţa ; incapacitatea de a primi liberalităţi ; expertiza şi arbitrajul 
în materie de onorar ; socializarea medicinei ; impozitele pe venitul profesiunei 
medicale).

IV. — MEDICUL ŞI ACTELE MEDICALE IN RAPORT CU 
JUSTIŢIA ŞI AUTORITĂŢILE

Cap. I şi II. — Medicul în justiţie ca expert. Caracteristicele misiunei de 
expert. Alegerea experţilor. Modul de numire. Incapacitate şi incompatibilităţi. 
Mecanismul funcţionării experţilor. Actele medico-legale. Regulile expertizei. Medi
cina legală militară, Expertizele private.

Cap. III. — Medicul martor şl mărturiile medicale scrise. Certificatele 
medicale (particuiare, oficiale, medico-legale). Redactarea certificatului medical 
(de sănătate, prenupţiale, de boală, de răniri şi loviri, de viol, de pudoare şi acte 
impudice nefireşti, remăritarea, de incapacitate de lucru). Uzul şi regulele deonto
logice. Obligaţiunile legale. Sancţiuni. Falsificarea şi plăsmuirea cert. medical.

Cap. IV. — Medicul şi actele de stare civilă. Declaraţia naşterii, decla
sarea şi verificarea morţii.

Cap. V. — Medicul şi actele de poliţie sanitară. Controlul sanitar. 
Constatarea sanitară (de exercitare ilicită a medicinei şi farmaciei, declararea bo
lilor infecţioase, exerciţiul prostituţiei). ^TţJtcuSL. ̂ t w

Cap. VI. — Medicul consilier. Medicul de familie. I
V. — SANCŢIUNILE EXERCIŢIULUI MEDICINEI

Cap. I. — Responsabilitatea medicului. Neimputabilitate (poate să greşească 
diagnostic şi tratament, să fie oricât de ignorant, numai să fie de bună credinţă 
s®u să o pretindă). Culpa medicului (evitabilă, gravă, scuzabilă). Sancţiunile disci
plinare, civile, penale).

Cap. II. — Disciplina membrilor corpului tecnic medical (funcţionarii 
medici). Faptele cari duc la sancţiuni disciplinare (neglijenţă în serviciu, incapa- 
oitate vădită, purtare nedemnă, abateri dela îndatoriile profesionale, neexecutare de 
ordine şi abateri dela legi şi regulamente, delicte de drept comun) Pedepsele dis- 
riplinare (admonestare verbală sau scrisă, pierderea salariului până la 30 zile, sus
pendare până la un an, destituire). Compunerea comisiunilor, procedarea anchetei 
Şi procedarea de judecată.

Cap. III. — Disciplina medicilor liber profesionişti. Colegiul medicilor.
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Cap. IV. — Sancţiuni penale. Faptele incriminate (provocare de avort, o- 
morul prin imprudenţă, răniri prin imprudenţa, şailatanismul, secretul medical, de
lictul veneric, exerciţiul ilicit al medicinel, omorul sau rănirea cu voinţă).

Cap. V. — Sancţiunile civile. Penalul nu poate ţine în loc pedepsele 
disciplinare şi nici nu înlătura sancţiunile civile.

VI. -  ORGANIZAREA CORPULUI MEDICAL ÎN ROMÂNIA

Cap. I. — Societăţi ştiinţifice (de specialitate, din centrele universitare din 
afara centrelor universitare : citate: Cercul medico-farmaceutic din Craiova înfiinţat 
în 1902. Societatea de medicină din Oltenia înf. în 1934).

Cap. II. — Societăţi de bine facere şi prevedere — Casa de pensiuni 
şi ajutor a medicilor din România, int. în 1932.

Cap. III. — Asociaţiunile de apărare profesională. Asociaţia g-lă a me
dicilor din România înf. în 1897. Sindicatul medicilor înf. în 1932.

Cap. IV. — Asociaţiile obligatorii. Colegiul medical român înf. în 1931.
** *

Cai'tea începe cu o „P R E F A Ţ A ” scrisă de Prof. V. B a l '  
t h a z a r d ;  celebrul profesor de medicină legală dela Facultatea 
de Medicină din Paris şi membru al Academiei franceze de medi
cină socoteşte că „Această expunere făcută de practicieni, şi de fi
losofi. în acelaş timp, prin desvoltarea ne mai întâlnită în lucrările 
similare ce a dat tutulor problemelor de drept medical şi tutulor 
greutăţilor de cari se pot isbi medicii, poate servi de Model tu
tulor lucrărilor de deontologie medicală cari vor fi publicate de 
acum înainte în orice ţară".

O mai potrivită caracterizare şi un mai meritat şi mai auto
rizat elogiu nu se pot face.

Prezentarea lucrării o face corpului medical şi publicului 
românesc, într’un „CUVÂNT ÎNAINTE” unul din autori, D-l D-r 
M. K e r n b a c h ,  Profesor de medicină legală la Fac. şi Director 
al Instit. Medico-Legal din Cluj, care o consideră ca o „Prefaţă 
a profesiunei medicale"  —  şi ca un îndreptar, adăogăm noi, — 
precum şi ca un început de „Cod de Drept Medical" în România, 
cu care se inaugurează „Biblioteca de Medicină Legală şi de Ştiinţe 
Criminologice” .

Tot D-sa prezintă pe colaboratorul său, D-l D-r N. R o m a 
ne s c u, „Medic legist, Şef de Serviciu sanitar quasi autonom în 
Ministerul Justiţiei şi Doctor în drept, după ce fusese mai înainte 
practician-chirurg, care a descifrat şi interpretat just noianul de 
de legi şi regulamente ce privesc exerciţiul medicinei în România” .

Pe D-sa îl prezintă lunga Listă a lucrărilor de deontologie şi 
de drept medical, caşi de Manuale didactice publicate, expusă în 
fruntea lucrării, cari trădează o preocupare continuă şi o activitate 
susţinută, cari fac din acest devotat pentru profesiunea medicală şi 
îndrăgostit pentru medicina legală o autoritate în materie.

Acesta este cuprinsul lucrării de deontologie medicală ce ana
lizăm, care realizează un Tot complect şi unitar în ceea ce priveşte 
practica medicinei, în deosebi până azi, în România.

Titlurile principale, ca etape esenţiale: Vocaţiune —  Drep
turi —  Datorii —  Norme de conduită —  Responsabilitate —  Sanc-
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ţiuni penale şi civile. — Organizare, sunt date pe copertă; am pre
zentat totuşi şi capitolele secundare, am detaliat paragrafele, am ci
tat fraze anume, am menţionat anumite critici, numai ca să o putem 
prezenta cât mai complect.

Spaţiul nu ne îngădue a reproduce tot ceea ce dorim.
O Bibliografie bogată şi înşirarea tutulor Legilor şi Regula

mentelor ce privesc studiul, exerciţiul şi organizarea corpului me
dical român dovedesc o Documentare întinsă şi definesc un Caracter 
manifest romanesc.

Socotim că, menţionarea „în România”  la titlul cărţii, nu ar 
restrânge deloc hotarul tradiţional al profesiunei medicale, dar ar 
preciza mai bine pe cel legal al exercitării ei în ţara noastră; lu
crarea nu ar îngusta câtuşi de puţin orizonturile întinse ce scru
tează; ar câştiga în valoarea technică de concepţie şi de execuţie 
prin aşezarea legalului medical românesc alături de al celorlalte po
poare în cadrul universal şi tradiţional al exercitării medicinei; şi 
ar creşte poate mai eloquent patrimoniul nostru naţional cu încă o 
carte bună.

De altfel caracterul precumpănitor românesc îl nuanţează 
Multele exemple date de activitate rodnică pe terenul higiénéi so
ciale din partea unor medici români, precum opera D-lor D-ri 
I. Nemoianu dela Temişoara, pe ogorul puericulturei româneşti, 
Prof. I. Haţieganu în cadrul activităţii medicale şi biopolitice a 
Astrei Medicale, D-r I. Stoichiţa şi I. Cosma, cari în unele sate 
din jurul Sibiului au întocmit fie-cărui om şi fie-cărei locuinţe fişe 
sanitară, Prof. I. Moldovanu pe teren eugenie— pag. 184/185; sau 
Menţionarea activităţii pe terenul cultural şi ştiinţific până şi a 
unor Societăţi din afara centrelor universitare, adică din provincie, 
precum a „Cercului Medico-Farmaceutic din Craiova” —  pag. 340 
şi a „Societăţii de medicină din Olltenia” cu sediul tot la Craiova' 
— Pag- 344/345-

Mai adăogăm şi limba românească curată şi curăţită de neo
logismele, barbarismele, ce întâlnim cu predilecţie în scrierile româ
neşti de medicină şi cari aici lipsesc, spre mai marea laudă a au
torilor.

Viitoarelor ediţiuni, pe cari le prevedem şi urăm, dacă va fi 
să li se adoage ceva, adaosul nu va purta —  fără nici-o îndoială —• 
decât tot asupra unor noi legiuiri şi regulamente, în continuă fa
cere şi prefacere la noi, dupe concepţia de moment a personalităţilor 
ce se vor perinda pela Ministerul nostru de Sănătate publică.

Şi ca tot ce este trecător, şi în continuă prefacere dacă nu 
evoluţie, acestea vor putea fi cuprinse în Apendice, apărute la in
tervale, şi care se vor adăoga în ordine cronologică la lucrarea 
de bază. M Cânciulescu

Piof. I. NANU MUSCEL t TRAVAUX CLINIQUES. CLINIQUE MEDICALE
DE THÔPITAL COLTZEA.-Impr. Gôbl, Bucarest. 1934, preţul 100 lei.

Un volum de 244 pag., în cari sunt cuprinse o serie de 
lucrări efectuate de asistenţii clinicei de sub direcţia D-lui Prof. 
Ion Nanu-Muscel.
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_ Toate lucrările poartă pecetea concepţiilor, medicale' ale maes
trului : observaţia fenomenelor morbide, jg. patul bolnavului| cer
cetările prin laborator şi prin celorlalte metode adjuvănte-*puse în 
slujba clinicei.

Este spiritul de totdeauna al şcoalei franceze, de care se re
clamă cu mândrie D-l Prof. Nanu-Muscel şi pe care l-a imprimat 
şi elevilor săi, prezenţi şi foşti.

O altă caracteristică, care se desprinde din cetirea acestei cule
geri de fapte: noutăţile medicale; punerile definitive la punct; contri- 
buţiunile personale, cari abundă, ale cercetătorilor se fac nesilit, 
necăutat, pe măsura observării şi îngrijirilor date bolnavului care 
stă tot timpul în centrul preocupărilor celor cari îl înconjoară.

Este spiritul samaritean propriu Prof. /. Nanu-Muscel, de 
care s’au impregnat fără voia lor şi cei cari i-au stat împrejur.

Lucrările poartă asupra unor subiecte de actualitate, iar alături 
de a autorilor contribuţia medicală românească este semnalată, peste 
tot cu precădere; limba universală, franceză, în care este redată, 
vine apoi să ajute la răspândirea peste hotare a faptelor medicale 
semnalate.

Scopul ar fi fost ajuns şi mai cu folos dacă publicarea cărţii 
s’ar fi făcut de către o casă mare de imprimerie franceză, ale cărei 
cataloage răspândite peste rot giooui î-ar fi asigurat ceă mai largă 
difusiune.

Insfârşit fie-care lucrare represintă un document complect 
al chestiunei, în care nimic din ce s-a spus nu este trecut cu ve
derea; totul este supus unei critice severe şi dbictiv.e, şi la care 
vine apoi să se adaoge contribuţia personală a cercetătorilor ba
zată pe numeroase cazuri clinice şi cercetări, redate în extenso.

- Numele maestrului citat la fiece pas împreună cu al colabora- 
rului său ocazional de specialitate, reprezintă ultima caracteristică 
a Şcoalei Prof. Nanu-Muscel, în care Profesor şi elev colaborează 
strâns, cordial şi în domenii variale ale medicinei.

Materia tratată cuprinde:
C. ALEXANDRESCU-DERSCA, G. COMŞA şi V. RUNCAN: Syndromul 

Iui Cravcilhier-Baumgartcn, cu 3 cazuri personale.
\ . CIOCALTEU şi C. CIOCALTEU: Cercetări asupra intoxicaţiilor 

mercuriale acute şi asupra tratamentului lor prin metoda americană (aleali- 
nizaţie masivă), pe 15 cazuri trecute prin clinică în ultimii 8 ani. — •

I. CLAUDIAN: Contribuţiuni clinice la studiul poliartritelor şi al 
septicemiei gonoeocice, bazate pe 20 gonococii observate, din cari redă 8.

D. IONESCU: Contribuţiune la studiul endoearditei maligne eu evo
luţie lentă, cu 3 observaţii clinice, în cari se insistă asupra cercetărilor de 
laborator cari au permis cultivarea agentului cauzal, streptococul polimorf, cul
turi cărora autorul distinge caractere particulare.

E. LAZEANU: Turburările cardiace consecutive anevrismelor arterio- 
vrnoase, cu redarea a 2 cazuri clinice, dintre cari unul poartă asupra unui 
bolnav văzut pentru prima oară în 1922.

I. PAVEL: Icterele datorate spasmului reflex al sfineterului lui Oddi, 
[nouă varietate nosologică de icter degajată împre'dhă c'u Prof. NANU-MUSCEL 
ţ i  bazată pe studiul aprofundat a 5 cazuri clinice.
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T. SARAGEA şi COR. MARINESCU: Rinichiul în. hipertensiunea
arterială cu deducţii bazate pe 215 observaţii de hipertensivi internati în 
clinică între 1925— 1930.

D. IONESCU şi C. ŞTEFĂNESCU : Studiul baeilemiei tuberculoase cu
concluziuni trase din studiul a 84 cazuri (63 la spital, şi la laborator pere 
sonai), dintre cari redau 9 obs. clinice.

N. STOICHITZA: Tratamentul abceselor pulmonare, bazat pe 36 cazuri 
a căror observaţii clinice redă.

V. W ALTER: Anemia pernicioasă şi coincisi ita cronică cu concluzii 
bazate pe observaţia a 9 cazuri clinice.

M. Cânciulescu.

SOLMUTH
B ism u t liposolubil in fiole de 1,25 c c . conţinănd 5 centigr. bismut m etal. Soluţie clară, inodoră, nu murdăreşte siringa. R e sorbţie rapidă şi com pletă. Eliminare regulată, lentă şi prelungită. Acţiune imediată.S e  recom andă o higienă riguroasă a gurei in timpul tratamentului. Injecţiune intramus- culară cât mai adâncă. O  fiolă la cinci zile. Cutii cu 6 , 12 şi 50 fiole.

*

Laboratoires L. Lecoq ei F. Ferrand, Levallois
I. Melamed C o., Calea Şerban=Vodă N o. 41, Bucureşti

D. PAU LIAN : Tumeurs de l ’encéphale. Contributions i  l ’étude ana
tomo-clinique des tumeurs intracrâniennes et du repérage ventriculaire. (Pre
face du D-r Clovis Vincent). Volum 187 pagini, Masson & C-ie, 1935.

Autorul reuneşte în volum studiile clinice şi anatomo-pato- 
logice a 45 cazuri de tumori ale encefalului cercetate în serviciul 
D-ale în utimii io ani.

După ce în primul capitol expune starea actuală a histo-patologiei tu
morilor cerebrale primitive şi secundare, şi după ce aduce câteva date de 
embriologie, autorul se ocupă pe rând de gliome, paragliome, tumori conge
nitale, tumori metastatice şi pseudo-tumori. Această primă parte a lucrării 
se închee cu o bogată bibliografie.
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In a I I -a parte se ocupă de reperajul ventricular jn clinică şi de in
terpretarea imaginilor anormale. In partea din urmă a lucrării, ocupând 
peste 100 de pagini, se ocupă de stadiul anatomo clinic al celor 45 cazuri 
de tumori cerebrale observate în serviciul D-sale împărtindu-le în: tumori alo 
regiunei lobilor fronto-orbito-parietali, tumori ale regiunii lobilor temporo- 
paneto-occipitali, tumori ale bazei creerului, tumori profunde sau centrale 
şi tumori cerebeloase.

Numeroase clişee şi microfotografii demonstrative însoţesc expunerea.
Pentru a evidenţia valoarea lucrării D-lui Agregat D-r Pau- 

uan şi aprecierea bună a specialiştilor extragem din prefaţa D-rului 
Clovis Vincent caracterizarea următoare:

. »^m citit cartea D-rului Paulian. Este ceace credeam: opera 
unui om care timp de mulţi ani, a făcut mari eforturi, care s’a 
străduit mult timp pentru a cunoaşte din punct de vedere clinic şi 
(anatomic tumorile creerului, care a reuşit şi care poate face să 
profite din experienţa sa, neurologii şi neuro-chirurgii cari au ne- 
voe de documente.

Dar opera D-rului Paulian nu este numai un atlas de do
cumente, o colecţie de fapte. Ea comportă un învăţământ practic, 
care conţine o mare parte din metoda în neuro-chirurgie“

Pentru internişti lucrarea D-lui Agr. D. Paulian, ca şi pre
faţa D-rului Clovis Vincent demostrează utilitatea unui diagnostic 
precoce al tumorilor cerebrale, ca prinzând „ora chirurgicală“ să 
se poată face ca bolnavul să beneficieze de realele şi frumoasele 
rezultate ale neuro-chirurgiei.

M. Cânciulescu.

. D. PAU LIAN. Studii an&tomo-clinice asupra sclerozei în plăci. ___
(Extras din volumul: Questions cliniques d’actualité Masson 1934).

O revistă generală complectă asupra sclerozei în plăci în care auto
rul foloseşte pe lângă o vastă bibliografie şi un bogat material documentar 
din cazurile personale.

I. R.

D-r NICOLAE N. CONSTANTINESCU: Mecanismul morţii in arsnri.
— Broşură 28 pag., Tipogr. Ziarului „Universul” , 1935.

Interesantă şi documentată lucrare executată în laboratorul Prof. D-r 
Nicolae Minovici, asupra cauzei morţei în arsuri.

I. Autorul găseşte în 552 cazuri mortale de arsuri de diferite grade 
că 500 sunt produse de flacără, iar restul de lichide la temperatură înaltă 
(3S cazuri); var stins (2); corpuri solide incadescente (5); vapori de apă sub 
presiune (3): gaze în emanatiuni (1); terebentină (1); acid fenic (1); explozie 
de pulberi (151). II. Leziunile produse în arsuri sunt identice asupra orga
nelor interne în toate arsurile. III. Găseşte o congestie generalizată a organelor 
interne, mai ales a rinichilor, ficatului, plămânului, splinei şi capsulelor supra 
renale. IV. Găseşti şi focare hemoragice în rinichi, plămân şi ficat. V. In ri
nichi intumescenţa turbure, degcnerescenţa granulo-grăsoasă şi necroza epiteliului 
tubilor contorţi. VI. Simpla congestie a glandelor supra-renale. VII. Congestie 
şi puncte hemoragice ale mucoasei gastrice. VIII. In 2 cazuri ulceraţiuni a duo-
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deliului. IX . Cazurile mortale sunt datorite arsurilor generalizate la 2/3 (ţjn 
suprafaţa corpului. X . Găseşte în 552 cazuri: 292 bărbaţi, 154 femei şi 106 
copii. Aceste cercetări extrase din 552 rapoarte medico-legale confirmă cele 
susţinute de autor în teza sa: Contribuţii la studiul arsurilor (1934), auto
rul găseşte în patogenia mecanismului arsurilor: a) cauze mecanice (congestii 
şi focare hemoragice) în diverse organe rinichi şi plămân în special când se 
produc la cate-va ore după arsură; b) Cauze toxice, sunt leziunile degenerative 
ale organelor interne, mai ales cele renale cauzate de rezorbţia albuminelor dela 
nivelul focarelor de arsură.

R. H.

SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI CHIRURGIE INFANTILĂ «REGINA MA- 
RIA» DIN CLUJ. -  Monografie de 164 pag. Tip. «Cartea Românească» Cluj. 1935.

O monografie, în care se expune Istoricul, Organizarea şi 
Evoluţia spitalului de ortopedie şi de chirurgie infantilă „Regina 
Maria” din Cluj; precum şi Activitatea acestei instituţiuni din mo
mentul când în 1920 a intrat sub conducerea directorului ei ac
tual D-l D-r Al. Rădulescu.

Din articolele scrise de D-l D-r Al. Rădulescu, D;na D-r 
Alice Rădulescu, D-r G. Dragoteanu şi interni Şt. Buzdugan 
aflăm între altele că:

Actuala instituţie şi-a luat fiinţa in anul 1914, scopul vechei stăpâniri 
maghiare fiind de a face din ' ea o clinică universitară ortopedică; primul 
ei conducător a fost D-nul Hevesi Imre; în 1918 i se adaogă de către stă
pânirea românească un Atelier pentru proteze şi încălţăminte ortopedică, ne
cesare invalizilor de răsboiu; iar mai în urmă şi Ateliere pentrn reedncarca 
profesională a invalizilor (cismărie, croitorie, tâmplărie, perierie, etc.) şi in- 
situatia aceasta primeşte numele de „Institutul de invalizi al Consiliului Di- 
rigent din Cluj” .

Din 1920, institutele se dedublează în: „Spitalul de Ortopedie”  propriu 
zis, cu atelierele pentru confecţionarea protezelor şi aparatelor ortopedice, cari 
fiinţează şi azi; şi „Atelierele de reeducare profesională a invalizilor de răs
boiu” ; mutate ulterior în alt local şi aşa desfiinţate.

In 1923, când a fost inaugurat în noul său local, cel actual, în prezenţa 
M. S. Regina Maria, a primit numele do Spitalul de ortopedie şi chirurgie 
infantilă „Regina Maria” .

Dela 60 paturi în 1923 a ajuns azi la 120; are 3 clase de întreţinere; 
pentru care se plăteşte: 34 lei pe zi pentru clasa 3-a, 68 lei pentru clasa 
2-a şi 108 lei pentru clasa l-a ; — paturile se repartizează în 6 camere pentru 
clasa I-a, 3 saloane de clasa Il-a  a câte 6 paturi şi 9 saloane pentru clasa 
I lI -a ; —  există saloane speciale pentru operaţi; —  primeşte egal adulţi şi 
copii; —  instituţia este prevăzută cu tot materialul necesar, precum săli de 
operaţie, de aparate gipsate, radiografie, laborator, de mecanoterapie activă şi 
pasivă, de fisioterapie, etc.

*

In 12 ani s-au făcut 3764 operaţii la 7022 bolnavi internaţi; — toate 
operaţiile au avut caracter corector sau operator şi s-au vindecat întotdeauna 
per primam; — mortalitatea totală la 7022 a fost 62, deci 0.880/q, iar cea 
operatorie de 12, adică în totul la 3764 operaţii, 0.320/0 ; —  statistica pre-
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zinta tot felul de operaţii ortopedico-chirurgicale, între cari sinostozele cu trans
planta osoase în număr de 398 primează, iar rezectiile osoase in număr do 
353 urmează; ca manopere şi aparate ortopedice vedem între altele 3129 
aparate gipsate; —  statistica intervenţiilor chirurgicale, de asemenea foarte va
riată aminteşte că ortopedistul nu este decât un chirurg specialist şi explică 
mcursiile reciproce ce se fac în domeniile respective; — activitatea din punct 
fisiotcrapic şi radiologie prezintă între altele 18840 băi de aer supra Încăl
zite, 10520 mecanoterapie, 11390 masaj, 10390 raze ultraviolete, peste 10000 
radiografii ,etc; —  în ateliere s-au confecţionat în 12 ani: 4031 proteze noi, 
s-au reparat 8026 proteze vechi, s-au executat 5931 ghete noi ortopedice şi s-au 
reparat 3338 ghete vechi; —  până în 1927 lucrând câte 18— 20 muncitori şi 
tot câte 6 ucenici.

În capitole aparte D-nii D-ri S. Weinberger, B. Susan şi 
I. Campeanu expun activitatea ştiinţifică, operaţiile imaginate şi 
aparatele originale efectuate de către D-l D-r Al. Rădulescu, că
ruia îi mai revine meritul înfiinţării acum câţi-va ani a „Re- 
vistel de ortopedie şi de chriurgie infantilă”  sub auspiciile căreia 
se publică monografia de faţă; şi de curând a „Societăţii române 
de ortopedie”  al cărei prin Comitet îl presentăm în numărul de faţă 
al revistei noastre.

Este o activitate prezentată prin rezultate, cifre şi fapte, care 
cinsteşte deopotrivă instituţia şi pe conducătorul ei cu colaboratorii; 
—  li se cuvin laude fără reserve şi îndemn celorlalte instituţiuni 
spitaliceşti, cu sau fără director pendinte de Ministerul Sănătăţii 
Publice, să-i imite.

M. Cânciulescu

PETRE VLAD. Raport de activitate pe anul 1934 a Serviciului sa
nitar al municipiului Cluj. —  Cluj, 1935.

In „Cuvânt înainte”  autorul arată că cu ajutorul statisticei demografice 
ne putem Ja seama de activitatea fie-cărei ramuri a serviciului sanitar. Me-. 
toda demografică ne arată lacunele funcţionărei acestui serviciu cât şi scopul 
de a evita moartea prematură. —  Atrage atenţia asupra disproporţii între 
amenzile aplicate şi amenzile încasate;. —  (din 130.000 lei amenzi s’a în
casat în 1934 numai 2700 lei).

I. Mişcarea demografică: A. Metodă. In acest capitol cifrele au la
bază datele recensământului date de oficiul stărei civile: morţi, născuţi, că
sătoriţi şi divorţaţi, — căutând a elimina toate elementele ce nu au le
gătura cu oraşul Cluj. B. Mişcarea poppulaţiei. C. Mortinalitatea. D. Na
talitatea. E. Mortalitatea în care găseşte o creştere a mortalităţei generale 
datorită sporirii deceselor copiilor sugaci, —  de aci necesitatea combaterea 
mortalităţii infantile. — Arată apoi cauzele deceselor. P. Tuberculoza, a 
început să scadă. G. Cancerul şi alte tumori. Decese raportate la 10.000 
locuitori, găsim o creştere a decedaţilor de cancer pe anul 1934. Sinucideri. 
H. Mortalitatea infantilă, pe anul 1934 constată o uşoaiă urcare a morta- 
lităţei infantile, frecvenţa cea mai mare o dau bolile aparatului digestiv  
30,90/0 . 6

II. Boli infeeţioase: A. Scarlatina; se constată în anul 1934 o creş
tere a bolnavilor de scarlatină, şcolarii ne dau cele mai multe înbolnăviri.



B. Difteria se imulţeşte din an în an, ceia ce arată necesitatea vaceinăr.ei 
preventive. Epidemia de difterie din 1934 a avut caracter malign. C. Febra 
tifoidă a fost mai răspândită anul acesta ca anul trecut şi dă o mortalitate 
mare. D. Disenteria nu prea e frequentă. E. Erispelul a crescut in 1934.

III. Oficial de Ocrotire: Activitatea acestui oficiu a fost făcut după 
un plan sistematic. Secţia administrativă a rezolvit partea administrativă, e- 
conomică şi financiară.

Secţia Ocrotirii a activat în familie, şcoală şi în birou. Secţia acti- 
tivităţii sociale a fost organizarea muncei constructive: problema şoma
jului, ajutorarea săracilor, ocrotirea copiilor, combaterea tuberculozei.

IV . Activitatea medicilor de circumscripţie. Activitatea biroului de 
de control al industriilor.

V. Vaccinarea B. C. G-. pe anul 1934, găsim greutăţile ce le întâm
pină vaccinarea abia 29.8 °/o noi născuţi au putut fi  vaccinaţi.

VI. Spitalul Epidemic.
VII. Ambulatorul Policlinic ce a avut o activitate prodigioasă în a- 

nul 1934.
VIIII. Dispensarul Soc. „Principele Mircea“ .
I X  Dispensarul „Principele Mihâi“ .
X . Colonia de vară care din an in an îngrijeşte un număr mai 

mare de copii.
X I. Spitalul de femei.
X II. Dispensarul Societăţei pentru profilaxia tuberculozei care des- 

voltă o activitate rodnică, au peste 5000 consultaţii, numărul bolnavilor de 
tuberculoză din ultimii ani este acelaşi.

X III. Laboratorul Regional de Igienă.
X IV . Controlul alimentelor în care găsim amenzile pronunţate la con- 

travenenţii alimentare; autorul cere să nu fie graţiate amenzile pe viitor.
n. H.

D-r PETRE MIHAIL,: DEBILITATEA CONGENITALĂ ŞI MORTALITATEA 
INFANTILĂ. — Cause prenatale: Morbiditatea nervoasă. — Tip. «Naţională», 
Craiova, 1935.

Autorul, medic primar al Jud. Dolj, într’o broşură de 59 pag. 
face uu raport al stării sanitare a Jud. Dolj, pe anul 1934.

Este interesant in aceasta dare de seamă de ordin statistic, că starea sa
nitară a unuia din cele mai mari judeţe ale României, este expusă în legătură 
cu geografia şi etnografia diferitelor sale regiuni; cu situaţia satelor, oraşelor 
şi locuinţelor; a apelor, apelor subterane, şi fântânilor; a apelor minerale şi 
băilor; cu industriile şi profesiunile; cu morbiditatea turbării (cu care oca
zie autorul se declară, şi pe drept cuvânt, în contra tendinţii de descentralizare 
a tratamentului antirabic, care în ultima instanţă nu se adresează decât omului 
bolnav, şi nu poate, face opera profilactică care interesează în primul rând); 
cu diferitele alte boale infecţioase, contagioase şi epidemice; în care relevăm 
intre altele disenteria (a cărei contagiositate s-a întins prin lipsa la timp a 
serului antidisenteric din depozitul regional de medicamente); în febra tifoidă, 
(care bântue la răstimpuri, graţie nu apei de băut, care nu este poluată de 
microbul boalei, ci contaminării oraşului de produsele agricole, infectate de a- 
pele Jiului, în care se revarsă canalele colectoare ale oraşului).
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( Mai este interesantă broşurică aceasta, —  care nu vorbeşte limbagiulÎ/ 
ştiinţific__de ultimă instanţă, cu tabele şi grafice demograiice ca al broşurei sani
tare a B-ruiui ir. vxatt în ceea ce priveşte situaţia oraşului Cluj pe 1934, dar 
în schimb excelează prin observaţii şi deducţii de bun simt sanitar —  prin 

consideraţiile ce face asupra nevoilor medicului, a celui de plasă mai ales; a- 
supra asistentei medicale la sate care se asigură în momentul de fată mai mult 
prin nefastul agent sanitar, nepregătit a răspunde misiunei • sale; —  asupra bu
letinelor de deces, cari corespund numai parţial realităţii (şi pe cari buletine, 

jj  făcute de agentul sanitar, se grefează aooi statistic.ile~~nfieia.le ce avem).
In ceeace priveşte alimentele de consum ale populaţiei, la datele corespun

zătoare autorul opune mnnea excesivă, oboseala şi insuficienţa somnului, cari 
le fac insuficiente căci „nu există popor pe lume mai muncitor şi mai muncit 

fj ca românul” care „la  noi, unde totul se face cu braţele” , munceşte el, şi fă 
li milia lui, 240 zile întregi, indiferent de câte hectare face” .

Insfarşit autorul denunţă factorul debilităţii congenitale în determinarea 
mărci mortalităţi infantile, ce se observă aci ca şi pe coprinsul restului ţării, 
debilitate congenitală a copiilor condiţionată de îmbolnăvirile sistemului nervos 
ale mamei prin anumite cauze economice sociale, între cari munca excesivă, ali
mentaţia insuficientă, gestaţiile multiple, cu alăptările prelungite şi purtatul în 
braţe, nenorocirile familiare, neurastenia „cu nodul în e-ât,” . (determinat însă 
mai mult de enteroptosa femeii, iar nu de gândurile negre, cari vin pe urma 
acestei senzaţii cenestesice. — Nota redacţiei), etc. etc.

Raportul se termină cu „Propuneri”  concrete, de îndreptare, între cari 
în primul rând raţionalizarea muncei, care va conduce la economisirea braţelor; 
şi cu concluzia că „Medicina curativă este o problemă de înzestrare medicală; 
ea se face de medici; iar medicina preventivă şi eugenia, eu problema mortalităţii 
infantile este o problemă de înzestrare economică, şi trebuc să se facă de eco
nomişti” .

M. Cânciulescu.
*

B. -  R E V ISTE

Chirurgie.

Docent D-r G. PARVULESCU: O nonă incisic pentru descoperirea 
arcadei palmare superficiale. —  Cernăuţi Medical, No. 3/1935.

Autorul propune ca „linia de incisie”  lungă de 3— 4 cm. să plece din 
şanţul care separă cele 2 eminente, tenară şi hipotenară şi să sfârşească la a 
4 spaţiu interdigital, la nivelul liniei lui Boekel.

Procedeul autorului, care mai recent Pa aplicat pentru ligatura ar
cadei palmare superficiale m 3 cazuri de ordin chirurgical, permite accesul uşor 
la organul căutat, evită orice confuziune, descopere arcada acolo unde prin vo
lumul ei nu riscă să fie secţionată sau să nu fie observată şi o leagă în 
porţiunea unde primeşte masa cea mai mare de sânge..

M. C.

I- FĂGĂRAŞANU et I. PORUMBARII: Torsion du pédicule splé
nique. — (Sac. de Chirurgie Bukarest), Rev. de Chirurgie No. 3—4, 1935.
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Lucrările recente arată raportul ce există intre splenomegalie, spic— 
noptoză şi torsiunea pedicului splenic; autorul face istoricul acestei chestiuni. 
In Noembrie 1908 profesorul Iacobovici comunică un caz la societatea de 
chirurgie din Bucureşti — e primul caz comunicat la noi, — tot atunci 
Atanasescu comunică al doilea caz operat în serviciul profesorului Angelescu. 
— Profesorul Hortolomei a operat 2 cazuri în 1912 şi 1929. Grigore Geor- 
gescu un caz 1927, Amza Jianu şi Juvara au operat câte un caz (Teza lui 
Drziceanu).

Autorii comunică observaţia unei bolnave în vârstă de 30 ani care 
intră în spital cu fenomene peritoneale, lipotimie, vânaturi,, la laparatomie se 
găseşte ptoza splinei şi torsiunea pediculului splinei.

Torsiunea poate fi acută, sub-acută şi cronică, ea este frequentă la 
femei tinere. —  Pronosticul s’a ameliorat de când se face laparatomii de 
urgentă în syndromele abdominale acute.

Autorii cred că numai splcnectomia este indicată în torsiuni ale pe
diculului splinei.

R H.

Dermatologie - Sifilis -Venerice.

Prof. S. NICOLAU : Dermatose papulo-follicniaire et en placards papillo- 
matenx à marche serpiginense et cicatrielle (groupe aenc conglobata?). —  Gué- 
risson par un régime antiscorbutique. — An. de Dermat. et de Syphil. No. 1, 
Janvier 1935, p. 1— 20.

Autorul raportează o observaţie interesantă atât prin noutatea aspec
tului afectiunei cât şi prin raporturile cu scorbutul.

Din punct de vedere obiectiv leziunile consistau în elemente papulo-foli- 
culare, placarde papilomatoase sau vegetante, rotunde şi de dimensiuni dife
rite, placarde papilomatoase sau vegetante cu evoluţie excentrică şi cicatrizare 
centrală, cicatrice, răspândite pe tot corpul, cu predominentă pe torace şi mem
bre, respectând pielea păroasă a capului, palmele şi plantele.

Dermatoza a provocat diseutiuni de diagnostic diferenţial, existând 
o asemănare mare cu acneia conglobata lui Lang şi Spitzer, de care se deo
sebea totuşi prin leziunile de debut care nu erau nici acneiforme, nici pus- 
tuloase, ci foliculare, uscate şi cornoase, cât şi prin absenta leziunilor comedo- 
niene, a chistelor sebacee sau uleioase, etc. şi pe de altă parte cu dermatita 
pauplo-keratozieă ofliculară scorbutică descrisă de. Anton în 1918.

Ultima asemănare a incitat o anchetă în direcţia scorbutului şi găsind 
o alimentaţie insuficientă şi constând 'aproape în legume uscate, a pus bolnavul 
la un regim antiscorbutic care a dus la vindecarea afectiunei.

Rezultatul terapeutic îi pare un argument puternic în favoarea originei 
scorbutice.

M. Săceanu

Prof. D-r S. NICOLAU et Conf. A. BANCIU : Données statistiques 
eoneernant l ’isolement de streptabacille de Dnercy dn pus des bnboits clian- 
crellcnx. — Annales des maladies vénériennes No. 11, Nov. 1934.

Autorii întrebuinţează cu succes un mediu compus din 5 cmc. de peptonă 
10/o apă fiziologică. 8,50°/ 0 adăugând 1 cmc. de sânge uman defibrinat pentru
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cultivarea puroiului din adenitele şancroase (5 picături de puroi). Cum aspectul 
mediului nu se modifică prin des voi tarea streptobacilului sunt necesare exa
menul microscopie al frotiului şi proba reînsămânţărei.

In acest mod autorii au obţinut pe 104 adenite şancroase nedeschise 
G50/o rezultate pozitive.

A. Dobrescu

Prof. S. NICOLAU: Adénites snppnrées „à bascule” , d’essences diffé
rentes, issues d’un même chancre (chancre mixte). — Annales des maladies ve- 
neriennes No. 5, Mai 1935, p. 321.

Autorul relatează o observaţie interesantă în care consecutiv unui 
şancru balano-preputial s’a desvoltat adenopatii satelite: prima inguinală dr. 
de natură mixtă (şancroasă şi limfogranulomatoasă); a doua, inguinală stângă, 
după două luni delà apariţia primei, de natură pur limfogranulomatoasă şi în 
fine a treia, crurală dreaptă, desvoltată la o lună după a doua, de asemeni 
de natură pur limfogranulomatoasă.

Natura fiecărei adenite a fost stabilită pe proprietăţile antigenice ale 
puroiului extras, prima adenită dând un antigen cu intradermoreactii atât la 
şancroşi cât şi la limfogranulomatoşi, pe când celelalte două numai la limfo- 
granulomatoşi.

M. Săceana

Prof. D-r C. BACALOGLU şi D -r MARIN ENACHESCU: Renmatis-M 
Imul sifilitic. —  Cernăuţi Medical, 1935, p. 483. '

Autorii comunică 4 observaţii de reumatism cronic de origină si
filitică care au evoluat cu febră, durere şi aspect inflamator. — Numail 

, reacţia Wassermann şi vindecarea prin tratament antisifilitic au confirmat] 
natura lor. —  Dat fiind variabilitatea formelor clinice ale sifilisului arti- 
cular, trebue a se căuta origina rheumatismului cronic care dese-ori e de 
origină sifilitică. — Cu ajutorul reacţiilor serologice şi a antecedentelor bol
navului se va putea stabili diagnosticul de reumatism sifilitic.

Autorii trec în revistă aspectele variate ale manifestărilor articulare 
ale sifilisului.

li H.

Conf. D-r SĂRĂŢEANU EM. EL. : Aeeidente în cursul bismntoterapiei 
antisifilitice. —  Rom. Med. No. 2/1935, p. 18. ^  ‘

O revistă generală a accidentelor în cursul bismutoterapiei antisifilitice 
A. Accidente de ordin local: 1) durere în regiunea injectată; 2) noduli; 3) scle
roză muschiulară; 4) abcese bismutice, foarte rar abcese ale f esei profunde 
ce apar 1—_3 luni delà injectarea preparatufün~5J~3ërmitâ lioedoiană şi gan- 
grenoasă ; 6) embolie cârdio-pulmonara. B7 Accidente de ordin~génêral : 1) Acci
dente bucale: a) senzatiuni dureroase ale gurei; b) salivafie de obiceiu mode
rată; e) impregnaţi unea bismutică a mucoasei bucale caracterizată printr’o 
dungă de pigmentaţie gingivală. 2) Accidente gastro-intestinale. Anorexie, du
rere epigastrică, greaţă, constipafie. 3) Accidente hepatice. 4) Accidente renale.
5) Accidente ale organelor genitale. 6) Accidente cutanate. 7) Accidente de ordin 
nervos, criză nitridoidă. 8) Accidente ale stărei generale, febră, astenie bismu
tică, slăbire, gripă bismutică. C. Accidente sifilo-terapeutice. Bismuto-rezis- 
tenta, reacţia Herxheimer. Ca tratament in caz de durere schimbă preparatul 
bismutic, se va lăsa o bulă de aer în siriDgă ca să se evite nodulii, se va evacua
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abcesul, să se evite a se injecta medicamentul în vase; gargarisme în stoma
tite, tratament simptomatic în turburări gastro-intestinale, încetarea tratamen
tului bismutic în accidente hepatice, nu se va injecta bismutul la albuminu- 
rici. Se va suprima tratamentul la cei cu prurit; injecţie cu adrenalină spre 
a se evita criza nitridoidă. Se va întrerupe tratamentul în accidente ale stărei 
generale în febră, astenie, slăbire progresivă, gripă bismutică. Se va înlocui 
bismutul cu mercur sau arsenic în accidente sifilo-terapeutice.

R. H.
Digestiv.

D -r MAURICE HEPP: Le catarrhe dn grêle et la dyspepsie savonense, 
— „Noua rev. medicală”  No. 9, 1935, p. 23.

Autorul desçrie boala lui Forges, catarul intestinului subtire sau dis- 
pepsia săpunoasă caracterizată printr’o- '  mărire a săpunurilor în scaune ce 
au o consistentă normală şi o hipermotilitate a intestinului subţire. Acest catar 
este complicat uneori cu colelitiază şi cu apendicită. Unele anemii hipocrome 
«unt consecinţa catarului intestinului subţire.

In scaunele acestor bolnavi găsim săpunuri, acizi, graşi şi picături de 
grăsime. Săpunurile WP™”1,5 fjinroa* Acest simptom poate dispărea "brusc 
dacă în afară de carbonat de calciu dăm pâine neagră şi cartofi. Trebue să 
îndepărtăm insuficienta hepatică adresându-ne unui colagog ee va neutraliza 
mediul intestinal. Autorul a obţinut rezultate satisfăcătoare cu gastro-sodină 
sulfatată ; cu jumătate linguriţă de cafea în apă au încetat Ţii»pepsi a săpu- 
noasă şi fenomenele de insuficientă hepatică.

R. H.

Fiaio-patologie.

D-r O. APOSTOL: Influenţa aeronavigaţiei asupra aparatului au
ditiv şi protecţia ureche! aeronavigantului. — „Cernăuţi Medical”  No. 6/1935.

Autorul găseşte la aviatori: ipoacuzia stângă frequent şi o explică:
a) Aviatorul scoate capul afară din carflUgă p5‘"J)ifrUiă stanga; "b]”  VÎ- 

rajele cu avionul se fac pe stânga; c) Dispozitivul de eşapament e frequent pe 
stânga.

Autorul propune o serie de mijloace profilactice spre a se evita afec
ţiunile aparatului auditiv: 1) înlocuirea elicelor bipale cu elice tri sau qua- 
tripale. 2) Construirea de motoare speciale sau dispozitive speciale de amor
tizarea sgomotelor. 3) Rezolvarea problemei eşapamentului.

II. Măsuri generale profilactice de ordin medical: tratamentul adenoi- 
dismului rhino-faringo-laringitei; igiena gurei; diminuarea fumatului; gim- 
nastica respiraţiei; să nu sboare nimeni cu amigdalită sau coryza cât de mică ,

/  ar fi  ele; să nu sboare nimeni în ziua când a luat fie un preparat arsenical I 
jlsau chinină sau salicilat de sodiu sau cocaină. /

III. Mijloace de profilaxie specială a urechei: să nu sboare nimeni fără i 
cască specială de aviator, căptuşită cu vată sau blană de oaie, miel sau epure; 
a nu’şi înfunda urechile cu vată; să’şi pue pernute de vată de a le apăra pa
vilionul urechei; se recomandă căştile ohr-pax ale casei Max Negwer din 
Postdam. Aparatele antifoane ale casei Mallock Armstrong din Londra, casca 
generalului aviator de Pinedo; manevra lui Valsalva e periculoasă; autorul 
recomandă să se sugă pastile cu mentol sau suc de lămâe ce favorizează 
deglutijia şi evitarea ipoacuziei laterale stângi.

R. H.
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D-r OD. APOSTOL: Biofîziologia aeronavigajiei. — Extras din rev. „S i
biul Medical”  1935.

Autorul arată posibilităţile organismului ca să se adapte la viteză, 
schimbări de înălţime, direcţie în raport cu presiunea atmosferică cu condiţia 

„grometrică şi compoziţia aerului.
Din punct de vedere al respiraţiei organismul aeronavigantului se apără 

prin ipereritrocitemie prin creşterea ventilaţiei pulmonare. S ’a ajuns la con
cluzia că inhalatoare pentru aviatori care să dea un amestec de oxigen şi 
anhidridă carbonică ar restabili tensiunea parţială a anhidridei carbonice şi 
a oxigenului şi astfel ar împiedeca anoxiemia şi hipoventilatia pulmonară.

Trece apoi la reacţiile cardio-vasculare ce sunt proporţionale cu va
riaţia înâltimei in unitatea de timp indiferent care ar fi  sensul unei astfel de 
variaţiuni. Reacţiile vasculare sunt traduse printr’o accelerare a ritmului car
diac şi o ipertensiune arterială. In cazuri rare există o ipotensiune.

Reacţia cardio-vasculară variază în raport cu individul şi cu antre
namentul de sbor ce-1 face.

R. H.

D-r OD. APOSTOL: Fiziologia ochiului şi aerouavigaţia de noapte. —
„Sibiul Medical”  No. 6/1934.

Autorii ruşi Visnevskii şi Ţirlin au arătat că lipsa de oxigen în sbo- 
rurile de înălţime îngreuiază vederea şi adaptarea ochiului pentru intunerec. 
1) Sensibilitatea ochiului descreşte în raport cu creşterea înăltimei. Organis
mul se resimte dela 1500 m. şi că respirarea oxigenului timp de zece minute 
favorizează vederea în sborul de noapte pentru a observa semnalele optice, însă 
nu perfect. 2) Cu cât creşte înălţimea de sbor cu atât sensibilitatea ochiului 
scade procentual. La lumina lunei această scădere e mai mică decât la întu- 
nerec profund. Pentru lumina roşie scăderea e mai mică de cât pentru cea 
verde.

Reese din studiile făcute următoarele concluzii practice pentru aero
nautică: „înălţimea face să scadă sensibilitatea ochiului pentru izvoarele de 
Lumină colorată; 2) Inhalatiile de oxigen nu restabilesc complect acest nea
juns; 3) Cerinţele luminotechnice pentru semnalizare trebue modificate în ra
port cu factorul altitudine şi durata de sbor la înălţime; 4) In timpul sbo- 
rului noaptea, picajele chiar inhalând oxigen diminua mult sensibilitatea o- 
chiului faţă de isvoarelo luminoase colorate.

R. H.

Ginecologie• Obstetrică.

AL. ŞOIMARU: Péritonites généralisées par rnptnre du pyosalpinx.
— La Gynécologie No. 1, Ianuarie 1935.

Studiu rezumativ ce pune la punct chestiunea; autorul contribuind în 
plus cu un lot de cinci cazuri personale la numărul destul de redus cunoscut 
până azi în literatură.

Astfel de peritonite ocupă în patologia abdominală rândul ai 3-ea, 
urmând celor de origină apendicuiară şi gastro-duodenală.

In raport cu numărul pyosalpinxelor ivite în clinică, rupturile repre
zintă —  după autor —■ un procent de 2,8 0/ q.

Din cele 2 forme etiologice: prin ruptură (traumatism asupra unui
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pyosalpinx răcit) şi prin perforaţie (puseu inflamator acut), aceasta din urmă 
reprezintă o formă mai gravă, dând o mortalitate dublă.

Această mortalitate e în funcţie exclusivă de virulenta conţinutului 
revărsat.

Ceilalţi factori locali; varietatea anatomică a orificiului de ruptură, 
cantitatea mai mare sau mai mică a puroiului revărsat, prezenta sau absenta 
unor prealabile aderente în focar, etc,, se şterg în, fata primului factor.

Din lista agenţilor patogeni găsiţi (streptococ, stafilocoe, colibacil, go- 
noeoc, baciiul Eberth) cazurile datorite streptococului hemolitic şi colibaci- 
lului sunt cele mai grave.

Tabloul clinic al rupturilor de pyosalpinx se suprapune în bună parte 
celui cunoscut în patologia perforaţi anilor viscerelor învecinate.

Autorul relevă importanta specială ca element de diagnostic a semnului 
lui Donay „le cri du Douglas” caracteristic peritonitelor de origină genitală.

Afecţiunea poate simula in primul rând ; peritonitele apendiculare, her
niile strangulate, sarcinile ectopice rupte, torsiunea unei tumori abdominale.

Prognosticul terapeutic depinde de precocitatea intervenţiei, de starea 
generală a bolnavei şi de simplicitatea technicei operatorii.

Mortalitatea operatorie a scăzut delà 60— 700/0 la 7,6°/0 după ulti
mele statistici.

Tactica terapeutică de urmat este: In pyosalpinx diagnosticat, inter
venţie pe cale abdominală.

In rupturi .intervenţia de urgentă în primele ore după accident „cu 
ablatie genitală minimă” şi evitarea planului Trendelenburg.

„Ablatie genitală minimă’ implică, după autor: Laparotomie cu castratie 
uni sau bilaterală (cu drenaj).

O terapeutică mai simplă ^Laparotomie simplă şi drenajul suprapubian. 
Laparatomie şi drenajul pungei pyosalpinxului) este insuficientă, iar una mai 
complicată (Laparatomie urmată de hystereetomie subtotală sau totală) e con
diţionată de anumiţi factori individuali şi mult prea riscantă.

In ce priveşte drenajul autorul dă preferinţă sacului Mickulicz cu dre
najul spatiilor parieto-colice.

Studiul este complectat cu un index bibliografic conştiincios.

M. Hayieţeanu

A L. ŞOIMARU: Sur Ies hémorragies utérines dans la période secon
daire de la syphilis. —  „La Gynécologie” , Noembrie 1934.

Pe bază de contributiune personală autorul se ocupă într’un studiu do
cumentat de una din cele mai rare, —  excepţională chiar, —  manifestatiune 
clinică a infecţiei sifilitice asupra aparatului genital femenin.

Cauza acestei rarităţi s’ar datora în primul rând dificultăţilor de diag
nostic, medicul fiind dispus să atribuie atari manifestatiuni patologice uterine 

'oricăror altor factori etio-patogenici mai obişnuiţi din capitolul patologiei or
ganelor genitale, (factori ce reclamă o terapeutică chirurgicală activă, de ox : 
histerectomia), mai curând decât factorului specificitătei din perioada se
cundară.

De astfel, însuşi materialul clinic strâns până azi în literatură este 
lipsit de elementul de analiză ştiinţifică irefutabilă: examenul anatomic al 
leziunilor.

8



410

Tabloul polimorfismului clinic al turburărilor menstruale din perioada 
secundară a sifilisului variază la  infinit. Hemoragiile uterine datorite acestei 
perioade sunt considerate ca hemoragii „sine matria” şi, fie că se prezintă 
sub forma de menoragii, fie de metroragii, ele pot fi uneori foarte violente 
şi persistente alteori, —  prin caracterul lor fulgerător; —  deadreptul mor
tale.

Unul din caracterele primordiale ale acestor hemoragii este ineficacitatea 
oricărui mijloc terapeutic hemostatic (chiar raclajul mucoasei); în schimb ne 
putem bizui pe efectul unui tratament antisifilitic condus raţional.

Leziunile utero-anexiale maeroscopice în timpul hemoragiilor sunt în 
general foarte reduse: uter puţin mărit, pereţii rigizi, anexele, cu sau fără le
ziuni inflamatorii.

In lipsa unor date histopatologice precise, se admite că mucoasa ute- 
rină este susceptibilă de a permite localizarea, —  ca oricare altă mucoasă, —  
a leziunilor sifilitice secundare, (plăci erozive, leziuni vasculare, etc.) cu sau 
fără prezenta de treponeme.

Explicaţia hemoragiilor uterine din această . perioadă a sifilisului se 
bazează pe datele din patologia generală a sifilisului visceral, enunţat de 
Pournier prin formula: „Sifiliticul este sifilitic d’emblée prin toate părţile 
fiinţei sale şi aceasta atât în profunzime cât şi în suprafaţă” .

Alteratiunile organice de ordin local şi general, proprii infeetiunei si
filitice, îşi găsesc aici, într’un domeniu visceral, vascularizat prin excelentă, 
dotat cu suprafeţe mucoase întinse şi în plus cu funcţii endocriniene atât de 
importante, —  un teren foarte propice pentru localizare şi perturbatiuni 
funcţionale.

In raport cu data apariţiei lor hemoragiale sifilitice secundare se împart 
în 2 categorii: 1) cele cari survin în plin stadiu secundar a erupţiei sifilitice 
şi pot fi excesiv de grave; 2) cele cari survin mai târziu de instalarea pe
rioadei eruptive; acestea sunt mai puţin grave.

Stabilim diagnosticul: a) pe lipsa unei ameliorări prin tratamentul o- 
bişnuit al hemoragiilor genitale; b) Wassermann pozitiv; c) pe proba trata
mentului antispecific.

Raclajul uterin nu e recomandabil; fiind, în primul rând, inutil (prin 
materialul minimal recoltat), în al II-lea periculos (agent traumatic şi in
fectant), în al 11-lea complect ineficace.

Tratamentul e cel antisifilitic =  neosalvarsan (doze mici, la 3-4 zile) -j- 
Bismut.

O observatiune clinică personală a unei bolnave cu sifilis secundar eflo
rescent atinsă şi de meno- şi metroragii foarte abundente şi cari au cedat 
complect prin simplul tratament antisifilitic, împreună cu o pagină de biblio
grafie instructivă complectează studiul acestei interesante chestiuni.

Af. Hagiejeanu

Infecţioase.

D-ri M lH AI CIUCĂ şi M A X  M ARBE: Profilaxia difterie! şi vacci
nările cu anatoxină difterica. —■ Raportul al 2-lea la primul Congres nat. de 
boli contagioase, 1934, Craiova.

Dat fiind scurta durată a imunitătei pasive obţinute cu ajutorul serului 
antidiphterie s’a căutat o metodă care să imunizeze activ. Ramon în 1923, re
comandă anatoxina difterica ca vaccin antidifterie. Adăugarea de 4 cc. de
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formol comercial la un litru de toxină şi păstrarea iei la 38— 40° o lună, 
face toxina complect atoxică, injectată la cobai, aceştia nu prezintă simptome 
morbide. Dacă peste 6 săptămâni injectăm cobailor mai multe doze mortale 
ei rămân sănătoşi. Anatoxina este atoxică, floeulează în prezenta serului anti- 
Schick, cu titrarea ei în serul persoanelor imunizate.

Antitoxina a fost încercată pe milioane de copii şi adulţi şi s’a arătat 
de o perfectă inocuitate. Controlăm şi titrăm anatoxina cu ajutorul reacţiei 
Schicck, cu titrarea ei în serul persoanelor imunizate.

Intr’un mediu epidemic copii vaccinaţi cu anatoxină nu se îmbolnăvesc 
de loc sau fac forme foarte uşoare.

Autorii cred că imunitatea cu anatoxină durează toată viata.
Cu ajutorul unei anatoxine cu mare putere antigenică Ramon obţine 

imunitatea numai cu două injectiuni la interval de 3 săptămâni, iar peste 6 
luni sau un an să se facă încă o injecţie.

Autorii arată technica preparărei anatoxinei la Institutul Cantacuzino 
cât şi controlul inocuitătei acestei anatoxine şi recomandă a se face pe o scară 
cât mai întinsă vaccinările .cu anatoxină.

R. H.

D-r D. COMBIESCU: Febrele exantematice. —  Raport la I-ul 
Congres de boale contagioase, Craiova, 1934.

Se vor numi febre exantematice: tifosul exantematic istoric, tifosul 
exantematic marin, febra butonoasă, febra munţilor stâncoşi din America, febra 
fluvială din Japonia sau Tsutsugamuschi, tifosul tropical, tifosul din Sao- 
Paolo, şi alte boale care cer noi studii epidemiologice şi experimentale. Ca
racter comun a acestor boale este aspectul clinic, —  virusul ce le produce este 
o Ricketsie. —  şi agentul vector este ori un acarus, ori insecte. Păduchele, 
puricele şi căpuşele au rol în epidemiologia acestor boale. Sângele bolnavilor 
de tifos exantematic e aglutinant fată de Proteus X. 19 izolat de la bolnavii 
de tifos exantematic. Tifosul exantematic al lumii vechi este foarte grav, —  
tifosul exantematic marin e mai uşor, —  boala ia un caracter sporadic.

In  tifosul exantematic clasic ciclul evolutiv al virusului e limitat
la om şi la păduche. In afară de om se socoteşte de autori şi câinele ca
rezervor de virus al tifosului exantematic istoric. Tifosul exantematic muriu 
are ca rezervor şobolanul şi prin intermediul puricilor trece la om. Febra bu
tonoasă a cărui virus se găseşte la căpuşe au ca rezervor câinele după cer
cetări făcute de Combiescu. Febră pătată a munţilor stâncoşi din America şi 
tifosul exantematic dela Sao Paulo sunt 2 forme ale aceiaşi boli, sunt boale 
acute cu exantem al căror virus se găseşte la rozătoare mici şi se transmite 
de căpuşe la om.

Tsutsugamuschi este o boală endemică în Japonia, febră şi exantem, 
rezervor de virus îl face şoarecele de câmp.

R. H.

E. NEGOtVSCHI: Vaccinările antiscarlalinoa.se dnpă metoda Ini (ia-
bricawBchi. —  Rev. de Igienă Soc. No. 1, 1935, p. 33.

In Germania se caută a se face imunizarea activă contra scarlatinei 
cu vaccin microbian după metoda lui Gabricewschi din culturi de streptococi 
izolafi din sângele searlatinoşilor şi omorâţi prin căldură. Cultura este con-
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cetrată şi feudată. Inoculările se fac la 8 şi 14 zile, în total 3 inoculări, 
doza vanaza intre 0.1 cc. şi 0,7 cc. după vârsta bolnavului. Vaccinările sunt 
contra-indicate în leziuni renale

Medicii ruşi modifică prepararea vaccinului Gabricewschi, întrebuinţând 
vaccinul combinat microbian-toxinogen ce conţine toxina purificată de albu
mine microbiene şi corpurile microbiene ale streptococilor hemolizati omorâţi. 
Nu 'SC înregistrează njgi un̂  deces printre copii vaccinaţi. La nevaccinati mor
talitatea a fost 140/0. - _____—

In ceia. ce priveşte etiologia scarlatinei s’a găsit de lucrările profe
sorului Cantacuzmo şi a colaboratorilor săi că serul de scarlatinos aglutinează 
nu numai streptococul hemolitie dar şi alte rase de streptococ cultivaţi în 
prezenţa produselor sc-arlatinoase. Ultima  ̂concluzie a profesorului Cantaeuzino 

Ieste că există un virus scarlatinos filtraT vehicuTat d e 'StreptocmTuT scarlatinos 
Îşi de piogeni modificaţi. “  '—

Scarlafini zarea unui streptococ nescarlatinos face să admitem că orice 
streptococ banal sub influenţa virusului scarlatinos poate deveni scarlatinos.

Vaccinarea lui Gabricewschi corespunde mult teoriei profesorului Can
taeuzino; ea trebue să fie făcută sub supraveghere medicală, sistematic şi 
cu 3 doze bine controlate.

R .  H .

Nervoase - Endocrinologie.

Prof. G. MA RINESCU, Prof. C. PARHON şi D-r G. BUTTU ALE- 
X IAN U : Aeromegalo-gigantism şi obesitate. —  Extr. din „Revue Erancaise 
d’Endocrinologie” No. 2/1935.

Asociaţia între acromegalogiganiism şi obesitate face interesul acestei 
observaţiuni. Autorii redau observaţia complectă a unui tânăr care prin înăl
ţimea sa (ljŞ^ m.) prin augmentarea progresivă a extremităţilor, proeminenţa 
bărbiei poate fi considerat un aeromegalo-gigant.

Bolnavul prezenta în acelaş timp o obesitate considerabilă, greutatea 
sa fiind de 138. k gr.

Autorii citează o serie de observaţiuni ale autorilor străini, dar cari 
nu ating datele observaţiei ce publică.

In afara de interesul observaţiei în sine, autorii ridică o serie de pro
bleme patogenice în legătură cu acest caz şi cu altele similare.

Asupra creşterii exagerate, autorii o explică nrintr’o hipersecrefiV l,ipn- 
Jdgară (a hormonului de creştere), asupra existenţei căruia toţi autorii sunt în 
ultimul timp de acord. Mai grea de rezolvat este problema patogeniei obe- 
sităţii în acest caz. Existenţa unui centru care reglementează metabolismul gră
similor nu pare indoelnieă, dar admiţând o turburare în funcţionarea acestui 
centru, nu se afirmă nimic pozitiv. Hipoteza cea mai plauzibilă, explicând 
obesitatea considerabilă a bolnavului prezentat, par după autori a fi o cor- 
ţico-hyperncfrie, datorită unei’ secreţiuni a lobului anterior al hipofizei, caro 
secretă un hormon adenotrope, excitant,al funcţiilor scoarţei suprarenale.

I  Rosen&tein

Prof. D-r G. MARINESCU: Despre rolul vitaminelor. —  (Bul. Acad. 
ne, T. X , Mem. 3, 1934).

După o clasificare a vitaminelor în lipo- şi hidro-solubile, au
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torul expune pe rând vitaminele A, B, C, D şi E. Fiecare vitamină / 
este infaţţşata atât din punct de vedere chimic cât şi din punct de 
\e ere biologic, autorul făcând uz de descrierea fiecăreia de o 
extrem de bogată bibliografie conţinând lucrările cele mai impor-;
p  chestiunei- Din acest Punct de vedere comunicarea D-lui
Irof. D-r Mannescu însemnează cea mai complectă şi documen
tată lucrare asupra acestei chestiuni atât de actuale.

Comunicarea se închee cu un capitol tratând despre hormon 
şi vitamine. ;

Incheerea D-lui Prof. D-r Marinescu făcută acestei lucrări^! 
caracterizează valoarea întregii lucrări şi întinderea concepţiunilor ’ 
salutare, care îi stau la bază.

„Prof. D-r Baker din Chicago a comunicat de curând Societăţii Naţiu
nilor că omul îmbătrâneşte şi moare înainte de vreme pentrucă nu procură 
organismului vitaminele şi elementele chimice necesare vieţii. E  adevărat, zice 
savantul american că s’au descoperit până acum vreo 30 elemente chimice 
necesare corpului omenesc, şi noui descoperiri în această direcţie se fac în fie
care zi. Dar toate aceste elemente atât de necesare se găsesc lkolaltă numai în/ 
apa mării.

Faţă de aceste constatări D-r Baker susţine că mijlocul cel mai but 
de păstra tinereţea şi a prelungi vieaţa până la termenul ei normal cari 
este în medie de 150 ani, a r.fi folosirea în alimentare a ierbii de mare, a peş
tilor de mare, cari se nutresc cu această iarbă, şi a fucusului. Intre alte arV 
gumente D-r Baker aduce exemplul poporului japonez, considerat ca fiind I 
cel mai sănătos popor de pe glob şi a cărui alimentaţie zilnică constă dintr’o 
mâncare de orez şi una de iarbă de mare sau peşte de mare.

âeoria D-rului Baker este susţinută de savanţi cu mare renume ca Sir 
Frederik Hopkins, preşedintele instituţiei „Royal Society” din Anglia şi pro
fesor Maccolum, ambii laureaţi ai premiului Nobel. Continuarea cercetărilor în 
această direcţie ne va învăţa de sigur ce trebue să facem pentru a menţine 
sănătatea şi viitorul naţiunilor, căci se găsesc pe glob chiar naţiuni întregi cari 
suferă din cauza avitaminozelor şi a condiţiilor nehigienice în care trăiesc” .

M. Cânciulescu.

I'iof. D-r G. MARINESCU: Corectări asupra aeţinnoi mescalinci. —  
Bul. Academiei Române, T. IX, No. 11, 1934.

Autorul urmărind să cunoască fenomenele vieţii psihice prin 
studiul diferitor otrăvuri, cercetează efectele pe care le produce 
mescalina; această substanţă ocupă un loc aparte printre otrăvu
rile inteligenţei, pentru turburările vederii, audiţia colorată, fru
museţea culorilor şi imaginilor ce provoacă.

După ce expune istoricul chestiunei şi technica injecţiilor, 
precum şi observaţiuni mai interesante din literatura medicală mon
dială, autorul expune în rezumat 15 observaţiuni (5 studenţi în 
medicină, 2 învăţători, 7 pictori, 4 bolnavi, o femee isterică, un 
individ atins de bâlbâială, altul cu parafrenie şi un orb. ■— Toţi 
aceştia au primit mescalină sulfurică în injecţiuni, în doze de 0,30—  
0.40 ctg.).
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Intr’un al III-lea capitol, autorul se ocupă de mecanismul 
fiziologic al beţiei mescalinice şi schiţează o ipoteză neuro-biologică 
a acesteia.

i . R.

Prof. C. I. PARHON: Raportările oncologiei en endocrinologia. —
Extr. din Cernăuţi Medical No. 6/1935.

Plecând dela constatări precise, autorul deschide orizonturi noui în 
ceeace priveşte raportul între organe, tumori şi glandele endocrine.

Observaţiuni precise arată că glandele cu secreţie internă regizează vo
lumul şi greutatea diferitelor organe (funcţia onco- şi gravi-regulatoare a 
glandelor endocrine). Demonstrând această funcţie a glandelor cu secreţie in- 
internă, autorul stabileşte o serie de probleme ce-şi propune a cerceta şi scoate 
câteva concluzii generale şi anume:

Oricare ar fi primum movens în patogenia tumorilor, terenul pe cari 
ele evoluiază are un rol din cele mai importante. In constituirea acestui teren 
trebue ţinut seamă de factorii hormonali ce determină creşterea sau oprirea 
acesteia pentru organismul în genere şi pentru diferitele organe sau ţesuturi 
în particular. Deci când se va trata o tumoră este recomandabil a se iradia 
nu numai neoplasia însăşi ci şi hipofiza, glanda stimulantă cea mai principală 
a creşterii. Această ultimă indicaţiune trebue avută în vedere mai mult încă 
pentru a preveni desvoltarea metastazelor.

Se va urmări deasemeni extirparea sau iradierea glande' ce produce 
hormona stimulantă specifică, pentru organul sau ţesutul avut în vedere (care 
e sediul neoplasiei) şi se vor injecta extracte sau stimula producerea de hor- 
mone din partea glandelor inhibitorii ale creşterii acelui organ saa ţesut.

I. Rosenstein.

Prof. M. MANICATIDE şi D-r CORNELIU CONSTANTINESCU: 
Encefalita post-vaccinală. —  Rom. Med. No. 3/1935, p. 29.

După un istoric al cazurilor de encephalită vaccinală publicate în Ro
mânia în anul 1930 de D-l Prof. Marinescu şi D-l Conf. D-r State Drăgănescu, 
publică două cazuri de encefalită post-vaccinală, D-rul Radu dela Arad şi 
Doctorul Axente Iancu dela Cluj, publică în 1931 câte un caz de encefalită 
post-vaecinală, Prof. Graşoschi la Iaşi un caz în 1931, D-rul Paulian cu Ari- 
cescu şi Finkelstein comunică un caz în Bucureşti şi autorii fac cunoscut un 
caz tipic de encefalită post-vaccinală examinat la 15 zile după apariţia semnelor 
de encefalită. Este vorba de o encefalita post-vaccinHiii" laiudiBiizată prin he- 
nhplogie dreaptă şi pandizie^facială. Ea apare a 8— 15 zi dela vaccinaţiune 
şi debutează cu febră mare Î59— 40°, convulsiuni; soiiinolâilţâ, vărsături şi 
exagerarea reflexelor. TÎSkmiuaiea lichidului cefalo-rachidian dă uşoară albumi- 
noză şi limfocitoză, alte-ori aceasta lipseşte. Evoluţia poate fi letală, urmă
rile pot fj—ala .xnradinamice, turtii rări, în—vorbire şi turburăpi mintale.

Recomandă ca profilaxie: 1) A  se face vaccinarea înainte de 6 luni, 
majoritatea cazurilor de encefalită post-vaccinală se observădupâ această ~vâx5tă. 
2) Să se facă o, singură scarificaţiune denudându-se numai epidermul. 3) Limfa 
vaccinală să fie mai slab 'diluată şi să se depue o mică cantitate pe zona sca- 
rificată.

R. H.
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D. PAU LIAN  şi I. BISTRICEANU: Contrilioţinni la stadiul histopa- 
tologic al glioblastomelor nevraxiale multiforme. —  (Extr. Annales de Mé
decine No. 4/1935).

Autorii publică trei cazuri, glioblastome multiforme nevraxiale, cu lo
calizare diferită.

In primul caz tumora interesează în special regiunea centrală a cree- 
rului mic şi pătrunde în totalitatea mezencefalului.

In al II-lea caz ocupă tot lobul occipital şi lobul parietal.
In al III-lea caz tumora este localizată în partea centrală a hemis- 

ferului cerebral stâng, cuprinde corpul calos şi hemisferul cerebral de partea 
opusă şi realizează tumora în formă de „fluture“ .

Toate aceste tumori sunt lipsite de capsule, caracterul lor este infil- 
trativ şi au dimensiuni variind delà un ou la o mandarină.

La examenul microscopic s’a decelat: gliocyte nediferentiate, glioblaste 
heteromorfe încadrate de un fin reticul fibrilar.

Glioblastele se infiltrează în toată întinderea câmpului microscopic, 
se dispun orografic sau radial în jurul ţesutului vasculo-conjunctiv înconjurând 
vasele şi formând sisteme glio-vasculare.

In toate cazurile s au constatat lesiuni importante de hiperplasie a pe
reţilor vaselor.

I. Rosenstetn

Agregat D-r D. PAULIAN: Recherches sur les myopathies. —  Presse 
Médicale No. 102/1934.

Bazat pe studiu de 14 cazuri urmărite în serviciul său, autorul îmbo
găţeşte cunoştinţele asupra' miopatiilor, cu o serie de fapte de natură clinică 
şi aDatomo-patologică.

După ce rezumă caracterele esenţiale şi comune ale miopatiilor, precum 
şi leziunile descrise de Bacaloglu şi Scriban, Poix şi Niculescu, autorul enu- 
mără datele histopatologice descrise împreună cu Scriban la Academia de Medi
cină din Paris relativ la: fibra musculară atipică, la nucleul axial, la gruparea' 
lineară a miofibrilelor, la fibrele musculare embrionare şi la fibrele musculare 
cu degenerescentă vacuolară.

Negând infiltraţia grăsoasă şi proliferarea excesivă descrisă de clasici, 
autorul conchide că gruparea în lame longitudinale sau în secţiuni transversale 
lineare a miofibrilelor, prezenta nucleilor axiali, precum şi existenta unui 
sistem spiral a miofibrililor „aparţine originei embrionare a desvoltărei fibrei 
musculare” .

Origina aceasta embrionară a caracterelor histopatologice, ar arăta că 
miopatiile primitive îşi au origina în „modificările particulare a plasmei ger
minative a elementelor sexuale fiind sub influenta unor cauze necunoscute” .

In ceiace priveşte etiologia, din 14 cazuri autorul găseşte 2 de origină 
traumatică,  ̂ cu caracter familial, 7 până la 15 ani, iar 7 mai târziu.

Trecând în revistă tratamentele cu adrenalină, pilocarpină (Keen-Kuré) 
şi cu gliocol (Schachter), autorul e de părere că acesta din urmă restabileşte 
metabolismul creatinic, având efecte bune în special la copii, 11 microfoto- 
grafii bine reproduse documentează acest interesant studiu.

Alf. Dimolescu.
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PAULIAN D. et TANASKSCO: Itecherches sur la pcriuéabilitc aux na- 
varsenohenzols de la barrière hémato-meningo-cncépbaliquc dans la paralysie 
generale avani et après la malariathcrapip

Prezentare făcută de Prof. E. Sergent, Academiei de Medicina dela 
ia n s  in şedinţa din 11 Iunie 1935.

1935 I>UUlCata m Bul1' de 1A,ìllJeinie de Medicine No. 22 din 11 Iunie

Permeabilitatea meningclor în stare normală este nulă la arsenic, este Îl 
aparenţa şi creşte în toate cazurile în care meningele sunt. nT77̂ - 7fe-r , J )  

generala. ; ------------------------ -----

. ln Urma tratam cotului malarie, permeabilitatea meningelor suferă mo-1 
dihcari mari în ce priveşte arsenicul, traducându-se prin o micşorare a per- ' 
mentalităţii barierii hemato-meningo-encefalice la arsenic, explicată probabil! 
prin vindecări ale leziunilor vasculare, datorite distrugerii spirocheţilor pro-J 
babil aflaton la acest nivel. I

: Faptul scăderii permeabilităţii, demonstrează deci evidente modificării
eu tendinţa de normalizare anatomică şi fiziologică a barierei hemato-meninn-o^ 
encefalice şi ca urmare logică, vindecările clinice şi remisiunile de W ă  du- 
rata, observat«? după acest tratament. °

C. Foriunescu.

PAULIAN D.: La reserve alcaline dans la paralysie générale pro
gressive avant et après la m alariathérapic.-La Semaine des Hôpitaux de Paris 
No. 12, dm 15 Iunie 1935.

Hcxerva alcalină, sanguină în paralizia generală înainte de tratamentul 
cu malaria, se găseşte în limite normale într’o proporţie de 670/0, afectând 
cifre cuprinse între 6 9,10 /0 -51% . Acidoza, descrisă de autori, negăsindu-se 
decât m proporţia de 330/0, cifre cuprinse între 4 5 ,3 %  şi 33 ,8 %  CO„

Lichidul cefalo-rachidian înaintea tratamentului se găseşte în aproape 
toate cazurille într’o stare de acidoză marcată cuprinsă între 44,3 0/0 şi 
- 90/0 COj, proporţia fiind astfel de 9 1 % .

Dupa malaria lucrurile par să se inverseze: sângele capătă o stare 
de acidoză într’o proporţie de 670/0 cu rezerve alcaline cuprinse între 49<>/n gi 
26,20/0 Ş1 numai într’o proporţie de 33«/0 cifrele rezervei alcaline se menţin 
normale (62,4— 540/0). Lichidul cefalo-rachidian prezintă o tendinţă do creş
tere a rezervei alcaline, fără însă â ajunge limite normale ; astfel într’o 
proporţie de 880/0 s’au găsit rezerve variind între 4 6 ,2 %  şi 38 ,5%  C 02, în 
timp ce numai mtr’un caz limita rezervei alcaline s’a menţinut normală 68.3 0/0.

ciditatea ionică urinară se găseşte şi ea cuprinsă înainte de trata
mentul malarioterapic în limite 7,4-5,4 , după tratament găsindu-se cifre 
cuprinse între 6,6 şi 5,4.

Deci s’ar impune o alcalinizare înainte de tratamentul malarie, pentru 
a putea înlătura pe cât posibil acidoza lichidului cefalo-rachidian. Alcalinizarea 
trebuie să fie maţ puternică după tratament pentru a ajuta tendinţa de creş- 
tere ce o afectează R. A. după • tratamentul malarie.

C. Foriunescu.

D. PAU LIAN : Studiu comparativ al variaţiuniior imediate şi înde
părtate a reacţiilor humorale din sânge şi lichidul cefalo-rachidian în sifi
lisul nervos şi mai ales în paralizia generală sub influenţa maiariaterapiei. —
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(Extr. dm Archives Dermato-Syphiligraphique de la Clinique 
saint Louis, din Iunie 1934).

de l ’Hôpital

l n r AUt0InUl PUbliCă c0nfcrinta <inută la Spitalul Saint Louis din Paris 
a Clinica Prof. Gougerot, care constitue a IV-a conferinţă asupra malaria 

terapiei tinută de D-l Agr. Paulian la acea clinică.
După o revistă generală a chestiunei, făcută de către Prof. Gougerot 

autorul expune pe larg datele subiectului servindu-se de un bogat material’ 
documentar.

Reţinem din acest extrem de interesant studiu conclnsiunile n n t n ^ ; :
Malariaterapia exercită o acţiune favorabilă. în sifilisul nervos ^

I  ̂ Rennsiunile clinice şi humorale obţinute cu această terapeutică sunt / 
1 \U. Ta:P° rt ,CU evolutia’ durata şi procesul patologic. Turburările psihice se mo-/  

dificil înaintea simptomelor obiective neurologice.

. Malariateţapia^modiflcă _clinic, fizic şi serologic reacţiunilc sângelui 
şi_ lichidului | cefalo-rachidian; totuşi, aceste reactiuni nu fu r m ^ [7 r ’’ele- 
mente definitive de judecată asupra eficacităţii tratamentului.

. Pnmele ameliorări humorale apar în prim ele'zile cari urmează ulti
mului acces dar se afirmă în cursul lunilor următoare, reacţiile fiind la în
ceput uşor pozitive, apoi negative. Uneori bolnavii cu remisiuni clinice pot 
prezenta mea reactiuni pozitive în lichidul cefalo-rachidian.

La început nu există paralelism între starea clinică şi modificările 
uologice; numai după 2— 3 ani acest paralelism se afirmă.

Primul simptom care dispare este limfocitoza, negatizarea reacţiei Ho- 
bulinelor urmează; reacţia, B,_ W. dispare ultima. °

. Û Ş Hţdrom hum oralR edu şţM  PriZun^riaternuie, ind.vs un proc,_
nost,ic rău, mai ales după mai multe impaludări. ------ °

O evoluţie favorabilă în 1. c. r. după terapie, contrastând eu o stare 
clinica staţionară, este doar provizorie; reacţiile redevin repede pozitive.

/. Ro sens te in

D. PAULIAN, DEM. VASILIU şi S. SFINŢESCU: I. Ventrienlo- 
grafia; II. Reperajul ventricular; III. Tratamentul chirurgical al neoplas
melor cerebrale. —  Com. la al V-lea Congres naţional de chirurgie, Noem- 
brie 1934. —  Bucureşti. Broşură 36 pagini).

In prima comunicare se arată avantagiile ventriculografiei asupra cu- 
cefalografiei şi se descrie cu scheme interpretarea ventriculogramelor nor
male şi anormale.

In a doua comunicare se arată indicatiunile reperajului ventricular
şi se insistă în special asupra sa ca agent terapeutic în sindromul post 
traumatic unde cefalea şi ameţeala dispar după insuflate. Se descriu indi
caţiile şi contraindicatiile acestei metode precum şi interpretarea radio
grafiilor.

In a treia comunicare se descriu simptomele neoplasmelor cerebrale
împărtindu-le în simptome de localizare şi simptome de hipertensiune in- 
tracraniană.

Autorii recomandă, atunci când nu se găsesc suficiente semne de lo
calizare, să se recurgă la tele-stereo-craniograme şi ventrieulo-grame, cu 
ajutorul cărora în 95 0/0 din cazuri de diagnostică neoplasmele cerebrale.

Raportul se închee cu descrierea tratamentului operator şi post ope-
rator al neoplasmelor cerebrale.

7. Roienstein
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D. PAULIAN , I. DEMETRESCU şi CARDAŞ: Zona şi araehnoi- 
dUa. —  (Extr. din Bull. et Mem. de la Soc. Med. des Hop. de Paris 
No. 6/1934).

Autorii comunică un caz rar de zonă toracică cu arachnoidită diag
nosticata clmiceşte radiologie şi la operaţie: Această asociaţie nu a mai 
fost semnalată şi prilejueşte autorilor interesante consideratiuni asupra pa- 
togeniei. zonei.

I. R.

D. PAU LIAN  şi M. CÂRD AS: Sindrom de scleroză laterală amyo- 
trophică. Tip monoplegie şi brachial şi familial. —  (Extr. din Bullet. Mem. 
de la Soc. Med. des Hop. de Paris, 8 Juin 1934).

 ̂Autorii publică două cazuri, a două surori atinse de aceaşi localizare; 
debutând cu eminenta tenară stângă pentru a se întinde spre rădăcina mem
brului, cu contractiuni fibrilare în muşchii atrofiaţi şi reflexe vii de aceaşi 
parte. Exagerarea reflexelor tendinoase aminteşte pe acea a sclerozei la
terale amyotrofice.

I . R.

D. PAU LIAN  şi J. BISTRICEANU: Contribution! la studiul histo- 
patologic al nsùrinomelor delà baza ereerulni. —  (Extr. din Annales de 
Médecine, No. 2/1934).

După ce arată diferitele denumiri ce se dau de autori, reţin termenul 
de neunnom adoptat în 1932 de Veroeay, ca fiind cel mai comprehensibil.

Se descriu două cazuri de neurinome operate, redându-se constată
rile histopatologice obţinute prin diferite coloratiuniţ

Ambele tumori îşi aveau origina probabilă în rădăcina unui nerv 
cranian.

I. R.

D. PAU LIAN : Reperajul ventricular în elinică. —  (Extr. din La 
Semaine de Hôp. de Paris, No. din 1 Oct. 1934).

Articolul publicat este un extras dintr’o conferinţă tinută de au
tor în Clinica Prof. Claude la spitalul St. Anne.

După ce arată beneficiile acestei metode, precum şi diferitele tech- 
nici utilizate, autorul descrie interpretarea imaginilor anormale (tumori fron
tale parietale, temporale, occipitale, intra ventriculare ; kyste gliomatoase, sin- 
drome hidroc“ 'alice, etc.).

După ce arată incidentele şi accidentele reperajului ventricular, au
torul publică interesante radioografii personale.

I. R.

D. PAU LIAN  şi C. FORTUNESCU: Turburări neuromotorii şi ano
malii vertebrale. —  (La Semaine de Hop. de Paris, No. din 31 Ian. 1934).

Autorii publică 6 cazuri la  cari turburările neuromotorii au făcut să 
se practice examene radiografice ale coloanei vertebrale. In aceste cazuri 
s’au găsit anomalii vertebrale cari explicau turburările neuro-motorii, iar 
în unele tratamentul adequat a adus la dispariţia acestor turburări.

J. Rosenstein
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D. PAULIAN, DEMETRESCU, EORTUNESCU şi CARDAŞ : Insn-y 
I naţia de aer intraventricnlar ea agent terapentic al crizelor convulsive. —  (Laf
I Semaine des Hôp. de Paris, No. din 15 Dec. 1934).

Metoda encefalografiei gazoase a dat rezultate admirabile ca mijloc 
de diagnostic. Autorii utilizează acest metod ca mijloc terapeutic în crize
convulsive cu rezultate remarcabile.

_ Pentru a explica acest mecanism s’au emis diferite ipoteze cari sunt 
enumărate în lucrare. Reţinem însă explicaţia autorilor bazată pe cer
cetări cari au demonstrat că insuflata de aer duce Ia o inhibiţie secretorie 
şi prin aceasta la o scădere a tensiunei intracraniene. “

* ' " ------ —» 1. Rosenstein

D. PAU LIAN  et I. BISTRICEANU: Contribntion à l ’étude anatomo- 
clinique des tuberculomes intra-craniens. —  Paris Médical, No. 19, 1935

Tuberculoza creerului este relativ frecventă la copii, mai ales la tineri, 
foarte rară la aduRi şi excepţională la bătrân. Porma cea mai comună a 
acestei tuberculoze cerebrale este aceea a tuberculozei conglomerate sau tu-
berculom, care determină adesea simptomatologia unei tumori intra-craniene.

In prezenta lucrare este vorba de studiul anatomo-clinic a cinci
bolnavi atinşi de tuberculoză intra-craniană conglomerată. In primul eaz 
necropsia a decelat tuberculome multiple cu localizare ponto-bulbo-cervico- 
cerebeloasă; în al doilea caz două tuberculome cu localizare exclusiv cere- 
beloasă ; m al treilea eaz un singur tuberculom chiistic voluminos, ocupând 
hemisferul stâng al cerebelului; în al patrulea caz o cavernă interesând re
giunea, ponto-cerebeloasă centrală, iar în al cincilea caz un tuberculom solitar 
de mărimea unei mandarine, având ca sediu regiunea profundă a lobului 
parietal stâng.

In toate aceste cazuri, din cari patru bărbaţi şi o femeie, vârsta bol
navilor a oscilat între 3 şi 20 ani, iar evoluţia tabloului clinic a avut un 
ritm rapid, cu sfârşit letal, între patru şi şase luni.

In ceeace priveşte localizarea tuberculomelor intra-craniene, se observă 
o preferinţă din partea baeilului Koch, de a invada cerebelul —  mai ales 
în timpul pubertăţii sau către sfârşitul ei —  circulaţia fiind probabil mai 
activă sau mai abundentă la acest nivel.

C. Fortunescu
Organizaţie Sanitară ,

D. PAU LIAN : Activitatea servicinlui neurologic din Spitalnl Cen
tral de boli mintale şi nervoase pe annl 1934. —  (Extr. din Bul. Medico- 
Terap. No. 1— 2/1935).

Din această dare de seamă reese că în cursul anului 1934 s’au îngri
jit în serviciu 1097 bolnavi. Din aceştia au sucombat 23 (2,090/0). Din 
acest număr 427 au avut neuro-lues deci un procent de 40,75 0/0. o  altă 
constatare interesantă şi îngrijorătoare în acelaş timp, este creşterea cazurilor Q 

nşuro-lnes^la^-fe.mei. Din 427 cazuri au fost 110 femei şi 317 bărbaţi. *
La consultatiunile gratuite ale serviciului s’au prezentat 926 bol

navi (584 bărbaţi şi 342 femei).
O constatare demnă de toată lauda, dovedind încrederea de care ser

viciul se bucură în lumea suferinzilor este numărul tot mai mare de bol-| 
navi cari în fiecare an îşi caută aci alinarea şi vindecarea suferinţelor.
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Astfel în anul 1924 an fost îngrijiţi 248 bolnavi; numărul lor a mers 
crescând, ca m 1933 să ajungă la 922 şi în 1934 la 1097.

Tabloul de situaţia bolnavilor îngrijiţi în cursul anului 1934 precum 
.nsemnatele beneficii materiale aduse ministerului, dovelesc că s e r v ic iu lu i™  
- greD. Paulxan, gratie muncii D-sale şi a colaboratorilor, poate fi so-

S t "  n i r i ^ S : ?i pe drept se bnsurt Je ~ în —  -
I. Rosenstein

Prof. D-r N lCOLAE MINOVICI: I/.ss.Ntanee sociale il v a vi,agi-cin,,
Un „Iifivuc *  Droit K . . 1  „  dÎ S d „ , „  r "  ’  

cnciaire No. 4 _ 6, 1934, consacre â la Petite Entente.

Bucur ît "1 fPr°tf ' ,N'n laC Min°vici arată organizarea asistenţei sociale din
Alunei •' n r  î  D; Sa. aCUm 25 ani mai înainte do «fiinţarea Ministerului 
Muncii şi Ocrotirilor Sociale. Solicitat de autorităţile bucureştene înspăimân
tate. de plaga vagobonzilor şi cerşetorilor, omul cu studii speciale în marile 
centre europene, medicul social, isbuteşte ca, în curs numai de 5 ani să aşeze 
capitala noastră printre primele oraşe din Europa în această privinţă. Numai 
cu concursul neprecupeţit al publicului simpatizant, reuşeşte să constitue un 
Birou al Asistenţei sociale instalează pe bătrânii neputincioşi în azile, pe va- 
ga onz! ş-i simulaiţi în ateliere, înfiinţează un cămin pentru fetele-mamo, ete 
Originalitatea concepţiei organizărei asistenţei se bazează pe principiul valo-

rÎ !“ e', .Ca.paCltaÎel de muncă a individului. Urmăreşte să creeze meşteşugari 
utilizabili in producţia particulară, nu stabilimente de concurenţă. Utilitarist, 
nu admite caritate pentru bătrâni, ci datoria societătei pentru cei ce au muncit 
candva pentru ea.

Nenumărate fotografii originale însoţesc textul.
întreaga lucrare ilustrează cu fapte ce poate face un om capabil şi bine 

intenţionat pentru binele societăţii.

Anton Dobrescu.

IO", PAULIAN : Dare de seamă a activităţii pe zece ani: 1924—
. , <S m ;'t,nI n e o lo g ic  «Hn Institntn! de boaie mintale nervoase şi endo

crinologie din Bucureşti). -  Broşură 67 pag., 1934.
Serviciul neurologic al cărui medic primar este D-l Agr. D-r D. Pau- 

. .  a fost creiat în 1923, după recomandarea D-lui D-r Bordea şi în timpul 
ministeriatului lui G. xAiârzescu. Capacitatea serviciului este de 100 de paturi 
(50 pentru bărbaţi şi 50 pentru femei).

Din darea de seamă pe 10 ani ce se face, se constată o activitate din 
cele mai frumoase atat din punct de vedere ştiinţific cât şi din punct de vedere 
umanitar.

In decursul acestor 10 ani au fost îngrijiţi în serviciul neurologic 6048 
de bolnavi, din cari 3701 bărbaţi şi 2347 femei. Din tabloul anual de bol
navi se constata creşterea anuală a numărului de bolnavi ce se adresa acestui 
serviciu. Astfel dela 248 de bolnavi anual în 1924 s’a ajuns la 922 în 1933 
Este cea mai bună dovadă de renumele de oare se bucură serviciul D-lui 
D-r Paulian m lumea medicală şi a suferinzilor şi demonstrează atenţiunea, 
competmta şi buna îngrijire de care bolnavii se bucură din partea .Medicului 
1 rimar şi a colaboratorilor.

Serviciul neurologic al D-lui D-r Paulian a furnizat materialul unei 
intense activităţi ştiinţifice. In afară de lucrările D-lui D-r Paulian publi
cate în revistele române sa ustrăine, în afară de conferinţele D-sale tinute in
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sInÎeelLcdrădPCT litatP-din StrSinătate’ Colaborat°™  D-sale au publicat intere-
n e r l l !  î  n  ,ln Î T  S **'*™ ’ “  SpeCial lucrările de a to m ic  patologică nervoasa ale D-lui Docerit D-r Bistriceanu.

> ,T?t “  servu'lul D-lui D-r Paulian şi sub directa D-sale supraveghere 
s au studiat in acest interval de 10 ani 114 teze. °

I. Rosensiein

Colonel D-r DIMITRIU: Sccjiunta „Oficinlui Sindical”  din Temisoara.
~  vedinta din 14 Maiu 1935, a Colegiului Medicilor din Temisoara '

care v f d ^  r° f  Ul+.şi. f° °̂ase]e co se Pot trage din existenta oficiului sindical, 
care va da asistenta juridică şi în special a realiza încasarea onorariile medi
ci or in restanta. Din 350 membrii ai colegiului medical Timiş Torontal au 
răspuns numai 20, cari au trimis 185 de creanţe pentru încasare. La primele 
somări au reacţionat 33 debitori şi prin somaliuni sindicatul a încasat 10 120

1 9 'îo 1 -lnCp a? a C6l0r 152  Crea“ te 6Ste în °UrS- Ch<iltueli Pentru somatiuni 
1230 lei. Pentru a putea face fată necesităţilor dela început autorul pro
pune sa se retină 1 6 -2 0 0/0 pentru spesele oficiului sindical din sumele înca
sate. Eu se va angaja oficiul sindical decât la încasarea sumelor de cel puţin

900 eoo i  -Cap  Pr° CeS SPeS6le ^  timbre Şi 0 mică sunt de
200 -„0 0  lei. Roaga pe medici să trimită date precise referitoare la crean
ţele respective. Face apel apoi la toti membrii colegiului medical să facă parte 
din sindicat. 1

R. H.

. , . ? ' r L V 0X ICA D-r N. PETEESCU: Problema deseentralizărei si
simplificarea tratamentului antirabic. -  I-iul Congres nat. d T b riT lS ta« -' 
Crai ova, Oct. 1934.

Autorii propun înfiinţarea de mai multe institute antirabice după 
modelul celor din Jugoslavia. Rezumă modificările diferite ale preparărei vac
cinului antirabic dela procedeul clasic al lui Pasteur până în zilele noastre, 
real îzandu-sc astfel o sene de metode de simplificare şi prescurtare a trata
mentului antirabic.

Insistă asupra procedeului aplicat de. Ilernpt la Novisad m doze de 5 
c. c. dilufie decimală în apă salină fenolată 1 0/0 dintr’o pulpă groasă, de 
substanţă cerebrală şi de măduvă eterizată şi conservată în glicerina fenolată.

Acest vaccin îşi păstrează proprietatea de imunizare câte-va luni, iar 
durata tratamentului e scurtată îptre 1— 3 zile până Ia 5— 6 zile. In Jugo
slavia rezultatele obiinute cu această metodă sunt superioare celor din fărilc 
cu aplicarea metodei clasice. In esenţă acest tratament se bazează pe faptul 
eă e mai important din punct de vedere al imunitătei preventive apariţia pre
coce a unei slabe cantităţi de anticorpi de cât producerea lentă şi tardivă a 
unui titlu mai ridicat de anticorpi.

E  o metodă ce permite o descentralizare a tratamentului antirabic.

R. H.

D-r ŞTEFAN AN ASTA SII!: Proeet de reorganizare sanitară pe ju
deţe. (Judeţul Dâmbovita). —  Primul Congres naţional de boli contagioase Cra
iova, 1934.

Aplică principiul enunţat de D-l D-r I. Costinescu, ca medicul de cir
cumscripţie să facă medicină preventivă, reşedinţa medicului rural să aibe le-
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gălura telefonică cu serviciul sanitar central. I  se pune la dispoziţie mijloace 
de transport, serviciu de desinfectie mobil, va avea dispensar cu centru do 
izolare, o soră de ocrotire şi un agent sanitar. '

Circumscripţia sanitară va fi organizată pe procent de 8— 10000 locuitori. 
Autorul arată un proect întocmit pentru judeţul Dâmbovita pe care îl împarte 
în 31 circumscripţii sanitare, 31 locuinţe pentru medici, surori de ocrotire, 
dispensar şi centru de izolare, 31 etuve mobile şi 31 telefoane şi cu personalul 
sanitar suficient pentru a preveni bolile ce decimează satele.

R. H.

Tuberculoaă.

Prof. S. GRACOSKI: Un cas de peritonite fibroplastique. —  JBull. 
Soc. de pediatrie de Iaşi, 1934, No. 1.

Comunică observaţia unei fetiţe în vârstă de 4 I/2 ani care intră în Spital 
cu dureri mari abdominale, şi febră ce oscilează între 38— 39®.

După 6 zile apare in regiunea supra-ombilicală o tumoră imobilă şi 
foarte dureroasă spontan şi la presiune.

După 2 săptămâni în care timp febra a scăzut uşor ca şi durerile, 
apar din nou crize dureroase, o tumoră în regiunea iliacă stângă şi febră 
mare. După 2 săptămâni starea generală este bună, crizele dureroase abdo
minale dispar, apetitul revine, şi febra scade. După 6 săptămâni atât tumora 
epigastrică cât şi cea din fosa iliacă stângă tind a dispărea. Autorul susţine 
ca avem de a face cu un proces inflamator al peritoneului ce se maniefstă 
prin neoformaţiuni plastice in diferite regiuni: regiunea epigastrică şi fosa 
iliacă stângă.

Autorul nu găseşte cauza acestei afecţiuni dar din punct de vedere 
clinic acest caz este identic cu cel descris de Morquio sub numele de peri- 
tonită . fibro-plastică.

R. H.

Docent D-r D. HAGIESCU şi intern S. ALMĂŞEANU: Necesitatea 
instituire! unei terapeutici active în pleuro-peritonitele tubereuloase. —  Rom. 
Med. No. 5/1935, p. 60.

In afară de cura de aer şi repaus, autorii recomandă în perioada evo
lutivă a pleuro-peritonitei tuberculoase, injecţiile cu calciu-aur în injectiuni
intra-venoase şi intra-musculare. Doza totală de aur să fie 1,50_2,50 gr.
Aurul hidrosolubil se va disolva în gluconat de calciu. Dozele minimale variază 
dela preparat la preparat. Se va repeta aceiaşi doză până la  dispariţia ori
cărei reactiuni termice supra-adăogate. Vom creşte dozele cu prudentă; în zilele 
libere se vor da lipoizi şi extracte plenice; vom continua astfel până la dis
pariţia febrei şi oprirea oricărui semn local sau general de evoluţie; şi atunci 
se va începe injectarea antigenului metilic până la vindecarea definitivă a 
pleuro-peritonitei. Se continuă tratamentul cu aur până la doza totală ce ne-am 
impus pentru tratament. Ca tratament de consolidare se va face şi ultra-vio- 
letele şi radioterapie, în afară de antigen metilic.

R. H.
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Terapeutică.

■ r MARINESCU’ Doc- D-r E. FAQON, D-ri N. VASILESCD
î* ! '  1‘yretolerapia en sulf a atrofiei optice specifice. -  Rom

întrebuinţează pe un număr mare de cazuri injecţii intra-museulare dJ 
sa ilo zş  şi^ eosulfozin al casei Leo-Danemarca şi o soluţie de sulf urc narată de 
D-na D-r Dragănescu şi obţin rezultate satisfăcătoare î T  atrofii ale nervului 
T  1de o0r,1Smă sifilitică. Se fae injecţii cu 2 ce. a. n™  „H m -r de;

— — W cantitate ce_ produce o ascensiune termică de 39_40° la 6_12
ore după injecţie. Se provoacă în total 8— 10 accese febrile. Ia interval de 1— 3 

p iiS’ în intervalul între injecţii se face tratament specific, cn bicm„f ... .  
^mercur. -----

Autorii constată în urma injecţiilor cu sulf o ameliorare a acuităţi 
vizuale, lărgirea câmpului vizual, iar într’un caz transformarea aspectului pa
pilar din alb-eretaceu în alb rozat. Probabil are loc la locul injecţiei o modi
ficare a substanţelor albuminoide ce se comportă ca albumine străine. Iar 
grupul sulfihidril accelerează regenerarea celulelor şi stimulează prolifera
rea lor.

R. H.

Î Profesor D-r G. MARINESCU şi Docent D-r D. GRIGORESCD: Câ-I 
te-va date asupra întrebuinţării terapeutice a veninului de albine in maniîes- 
ţările nervoase renmatoide. —  Rom. Med. No. RÎ7T935, p7  7P '

Autorii au întrebuinţat injecţii cu venin de albine „immenin” (ce a 
fost standardizat de Kretscly) într’o serie de afecţiuni reumatismale cronice şi 
nevralgii în clinica boalelorlServoase din Spitalul Colentina Bucureşti şi comu
nică câte-va din cazurile cari au beneficiat de acest tratament.

Din cele comunicate se vede efgctnl favorabil al veninului de albină în 
tratamentul complicatiunilor reumatice. ' 7

R. H.

Profesor D-r C. BACALOGLU, D-ri MARIN ENĂCHESCU şi ST. SÂM-
BOTEANTJ: Extractele de organe în afecţiunile cardio-vasculare.   R0m
Med. No. 11/1935, p. 149.

Autorii întrebuinţează în turburări cardio-vasculare extractul ^cardiac 
Haberlandt. şi găsesc că are o acţiune fundamentalaT vazo-ctîlâtatorie datorită 
în primul rând acidului adenosin-fosforic.

Extractul cardiac determină scăderea tensiunei, împiedecă spasmul arte
relor coronare şi arterelor periferice. Administrarea lui face să dispară durerile 
precordiale, senzaţiile de deget mort, vâjiiturile de urechi şi cefalalgiile hi
pertensivilor.

Autorii găsesc că rezultatele obţinute cu extracte de organe sunt dura
bile. Poate reactiva digitală când efectul ei asupra cordului s’a epuizat ca în 
asistolii, turburări de ritm. In hipertensiune extractul cardiac dă rezultate 
bune.

R. H.

Medie Col. D-r GH. IRIMESCU: Contribuţiuni Ia stndiul îndieaţinnilor, 
eontraindieaţinnilor şi rezultatelor clinice în tratamentul hidro-mineral la băile 
Ilerenlane. —  Extr. din Rev. San. Milit. No. 1/1935.
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Autorul expune pe rând afecţiunile cari se pot trata cu succes la Băile 
Herculane, precum şi modalităţile acestui tratament. Aceste afecţiuni sunt: 
sequelele reumatismului poliarticular acut, reumatismul subacut, cronic, gutos, en
docrin, artritele degenerative, nevralgiile, reumatismul muscular, afecţiunile gi
necologice, afecţiuni cronice ale bronşiilor şi unele forme de astm, dermatoze 
microbiene şi parazitare, sifilisul, bolile de nutriţie, flebitele gutoase şi reu
matismele, căluşuri dureroase şi sequelele entorselor şi luxatiunilor.

Luciarea se mcliee cu un tablou al contraindicatiunilor.
M C.

^ 'r BRECHKR: Contrihu jiuni la metoda autohemoterapiei intra-
ecalare a lui Sehicck. —  Cernăuţi Medical,~No. 3/1935. '~-t' -------
^  ~Metoda „autohemoterapiei intraoculare a lui Schieck” constă în tratarea 
iridocielitelor tuberculoase prin introducerea unei cantităţi de 0 .10— 0.20  cmc. 
de ser sanguin__cû siringa în camera anterioară a ochiului bolnav, in scop de a 
produce~o\.iniunitate pasivă locală a ochiului” prin modificarea umoarei a- 
poase. . ’

Metoda se bazează pe concepţia lui Riehm, că afecţiunile tuberculoase 
cronice şi recidivante ale calotei anterioare a ochiului sunt nişte „metastaze 
abortive” în care autohemoterapia nu poate produce suprainfectiune.

Autorul bazat pe analogia, ce presupune, între patogeneza keratitei 
parenchimatoase heredo-sifilitice şi acea a oftalmiei simpatice, de origine incon
testabil tuberculoasă, preconizează aplicarea acestei metode şi la tratarea ke
ratitei parenchimatoase congenitale. Autorul a obţinut excelente rezultate în 3 
cazuri folosindu-se de această metodă, căreia i-a aplicat oare-cari modificări 
personale de teehnica, sau injectând în loe de plasmă ser sanguin, sau făcând 
înainte de autohemoterapie cu câteva ore injectiuni intravenoase cu gluconat de 
calciu sau neosalvarsan sau iodoseptină, adică cu medicamente specifice, me
nite să mărească proprietăţile imuno-biologice ale sângelui.

,  M. C.

C  —  CON GRESE

Al lll-Iea Congres National de Tuberculoză
Iaşi 16-18 Iunie 1035

In ziua de 16 Iunie 1935 s’a deschis la Iaşi sub înaltul Pa
tronaj al M. S. Regelui Carol II, al IlI-lea Congres Naţional de 
Tuberculoză.

^Prima dimineaţă a Congresului a fost destinată şedinţei fes
tive în care au luat cuvântul Vice-Preşedintele Comitetului de or- 
ganizare, D-l Prof. I. Bălteanu precum şi reprezentanţii autori
tăţilor şi ai diverselor Asociaţii; la orele 12 s’a inaugurat expoziţia 
antituberculoasă.

In prima zi după amiază şi-au prezentat raportul D-nii D-r 
. jrimescu, Prof. I. Bălteanu şi D-r A. Toma asupra primelor, 

•două chestiuni puse la ordinea de zi a Congresului:
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Raportor: D-r S. IRIMESCU: Diagnosticul precoce al tuberculozei. 
Starea actuală a asistenţei tnbereulozei In România.

Automi îşi începe raportul arătând importanta,. de.piatâr;i_pr^ 0 }n 
profilaxia şi combaterea tuberculozei. Pentru c^această depistare precoce să se 
conduca sunt necesare în primul rând o propagandă intensă, apoi o strânsă 
colaborate intre medicul practician şi specialist „Este nevoe ca mulţimile să, 
ajunga sa dobândească o conştiinţă igienică şi să-şi formeze convingerea că 
daca boala este căutată dela debutul ei se poate vindeca —  spune D-l D -r  
Irimescu cu privire la propagandă.

Raportorul susţine ca importante aceste desiderate, ilustrând bunele e- 
fecte ale propagandei şi ale colaborării între practician şi specialist cu date 
statistice şi constatări făcute în alte ţări.

După ce se ocupă pe scurt de rolul eredităţii în tuberculoză, conchide că 
separarea precoce a copilului înlătură orice pericol.

Sunt discutate apoi pe rând: diagnosticul adenopatiilor hilare la copii 
uberculoza meningee care la noi e foarte răspândită; (în StatekJJnite în 

1932 la o populaţie de 125 milioane au fost 2315 cazuri, la noi în 1934 I 
2075 cazuri) şi problema->hiro--iifecţiei la adulţi şi selSiTstă asupra nevoei' 

jde a depista tuberculoza din şcoală şi a o diagnostica la timp, când este nu
mai la începuturile ei la tineri şi adulţi.

Raportorul se ocupă apoi de statisticile de tuberculoză dela noi de-; 
ţlmonstrand ca sunt cu totul incomplecte şi că numărul cazurilor este mult maill 
ymare decât îl dau datele oficiale. "

In partea Il-a  a raportului D-l D-r Irimescu arată intensa activitate ce 
se desfăşoară m alte tăn pentru combaterea .tuberculozei şi rolul imens ce-1 

joacă d i^ s a m lîL  în tratamentul antituberculos. După ce arată numărul şi 
rostul dispensarnlor la noi, pledează pentru unificarea activităţii pe care di-// 
verse organizaţiuni o depun pentru combaterea tuberculozei: armata, căile f e |  
rate cu aparatul lor sanitar, asigurările sociale, societăţile particulare, toatei 
trebuesc să-şi coordoneze sforţările sub o directivă şi după un program unitar 
astfel ca să se realizeze maximum de bine cu mijloacele existente. Această 
coordonare o poate face Liga contra tuberculozei de sub preşidenţia activă a 
M. S. Regelui, care a în c e p i a desfăşura o activitate din cele mai eficace.

Raportul se rnchee cu un tablou de numărul paturilor pentru trata
mentul tuberculozei de cari dispun instituţiile statului şi cele particulare (4507 
paturi in instituţiile statului, ale soc. particulare de asistenţă, ale câtorva* 
ministere ,şi eforii şi 245 din sanatoriile particulare.

Este desigur un progres faţă de anul 1933 când nu existau decât 2220
paturi.

Am redat schema raportului D-lui D-r Irimescu, fiindcă o 
recensie propriu zisă nu este posibilă. Raportul adună la o laltă 
o serie de date, de statistici, de propuneri şi comentarii rezultate 
dmtr’o continuă preocupare de problema tuberculozei şi dintr’o 
bogată experienţă clinică şi socială a raportorului în domeniul tu
berculozei.

Socotim acest raport interesant şi instructiv nu numai pentru j 
medici, cărora trebue în orice caz să le parvie, dar am socoti ne- I 
cesar ca în interesul propagandei, să fie tipărit şi pus pe un preţ! 
ieftin la dispoziţia marelui public.

* 9
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Raportori: Prof. I. BĂLTEANU şi D-r A. TOMA: Rolul Dispensarului 
în cadrul armamentului anti-tuberculos.

După un scurt istoric al dispensariilor anti-tuberculoase născute din „ne
cesitatea imperioasă de a pune la dispoziţia colectivităţilor, organismele capabile 
să facă operă de depistare şi profilaxie” , raportorii definesc rolul acestor dis
pensării după legea Franceză din 1928. „Dispensariile au ca funcţiune esenţială 

asigure educaţia anti-tuberculoasă, să dea sfaturi de profilaxie şi igienă; să
• n-sigure şi să uşureze bolnavilor admiterea în sanatorii, spitale sau Casa de con- 

valescentă” .

0 Autorii trec apoi la expunerea principiilor generale ale activităţii dis-
pensariilor, care se concretizează în următorul program: 1) Depistaj şi diag
nostic. 2) Triaj şi supraveghere. 3) Terapeutică. 4) Educaţie igienică şi pro
filactică; rolul infirmierelor vizitatoare. 5) Asistentă.

Prin depistaj şT~diagnostic rezultate din examene complecte şi repe
tate dispensarul asigură o terapeutică şi profilaxie eficace. Menţionând legă
tura permanentă cu bolnavul, asigură bunele rezultate finale într’o maladie 
cronica cum este tuberculoza.

<r

Mijloacele sale de tratament şi in primul rând pneumotoraxul artificial 
fac ca dispensarul să asigure tratamentul cel mai eficace.

Printr o triare cât mai riguroasa a cazurilor, dispensarul asigură un// 
^randament maixm sanatoriilor şi preventoriilor, dându-le bolnavi recuperabili. '1

Prin vizitatoare, dispensarul ameliorează igienă familiei tuberculo- 
şilor asigurând profilaxia antituberculoasă. Dispensarul îndrumează operile de 
binefacere făcând ca ajutorul lor să meargă numai acolo unde este nevoe.

„Prin toate aceste funcţiuni —  inchee raportorii —  dispensarul se con
sacră ca instrumentul fundamental al luptei sociale antituberculoase. El este 
pivotul în jurul căruia se grupează întregul armament antituberculos” .

La acest raport s au făcut următoarele comunicări;

Prof. D-r I. ENESCU: Câteva propuneri asupra depistării tuberculozei.
D-r M. N ASTA: Organizarea depistării tuberculozei la Casa Centrală a 

Asigurărilor Sociale. —  D-ri M. NASTA şi TOCILESCU: Cinci ani de activi
tate la nn dispensar de profilaxie a tuberculozei la Casa Centrală a Asigurărilor 
Îl-ia le . Prof. D-r P. NlCULESCU şi D-r DABIJA: Problema tuberculozei 

• Y y  ( M _ ffld Î2L^illd£Btesc. —  Prof. D-r S. GRAQOSKI, D-ri E. A L E X A  şi E.
• TfURMUZACHE: Vaccinarea preventivă cu B. C. G. pe cale subcutanată la

copiii din creşa clinicei infantile Iaşi. —  Prof. D-r EL. PUŞCARU şi D-r 
LĂZĂRESCU: Manifestatiuni tuberculoase oculare la clinica oftalmologică a 
Facultăţii de Medicină Iaşi. —  Prof. D-r A L. SLĂTINEANU, D-ri I. A- 
L EX A , E. A L E X A  şi R. BA 1 A! r-A A U : Sensibilitatea cutanată la tuberculină 
la copiii vaccinaţi cu B. C. G. pe cale bucală. —  Prof. D-r I. BĂLTEANU, 
D-ri E. A LEX A  şi E. M ANOLIU: Cauze de eroare în interpretarea rezulta
telor premunizării cu B. C. G. —  Doc. D-r DAN IELLO : Morbiditatea tuber
culozei într’o comună rurală din munţii Apuseni. —  Prof. D-r S. GRAQOSKI, 
D-ri E. A LE X A  şi E. HURMUZĂ.CHE: Sensibilitatea cutanată la tuber
culină la copiii vaccinaţi cu B. C. G. pe cale subcutanată. —  Inspector General 
Sanitar D-r TH. BULĂU: Consideratiuni asupra evoluţiei tuberculozei în ju
deţele din Moldova în ultimii 5 ani. —  Prof. D-r I. BĂLTEANU, D-ri A. 
TOMA şi A. CARAGULI: încercări de vaccinare preventivă şi curativă a
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Perilobulita lui Bezanşon şi Braun din punct de vedere radiologie. —  Prof. D-r 
L. BALIF şi D-na D-r CERNĂŢUEANU-ORNŞTEIN: Date statistice asupra 
mortalitătei prin tuberculoză.

ZIUA II-* —  Lnni 17 Iunie 1935.

Raportori: D-ri I. BĂLĂNESCU, L. DANIELLO şi H. TEODO- 
R b A S b : Chrvsotherapia tuberculozei pulmonare.

După un scurt istoric al chestiunii raportorii redau cercetările technice 
şi experimentale asupra sărurilor de aur (minerale, organice şi complexe). 
Se ocupă apoi pe rând de: toxicitatea principalelor săruri de aur, indicele te
rapeutic al sărurilor de aur, metabolismul şi modul de acţiune, contra indica- 
tiunile, posologia şi teclinica, accidentele şi complicaţiile chrysoterapiei. In- 
tr un capitol special se ocupă de valoarea curativă a chrysoterapiei.

Partea Il-a  a raportului arată rezultatele observate de D-ri Bălănescu şi 
Teodoreanu la Bucureşti şi de D-rul I. Daniello la Cluj.

Redăm în întregime concluziile acestui interesant raport:
„Din cercetările noastre, asupra celor 409 bolnavi tratati prin cryso- 

terapie, se pot formula următoarele concluziuni:

Crysotherapia nu eonstitue un medicament specific în tratamentul tu- ' 
berculozei pulmonare. ' “

Crysotherapia nu poate înlocui metodele de tratament dovedite eficace, 
cum sunt cura higieno-dietică şi colapso-therapia. Ea trebue pusă pe al doilea 
plan faţă de cele 2 metode, şi considerată, în anume cazuri jiine selecţionat.» ca 
un preţios adjuvant.

Crysotherapia nu eonstitue un mijloc de tratament inofensiv. Acciden
tele şi complicaţiile ce pot~să~survină înTîmpul tratamentului pot agrava mer
sul boalei.

Din statisticile noastre, se vede că o proporţie relativ mică de pulmo
nari au beneficiat de auroterapie.

După statistica din Bucureşti (D-r Bălănescu şi D-r Teodoreanu) pro
centul rezultatelor favorabile se ridică Ia 23,88 0/p şi după aceea dela Cluj, 
(D-r Daniello) la 46,31 0/q.

Indicaţiile Crysotherapiei nu pot fi perfect precizate; totuşi se poate a- 
firma că această metodă de tratament are mai mulţi sorti de isbândă în for- 
mele recente, în formele banale fibro-cazeoase cu febriculă persistentă şi în 
bilateralizări ivite în cursul pneumotoraxului artificial.

Putem admite indicaţia dată T^igietatul ftiziolog Leon Bernard, care 
afirmă că auroterapia este medicala ̂ evoluţiei tuberculozei.

Contra indicaţiile formale se impun în cazuri cu stare generală rea 
(caehexie) insuficientă hepatică, insuficientă renală şi leziuni intestinale îna
intate.

Auroterapia poate fi încercată excepţional şi cu prudentă deosebită în 
forme: cu tendinţă congestivă, leziuni laringee pronunţate şi în granulii (în 
special reci).

Dosajul întrebuinţat va fi în genere individual şi în funcţie de cei 411 
j/mari factori: 1) aurotoleranta, 2) aurosensibilitatea, 3) aurosaturatia, 4) aui|
1 roastenia. I

Aceşti factori sunt puşi în evidentă în afară de controlul radiologie, prin 
probele clinicei: şoc, reacţii termice şi de focar, turburări digestive, stomatite, 
accidente hemoragice, cutanate, astenii, etc.).
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I robe de laborator: insuficienţă hepatică, renală ,reacţii hematologice.
In toate cazurile şi ori cari ar fi preparatul de aur întrebuinţat, se vor 

avea în vedere probele sus menţionate.
In materie cantitativă preferăm metoda lui Permin, (doze mici), con

tinuate cu aceia a lui Leon Bernard (doze mijlocii). '
Ku recomandăm metoda dozelor mari a lui Knud Paber.
Fără a formula o adevărată preferinţă faţă de numărul mare de pre

parate de aur, practica şi observaţiile noastre ne îndreptăţesc a afirma că so
luţiile apoase (sanocrisin_a) a fost mai bine tolerată atunci când a fost disoî- 
vată rn soluţie de Gluconat de Calciu. Soluţiile şi suspensiile uleioase (Sol- 
ganal B., Lipaurol, Mioral) prin rezorbţia lor lentă, în injecţii intra-musculare, 
fac posibilă o toleranţa mai mare. In anumite cazuri la cari surveniseră mici 
accidente după injecţiile cu soluţii apoase, am putut continua tratamentul cu 
aceste soluţii uleioase, fără nici un inconvenient.

In cazuri izolate sărurile de aur pot fi administrate pe cale bucală 
(drageuri de Solganal în artrite); pe cale intrapleurală (exudate pleurale); pe 
cale intrarachidiană (meningite).

Calea intravenoasă şi intramusculară reprezintă modul cel mai frec
vent de tratament şi suntem de acord cu o mare parte din autori, cari 
socotesc calea intravenoasă ca modalitatea cea mai eficace de atac (Ştefani).

Ţinând seama de toate rezervele care se impun cu ocazia interpre- 
tării rezultatelor unei terapeutici a tuberculozei şi după un amănunţit studiu 
clinic a cazurilor observate de noi, credem că sărurile de aur modifică în sens 
favorabil anumite leziuni pulmonare. Entuziasmul nu trebue să ridice cryso- 
therapia la un nivel pe care nu-1 poate avea.

Crysctherapia trebue considerată inutilă acolo unde o altă metodă de 
tratament este net indicată prin eficacitatea ei dovedită (Cura higieno-die- 
tetică, colapsoterapia).

Accidentele şi complicaţiile survenite în unele cazuri la cei trataţi cu 
săruri de aur, deşi comparabile cu cele înregistrate de alţi agenţi consacraţi 
în terapeutică (Salvarsan) ne obligă să accentuăm că sărurile de aur în tuber
culoza pulmonară, constitue un tratament cu indicaţie şi posologie variată, in
dividuală şi limitată.

Aplicarea crysotherapiei necesită în permanenţă controlul clinic, radio
logie şi de laborator.

Crysotherapia făcută fără să se ţină seamă de aceste din urmă indica- 
ţiuni, constituie o terapeutică intempestivă şi riscată” .

La raportul de mai sus s’au făcut următoarele comunicări;

Prof. D-r GH. POPOVICI şi D-na D-r V. MIHAILESCU: Date asupra 
chrysoterapiei la copii. —  D-ri BĂLĂNESOU, I. GASPAR şi GHEMTEA: 
Explorarea funcţională a ficatului la bacilari în cursul auroterapiei. —  Docent 
D-r M. GRUBEA: Asupra accidentelor chrysoterapiei. —  D-r C. GANCE- 
VICI: Diferite aspecte ale chrysoterapiei în tuberculoză. —  D-ri DANIELLO 
şi V. RUSSU: Despre modificările hematologice survenite în cursul chryso- 
terapie;. —  D-r; BĂLĂNESCU, OIERU şi VARTIC: Biochimismul la bac- 
cilari în cursul auroterapiei. —  D-r ELECHMAN: Concluziuni după 6 ani 
de chrysotherapie în cura dispensarului. —  D-r T. VEBER: Chrysoterapia tbc. 
pulmonară. —  b -r  <J. RaîsIe I'Sl : 2 ani de autoterapie în spitalul de tbc. din;
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Târgovişte. —  D-r ALEXANDROV-
frenicectomie. —  D-r HURPTÎT- a , "  ̂ . rapia ca tratament asociat in 
zilele. _  D-r STĂNCESCU- Snl ' .Ur,° J;r? la în Practica medicală de toate

nare şi ganglionare^-^D-r ^ ^ ID CJLE SCU ^O ^T^W ^'3! tu^ercu ôze* P u W
berculozei pulmonare. -  D-r M A R TIN E SC U -V IJn  Î a  t S T t  
in tratamentul tbc. pulmonare U A ' Sarurlle de aur

Comunicări în afara cadrului' problemelor din „poarte:

-  D-ri COMBIESCU si A N G lS s P r r  n ., exP^mentala la spermofili. 

Peşte în tratamentul L e r e u l ^ exp f ' P T * * * * ' “  “ Up“  " nturei d° 
Autotransplant osos intracervico-trocha t ”  ~  Agf egat D ' r A ’ ™ 0SC:
repede (2  observaţii). -  Agregat D-r I *  T R O ^ - T Î  d ’ ^  vindecare
coxalgie (procedeul nprannoi k , Artrodeza para-articulară în

ZIUA IlI-a . —  Marţi 18 Iunie 1935.
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bului în âlLm nc T  - f  “  -flXate de W ' Kbppen pentru climaturile glo-

*  s  “  £  Ţ S t ‘  -  oI“ i,i“ ,i* * c ' *  ia

* £  £ £  r r
« . .r ja u a L ii« ™  Î l ^ . ţ i t ^ . ' S T Î Î  r
ţ  '» <™ >* «.X, „ a , t , k
Virgfmei, respectiv a râului Po şi a Italiei de Nord.

• A °eSte 3 Climaturi aPar influenţate, în diverse regiuni ale tării

C r e  pe T P i r n te-ClimaÎ!-e; St6Pa Pe de°Parte Prin Clima Coralului mării egre pe de alta prin malfimea crescândă a terenului şi prin expoziţie atât 
Dobrogea cat şx spre regiunile Subearpaţilor. *

Hm’ C -lma mediteranâ şi cea continentală este influenţată prin diversele înăl- 
* " ’ • Prm d* «  P *  « P « t i . .  D . .ir i  L d t i  Z Z â .
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locale şi regionale, pe cari le observăm adeseori în anumite regiuni climatice.
4) Clima mediterană şi clima de stepă este, în preponderantă la noi în 

tară, o climă de şes; numai în unele regiuni ea influenţează clima subalpină 
îndeosebi pe versantele de W  şi de S ai Munţilor Apuseni şi pe cele de S 
şi SW  ale masivului Muntos Bănăţean.

5) In interiorul climei continentale, putem constata toate variatiunile 
acestea, sub formă de climă de şes, de coline, subalpină, alpină şi de înălţimi 
precum şi sub formă de climă de pădure foarte pronunţată.

6) Clima litoralului nostru se deosebeşte în mod esenţial de clima altor 
litorale europene, prin umiditatea relativă redusă, prin precipitatiunile reduse 
şi durata îndelungată a strălucirei soarelui şi insolatia intensă. In atmosfera 
litoralului basarabean sau a unei părţi din Câmpia Română, putem conta 
pe un conţinut mai mare de I  şi NaCl.

7) Conditiunile meteorologice la noi în tară sunt de aşa natură, încâtt 
Al fac aplicabile cure climatice pentru tuberculoză în timpul iernii, numai în climaf 
|J alpină, subalpină şi pe un teren restrâns al litoralului, la Balcic.

8) In anotimpurile celelalte, clima noastră mediterană, clima de şes, 
de pădure şi cea subalpină, trebuesc privite ca fiind climaturi indiferente (de 
cruţare), cea alpina, de înălţimi^ cea de stepă şi cea de litoral, ea eveit.ant.P

9) Indicaţiunile terapeutice în tratamentul tuberculozei pentru elima- 
ţurile noastre, reies clar din cele spuse în partea I-a raportului nostru, astfel 
încât nu le  mai repetăm. Numai cu privire la clima noastră de stepă vrem să 
relevăm că, ea arată în multe privinţe, vara o asemănare cu clima deşerţi că. 
din cauza temperaturii urcate, a contrastelor d iP timperatUrt,'' ă  uscăciune!

_aejailuL,a vânturilor şi a insolatiei puternice. Din cauza vegetaţiei existente, 
regiunile de stepă conţin mai puţin praf decât deşertul şi, prezintă din 
punct de vedere al peisajului alte aspecte. Indicatiunile terapeutice sunt asemă
nătoare. Ftizicii debili, eretici, nervoşi nu se potrivesc în clima do stepă; toate 
formele evolutive şi congestive sunt contra-indicate şi pentru această rdi™S 
In schimb, ftizia productivă, substituţi vă, fără febră sau cu temperaturi sub- 
febrile, tuberculoza seroaselor şi, îndeosebi, tuberculoza chirurgicală, va f i  bine 
influenţată.

Clima noastră de litoral, stând sub influenta pronunţată a stepei, trebue 
taxată şi ea ca fiind mai mult elitantâ, păstrează deci aceleaşi indicatiuni 
terapeutice.

Raportor: D-r N. VLĂDESCU: Staţiunile de cură de altitndine.

O interesantă descriere a staţiunilor de cură de altitudine din 
România, care poate fi un preţios indicator medicilor şi marelui 
public.

Raportor: D-r V. CLIMESCU: Staţiunile de cură maritimă.

Raportorul expune pe rând elementele de acţiune ale curei ma
rine; aeroterapia, helioterapia, băile de mare şi de ghiol.

Aduce date interesante din Sanatoriul C. T. C. cu privire la 
acţiunea curei maritime în cazurile de tuberculoză ganglionară şi 
osteo-articulară.

.  Raportor: Docent E. HURMUZACHE: Staţiunile de cură maritime de pe | 
ţitorialul basarabean al Mărei Negre.
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Descrierea staţiunilor după litorialul basarabean al Mării Ne
gre şi m special al staţiunilor Budache-Cordon şi Budache-Sobolet. 

La acest raport s’au făcut următoarele comunicări:

statimiUr0f r*"1 - L  BĂLTEANU Ş1 D-r A - TOMA: Organizarea sanitară a 
statmmler climaterice. -  D-r C. GANCEVICI: Climatoterapia tuberculozei
m Moldova. -  D-r M. GRUBEA: Polimicroadenopatiile infantile în cura 
hehoinarma. -  D-r C. R A N E P Y : Climatul ea factor terapeutic în tuberculoză.

r N. TRUFINESCU: Rolul pădurilor în terapia şi profilaxia tubercu- 
lozei pulmonare. -  D-r BLECHMAN: Factorul climatic în cursul eolapso- 

p^hnon'1 ^  BIENSTOCK: Consideraţiuni asupra meteoro-patologiei tbc.

In a III-a zi a Congresului D-na Z. COSTRIS, directoarea 
,, nstitutului de Clcrotire” din laşi, a vorbit despre „Rolul surorei. 
de ocrotire ui lupta contra tuberculozei” .

. La închiderea Congresului, D-l Prof. PETRUS NICULESCU 
a ţinut o cuvântare în care a mulţumit în numele Flcultăţii de Me
dicina şi a membrilor Congresului, tuturor persoanelor cari prin a- 
portul lor au contribuit la desăvârşirea desbaterilor şi la organizarea 
acestui Congres, iar D-l Prof. ION BALTEANU a citit următoarea

M O Ţ I U N E :
Participanţii celui de al treilea Congres Naţional de Tuberculoză, luând 

cunoştinţa de programul de lucrări al Ligei A ntituberculoase, expus de D -l Min 
al banataţn, iŞ1 exprimă întreaga satisfacţie de a vedea crescând bugetul des
tinat lupte. ant.tuberculoase şi roagă pe d-l Ministru a primi expresiunea în- 
tregei lor gratitudini.

Din lucrările congresului reese o serie de încheieri pe care le prezintă

G k / m T  D 11U1 Mln’ st™. «î-i roagă să ţină seamă de ele în măsura poÎibilită- 
ţilor materiale puse ]a dispoziţie.

, . . . 1} .Inf“ ” tarea pe E t ă ţ i l e  de medicină a unui învăţământ de fti-
(ziologie şi epidemiologie tuberculoasă, indispensabil educaţiei medicale a studen- 
Ijtilor şi medicilor îgienişti.

... . ?  CMar! a Mei SeCtmni de studii a tuberculozei pe lângă fiecare in
stitut de igiena, care utilizând materialul patologie, dispensariile şi spitalele 
de tuberculoşi sa poată aduce toate ameliorările în materie de luptă anGtuber- 

i culoasa şi sa servească de câmp de lucru specialiştilor, în materie

■ *  O 'S L  * 3! In.fiintarca UI,ui SCrvieiu central de propagandă eu muzeu de tubercu-
-VwWlU ], ă . unde ^  se prepare tot matenalul necesar educaţiei publicului şi aparatului 

J ,  . Vi j .  ’ precum Ş1 pubheărei unor manuale de ftiziologie destinate a fa-
W» Ern**«! ţiilianza pe medici cu problemele de educaţie în acest domeniu.

L) Introducerea examenului radiologie în fişa şcolară a elevilo-, ^udon-

a C°.rpUlU.1 prf:fcS°ral şi de îavăfători în special. Luarea măsurilor ade- 
J quate ue îngrijire şi pensionare a celor cu focare deschise.

5) Stabilirea unui echilibru în crearea de noi instituţiuni tuberculoase, 
aşa iei, mca„ orice bolnav depistat într'un dispensar să poată găsi cât mai 

rgent loc intr un centru de tratament. Având în vedere numărul enorm de 
I mare a copiilor cu tuberculoză chirurgicală, se impune dublarea numărului de 
[ p  la sanatoriul C. T. C. S ’ar realiza pe această cale şi o economie vădită,

ÎliHC

4«
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« ; Î rC- " SerViCilk general<! dC ^  dispUne ac^ualmente sanatoriul sunt suficiente şi n’ar necesita cheltueli în plus.

mintale^ Infilntarea “ “  SerVici"  ^  tu W u lo ză  Pe ^ g ă ' spitalele de boli

tuberculi Tinâ” d Seal” a de experienţa câştigată de organizaţiile modeme anti
tuberculoase şi de cele existente dela noi, pe de o parte, _  spre a realiza

t r Z H '  b h S -nerale’ ^  de aUa ~  Credem Că “  cent™ de tratament trebue sa aiba un minimum de 500 paturi spre a putea fi dotat cu toate la-

culoasT ?1 8tnle neC6Sare de diasnostic indispensabile luptei antituber-

si lasi^  efectivul1ui ^nalnlglLdiiuroride ocrotire din Bucureşti, ClujU
^  Ia , saknzarea surorilor de ocrotire în condltTuni potrivite rolului mare" 
care li se încredinţează. Executarea vaccinafiunii antituberculoase să fie încre- ' 
dintat nurna! surorilor de ocrotire sub controlul medicului sanitar respectiv şi al 
institutelor care prepară vaccinul. ’

aşa fel9; î S r ea ?  lânga . dii3pensare a “ nui serviciu social şi dotarea lui în !,
lor f  ’să n o i  fler P0Slblla aS1St6nta S°Cia]ă a tuberculoşilor şi a familiilor 
lor şi sa poata realiza reeducarea profesională a acelor cari numai pot -

upa eşirea. dm sanatoriu -  continua profesiunea în care s’a îmbolnăvit,
10) Organizarea de dispensare antituberculoase mobile, pe lângă inspec

toratele sanitare cari să poată deservi populafiunea r ^ lă ! —  . P

sta tin rn tZ - “ f Vedere C°mî,lectă de educatie igienică şi profilactică din 
t a ţ p ţ le  cţi^ţerice, se impune ea Liga naţională pentru combaterea tube^T- 

lozei sa .akatumsca o comisiune care să ia în discufiune această problemă spre 
remedia  ̂cat mai de vreme răul, căutând să se stabilească chiar din pionerii 

organizării ofensivei contra tuberculozei. Aceste staţiuni cari prin poziţia şi 
posibilităţile lor de desvoltare ar putea deveni în viitor adevărate c e n i  de tra- 
tament pentru tuberculoşi.

/.  Rosenstein

Al ll-lea Congres National (profesional) 
de radiologie si electrologie medicală

(6-7-8 Iunie 1985) -  Temlşoara

R A P O A R T E :

. „  Pr0f;  D-r NEGEU A Sr. OH. SEVEREAFU: învăţământul şi 8De- 
eiallzarea în Electro-Radiologie. Ş P

dună ceUPă ” * SCUrt.1istorio al “ vătământului radiologiei şi electroiogiei la noi 
după ce expun nevoile actuale ale acestui învăţământ şi în special c ™

nTn\âmieatr ievearadl0!°S"  *  S°C°teSC Că trebue ^ a t ă ' c â tegea sanitara care reglementează specializările. In electro-Radiolo-
g  un regulament al Fac. de Medicină din Bucureşti prevede cursuri de 2
am pentru a c t - e  diploma de specialitate. Aceste cursuri ar trebui să ia

Z n ă  din t T ameijte S:=llare "  fîe V°tate ?î ^  Cel6lalte faCultă*i de me-l

-  “ “ “  • k -""-
. Dupa “  Precizează rolul radiologiei în clinica modernă ca ne adiu-

ce se mai„ f °l0Slt0r al unui diagnostic, socoteşte că nici entuziasmul ce or 
ce se adreseaza numai radiologiei, nici scepticismul celor care refuză Z ! t

k /yut w-

Lyuţ

f/VU-ciA»^
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mijloc modern de investigaţie, nu-şi au locul. Celor dintâiu trebue să li se 
amintească valoarea cercetărilor clinice; celor din urmă trebue să li  se mo- 
difme concepţia: „clinica înainte de toate”  prin „clinică pentru a conchide” 
adica după totalitatea examenelor inclusiv a celui radiologie.

. Autorul enumără apoi cauzele de erori în radiologie: technica defec
tuoasa, incompetenta radiologului, apareillajul insuficient, greşeli de interpre
tare, recunoaşterea simptomelor clinice.

Doc. I. JOV1N : b) Radioterapia.

... •K*P°rtul aratâ Prm exemple sugestive rezistenta pe care şi azi anu
miţi medici o opun radioterapiei. După ce combate criticile ce se aduc acestei 
noui metode, citează avantagiile ei numeroase cu condiţia să fie aplicată la 
timp util, în mod complect şi cu la diagnostic precis.

„Zeul căruia trebue să ne închinăm, sănătatea şi viata bolnavului 
. 11103166 raportorul —  poate f i  servit după felurite rituri: ieri chirurgia, 

azi radiologia, mâine poate un agent biologic sau chimic. Esenţialul rămâne 
viaţa bolnavului” .

*
Prof. P. NICULESCU: Practica lieită şi ilicită a electroradiologiei 

medicale. ”

După ce analizează legile şi regulamentele cari precizează normele prac
ticei electroradiologiei medicale, autorul face o şarje caustică la adresa „electro- 
radiologilor clandestini” , cari compromit specialitatea şi profesiunea medicală.

Autorul cere stricta aplicare a specializării şi în această ramură a me
dianei „Sănătatea, publică a suportat prea mult timp un număr de elemente 
insuficient pregătite” —  spune raportorul în încheere.

Practica licită şi ilieită a electro-radiologieiD-r V. GHEEMAN: 
medicale. (Coraport. A)..

După ce enumără desavantagiile lipsei de reglementare a practicei 
electroradiologiei -  semnalate şi de D-l Prof. Niculescu -  autorul împarte 
pe medicii cari utilizează razele Rontgen în două categorii:

a) Aceia cari le folosesc exclusiv pentru ei personal fără a avea pre
tenţia de a servi colegii lor şi fără dreptul de a formula buletine, şi b) Ra
diologii propriu zişi.

Asupra acestei categorii din urmă, autorul face o serie propuneri 
cari să reglementeze calitatea de radiolog.

D-r D. GĂLDĂU: Practica lieită şi ilieită a electro radiologiei medicale.
Coraportor. B.

Autorul ridică problema în legătură cu practica licită şi ilicită a electro- 
radiologiei, cerând stagiul şi examenul de specializare.

*
Doc. AM. GEORGESCU şi D-r O. MELLER: Responsabilitatea în prac

tica electro-radiologiei.

Autorii aduc un studiu complect asupra responsabilităţii în practica 
electro-radiologiei, interesant pentru specialişti, medici nespecialişti şi chiar pen
tru lumea juridică în fata căreia s’ar desbate problema de acest fel. In ches
tiunea mult desbătută a responsabilităţii medicale în general, acest raport este 

Pr6tioasă contribuţie care fixează responsabilitatea medicală într’o ramură 
din cele mai dificile.
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..  , D ;r  M; BRANCOVICI: Mijloacele de protecţie Şi ,s ignr, rea eleetro- 
radielogilor şi a personalului auxiliar.

D-r E. SUClU: Societatea noastră ca organizaţiune profesională.

* i. s.

Congresul Asociaţiei Generale a Medicilor

In ziua de 26 Mai a avut loc în sala de şedinţă a Asociaţiei 
Congresul general al medicilor sub preşidenţia D-lui Prof. P To- 
mescu.

s, • f  ,asisÎat un " umăr impresionat de medici, interesaţi în mod 
special de chestiunile m discuţie. 1 m a

Di r P \ Tomescu face o dare de seamă a activităţii 
Asociaţiei pe anul expirat. Aduce călduroase mulţumiri D-lor Pro
ieson Gheorghiu şi Damelopolu, foşti Preşedinţi, pentru activitatea 
rodnica pe care a desfăşurat-o în interesul cocului m e S S l ro 
manesc. Pnntre realizarUe anului trecut, oratorul aminteşte de suc-

faîa ,d® ,în1cercarea de revizuire a medicilor funcţio
nari, iar in domeniul ideilor, Asociaţia a susţinut întemeierea Aca-

dC med-Cmă Care ” va duce în desvoltarea ştiinţei ro
maneşti ca şi m organizarea sanitară, nu numai un curent nou dar 
un sistem nou de cugetare”. ’

,6  n w w  » r PUnerea pr°gramului de acdvita.te pe anul 1935- 
obiective A T°meSCU’ schlîează acest Program în următoarele

1. Lupta pentru apărarea intereselor profesionale şi sanitare 
numirf PCntrU a readuce concursul şi pentru a se face noi

3. Revizuirea medicilor cu diplome străine.
. 4- Lupta pentru triumful punctului de vedere medical la a lcă

tuirea noului cod penal.
5- Casa de ajutor a Corpului medical.
6. Creiarea unei ideologii sanitare proprii.
D upă darea de seamă a secretarului general şi a Casierului, 

P ,0J- P ' r T \ Gane> secretarul general al Ministerului sănătăţii 
arata ca Asociaţia este socotită ca primă colaboratoare a Ministe- 
rulm Sănătăţii; depinde de solidaritatea medicală ca postulatele A- 
soaăţiei să fie impuse în toate direcţiile. Asigură Asociaţia de Con
cursul Ministerului.

Au urmat apoi interesante discuţiuni asupra chestiunilor me
dicale şi sanitare prevăzute în noul cod penal.

Au luat cuvântul D-nii Prof. D-r Kernbach, Dr- N. Romanescu 
D-r Manus Georgescu Prof D-r /. lacobovici, Prof. D-r Manolescu 
U r i .  Topa, D-r Alexandrescu, D-r Gancevici, etc.

u După discuţiunile urmate s’au concretizat următoarele reven
dicări de ordin profesional faţă de noul cod penal, revendicări cari
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au fost supuse spre cercetare D-lui Ministru al justiţiei şi Comisiei 
parlamentare.

La art. 78, privitor la interdicţia de a exercita o anume profesiune 
sau meserie, articol acceptat, se propune un aliniat nou:

,.Pentru medici, farmacişti şi droghişti, interdicţia profesională va fi 
pronunţată numai de jurisdicţia legal reglementată prin legea sanitară".

Art. 131, alin. 1  privitor la starea de necesitate este propus spre mo
dificare în felul următor:

,,Nu se socoteşte infracţiune faptul pe care cineva îl  săvârşeşte pentru 
a scăpa dela un pericol grav iminent şi fortuit, viata sau integritatea sa cor
porală sau a unei rude, ori a unei persoane de care este legat printr’o temei
nică afecţiune, precum şi a persoanei fată de care profesionistul se găseşte tinut 
intru îndeplinirea drepturilor şi îndatoririlor sale profesionale, dacă pericolul 
nu putea fi înlăturat altfel” .

După art. 375 se propune un articol nou, privitor la delictul dq exer
ciţiu ilicit al medicinei, care lipseşte din textul votat de Senat, care sună astfel:

„Acela care exercită medicina contrai- prescriptiunilor legii sanitare co
mite oelictul de exerciţiu ilicit al medicinei şi se pedepseşte ou închisoare corec- 
tională dela fi luni la 1 an şi amendă dela 5000 la 50.000 lei.

Lecidiva se pedepseşte cu îndoitul pedepsei, cu închisoare şi amendă” .
Art. 410 privitor la falşul în paşapoarte foi de drum, certificate, tra

duceri şi registre de călătorie, se propune în următoarea redactiune:
„Medicul care eliberează un certificat în scop fraudulos, asupra sănă

tăţii unei persoane spre a servi la o autoritate sau societate de asigurare, co
mite delictul de eliberare de_ certificaţi fals si se pedepseşte cu închisoare co- 
rectională dela 1  la g_j.uni şi amendă dela 1000  la 2000 lei” .

La art. 467, privitor la crime şi delicte în contra vieţii şi integrităţii 
corporale, omorul, articol care este acceptat, se propune următorul aliniat 
nou:

„Nu se socoteşte omucidere prin imprudentă actul săvârşit de medic, 
care corespunde prescripţiilor artei şi ştiinţei medicale, ci numai actul care 

j/constitue o eroare gpavă. comisă pţintr’o vădită imprudentă. neglijei4 i_sajt_ig- 
Jnorantă. In aceste cazuri, acţiunea nu poate fi deschisă decât în urma unui 

nviz conform al comisiunei medico-legale” .
La art. 478, privitor la lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a 

sănătăţii, se propune adăogarea următorului aliniat nou:
„Nu se socoteşte delict de vătămare al integritàtei corporale sau sănî- 

tătei, prin imprudentă actul săvârşit de medic, care corespunde prescriptiunilor 
artei şi ştiinţei medicale, ci numai actul care constitue o eroare gravă comisă 
printr o vădită imprudentă, neglijentă sau ignorantă. In aceste cazuri, acţiunea 
nu poate fi deschisă decât in urma unui aviz conform, al comisiunei medico- 
legale” .

Art. 484, privitor la avort se propune a fi înlocuit prin următorul
text:

„Nu se consideră avort întreruperea cursului normal ai sarcinei făcute 
de un medic:

1. Când viata sau sănatatea iemeei este in pericol datorită în mod evi
dent sarcinei şi când acest pericol nu poate fi îndepărtat prin alte mijloace 
şi când pericolul poate să dispară după întreruperea sarcinei.

2. Când unul din părinţi este atins de alienatie mintală, boli sau ano-
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ro ^ V rfm T n ta le ';“ '1 6816 te“ ere “  C0I,ilul Va pUrta « « vc tare

n eo o lo /Z !!ni!,atea eS-! aSig" rată nUmai medicului specialist obstetrician, g i
necolog sau chirurg şl numai când avortul a fost executat după un prealabil

1/!°“  !  -C“  UD medlC de SpeClalitatea care determină interventiunea, consult con- 
l(semnaţinţr un proces-verbal, în afară de cazurile de urgentă ab.nl „ 1? ----------

'* “• * •  rr"p™  -

« a  " Cr”ln'" ‘ pr0' “ “ “ 1 “ *• insi'
1 . In cazurile prevăzute de legea sanitară.
2 . In toate cazurile când prin faptul revelafiunei se salvează sau se pro- 

tegueşte viata sau sanatatea clienţilor sau a colectivităţii

to p i d' la "  2 "  »« »
Art. SOS se propune.în forma următoare:

. ” Acda Care în public prin orice mijloace afirmă cu privire la o ner- 
şoana SaU impută acesteia fapte determinate, privitoare la viata sa particulară 
activitatea sa profesionala, exerciţiul profesiunei sale, sau cinstea ei personală’ 
are daca ar fi adevarate, ar expune acea persoană la urmărire personală sau 

disciplinara, ori dispreţului public, ori ar duce la discreditarea J  «iefă L T e , 
modu ui de exercitare a profesiunei, comite delictul de calomnie în contra v L tii

ni f  ^  al“ are a pr°fesiunei ?i se pedepseşte cu închisoare corectio-
nala dela 6 luni la 2 am şi amendă dela 2000 la 8000 lei” .

La art. 589, privitor la contraventiunile contra sănătăţii publice cari 
sunt pedepsite cu închisoare poliţienească dela 5 - 1 5  zile şi amendă dela 5 0 0 - 
1000  Ic , se propune a se modifica textul punctului 1 în felul următor-

„Medicul care, în timpul unei epidemii refuză fără just motiv la 
cererea autoritatn sanitare, pe teritoriul unde îşi exercită profesiunea, să dea 
primele ajutoare persoanelor atinse de boale epidemice” .

D-r 1. Ii.

6C R u e  d e  P r o n y  P A P f S  
StreeZEsTcwT flEHCSUL PCHieu K &UHQO STRflpfl TQflWHEl. im -  BUCupEŞTl
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Laboratoires MARONNEAU-MOREL
156, rue des Fouvelles

Courbe voie-FR  AN CE

A T O L Y S A N
(GRANULAT EFERVESCENT)

DIURETIC — ANTISEPTIC URINAR —  URICOLITIC. 

C O M P O Z I Ţ I E .
Acest complex cuprinde DIFERIŢI URICOUTICI asociaţi in 
mod raţional. Acţiunea lor este favorizată prin adăgirea 
de THEOBROMINA ceeace măreşte cuantumul diurezei şi în 
mod indirect puterea de eliminare a  urinei. Prezenţa HEXA- 
METILENTETRAMINEI asigură de altfel antisepsia căilor 
urinare. Constitue un medicament foarte activ a l manife

stărilor urinare.

P R E V E N T I V  ŞI C U R A T I V .
I N D I C A Ţ I U N I .

Gută — Reumatism — Artritism.
D O Z E .

Preventiv: 3 linguriţe pe zi într’un pahar cu apă.
Curativ: 3 Unguri pe zi intr’un pahar cu apă.Eşantioane şi literatură Drogneria „Standard* S A.R. Str. Sft. Ionică 8, Bucureşti, I

FolijEulină •Grisializal'â

R e p reze n ta n t pentru  R o m in l.  : R U D O L F  F O F tEk  B u c u r e ,«  IU. S trad a O  ra l E rem ta  G ria c re sc u . O
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C o n fe r in ţe le  d-fiii Doctor D. Paulian Ia Paris
( M a i 1 9 3 5 )

U - l  Doctor D. P a u l i a n ,  pro 
fesor _ agregat la Facultatea di 
medicină şi medic Primar al ser 

flciuiui neurologic din spitalu 
Central de boli mintale, nervoase 
şi endocrinologice din Bucureşti 
a fost şi anul acesta, ca şi'n ani: 
precedenţi, invitat să conferen
ţieze în clinicile pariziane. Subiec 
tele asupra cărora conferenţiază a- 
nual, rezumă activitatea sa ştiin
ţifică anuală, interesându-ne prin 
conştiinciozitatea cercetărilor de 
cele mai multe ori cu caracter ori- 
gi.ial, alte ori fiind punerii la punct 
a _ chestiunilor mult desbătute 
şt ’n care d-sa cu multiplele sale 
observaţiuni clinice, aduce lumini 
noi. 'n cadrul cercetărilor neuro- 

r , , .. logice. Toate aceste conferinţe au
fost publicate fie in tratate aparte fie în revistele medicale si de 
specialitate pariziene. cuicaie şi ae

• P rl“ a C°nferintă a fost tinută în ziua de 22 Mai a. c., orele 10 si 
jumătate dimineaţa în clinica Procesorului Claude (psichiatrica) de la spi-

le n tr ifn la Ì T 6 ^  ParÌS’ tratànd ” Tr8U,,,atÌ8,ne,e crani«‘"e reperajul

D-*a a insistat asupra acestui nou metod de diagnostic pentru depistarea 
leziunilor şi localizărilor encefalice post-traumatice, şi mai ales f ost-ope-
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ratorii. Insuflaţiunea de miei cantităţi de aer pe oale lombară —  după 
metoda Lamelle (Bruxelles), modificată de D-l Sfintescu, dă imagini ven
triculare cari înlocuesc metoda lui Dandy, lăsând intactă cutia craniană. In 
Epilepsia esenţială met o la această ne dă în afară de indicafiuni precise asu-* 
pra leziunilor encefalului, dar serveşte chiar ca metodă de tratament. In- 
suflaţia de mici cantităţi de aer pe cale lombară, face ca secretiunea prea 
abondentă de lichid (hidropizia ventriculară) să diminue, şi’n acelaş timp 
prin presiunea de jos în sus, să se rupă bridele arachnoidiene ce barează 
orificiile de circulatiune liehidiană şi ca ventriculii să devină permea
bili şi să-şi recapete forma lor anterioară. De altfel această chestiune este 
expusă şi’n comunicarea pe care D-l D-r D. Paulian o va prezintă la 
congresul internaţional de la Londra din anul acesta, unde relatează sute de 
asemenea cazuri. Conferinţa a fost însoţită de numeroase proiectiuni dia
pozitive absolut originale din clinica sa dela spitalul Central.

A  doua conferinţă a fost tinută în ziua de 23 Mai a. c., orele 10 
dimineaţa, în clinica Profesorului Gongerot (clinica dermato-sifiligrafică) de 
la spitalul St. Louis din Paris, în amfiteatrul nouei clinici. Au asistat 
foarte multi medici şi reprezentanţi ai diferitelor case producătoare de pre
parate antisifilitice, precum şi D-nii D-r Guiraud şeful centrului de ma- 
lariaterapie dela Snt. Anne ca şi D-l D-r Durei —  directorul ştiinţific de 
la Usines du Rhőne.

Subiectul conferinţei a fost despre: Studii comparative între chi
mioterapie şi piretoterapie în tratamentul sifilisului sistemului nervos.

D-l D-r Paulian a arătat m special —  la lumina ultimelor cercetări, 
acţiunea diferitelor medicamente antisifilitice în special calea lor de pă
trundere în sistemul nervos.

D-sa a demonstrat că din punct de vedere al permeabilităţii me- 
ningee, arsenicul, în stare normală, nu pătrunde în cavitatea arachnoidiană, 
ci numai în stare patologică şi că în urma malariaterapiei, se vindecă le
ziunile vasculare din meninge şi trecerea arsenicului este din nou oprită.

Arată apoi prin foarte numeroase proiectiuni leziunile produse de 
sifilis in' sistemul nervos şi evoluţia lor după terapia malarică.

A  treia conferinţă a fost tinută in ziua de 29 Mai, orele 10 dimi
neaţa, în amfiteatrul de la Pitié, în clinica Prof. Laignel —  Lavastine —  de 
Istoria medicinei, fiind de fată Profesorul Clerc şi foarte numeroşi medici 
români şi colonia română. D-l D-r D. Paulian a vorbit despre „Istoria şi : 
evoluţia neurologiei şi psichiatriei în România“  arătând această evoluţie în ! 
tara noastră din cele mai vechi timpuri. A  omagiat perioada modernă şi’n  ̂
special şcoala Profesorului Marinescu din Bucureşti. Conferinţa a fost în- 
sotită de numeroase proiectiuni ale Instituţiilor noastre sanitare şi’n spe
cial a spitalului Central de boale mintale şi nervoase din Bucureşti.

înainte de conferinţă D-l D-r D. Paulian a adus un pios o-: 
magiu memorie Profesorului Jeanselme, în numele societăţii de 
Istoria medicinei din Bucureşti, şi în care defunctul erea membru 
de onoare.
. . ţn ,z/ua ,̂ e. 2 7 Mai, a. c. — D-l D-r D. Paulian, în urma.
învitaţiunii primite, a vorbit la Societatea de neurologie şi psi- 
chiatrie din Paris, comemorând viaţa şi opera Profesorului Magnan 
cu ocaziunea centenarului naşterii sale — iar în seara aceleiaşi zile 
a fost invitat la banchetul dat şi prezidat de ministrul Strauss.
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Usines du RÖhnp? ? Ştnntlflca’ d-sa a vizitat marile uzine: 
frnfm  MRÖh Tdm \ Y° n ’ precum 51 fabricile Höchst din Frank- 
d e  n r Z * M e m  Lewerkusen din Colonia, interesându-ne de modul de preparare al novasenobenzolului şi al neosalvarsanului, ca ş 
al cercetărilor experimentale în sifilis şi în alte boli tropicale.

Noi publicaţii medicale româneşti

revistê meriirnlp11̂ 1 PC CU deosebită satisfacţie, apariţia câtorva 
™  f  C de ? ecialltate> arătând importanţa lor în autonomi-
rilor întrînnei ŞÎ v a W a  Ior> P™ concentrarea lucS-nior mtrun anumit domeniu al Medicinei.
date L Şt/ intă* rClatiV n°Uă’ d e ş i isvor‘tă din studii şi

l -i • VCC l ’ .faCe m t0ate îanle preocuparea psihiatrilor, a 
psihologilor şi oamenilor de litere. Pretutindeni s'au înfiinţat centre 
de studiu, publicând reviste de specialitate, iar lucrările dhi acest 
domemu apar din ce în ce mai numeroase şi mai intSesante
ţn t ? n01l Pslhanabza a găsit un cerc de cercetători bine pregătiţi 
în fruntea carora se află D-l Doc. D-r Vlad. In afară deLtudiile
au aUÎutC“ tubimnI1td’ StUdU au stărnit discuţiuni furtunoase, “ f ™  m timp cercetări psihanalitice interesante. Printre
acestea, lucrarea D-lui Petre Pandrea un distins sociolog trebue semnalată cu precădere. treoue

r°atj acea?.ta “ teresantă activitate se cerea concentrată în-
C E P C T J T  V o m T m  C ^ t a o a  f ă C U t ' °  ° ' 1 D 0 C ‘  D ' r  V l a d  f i i n ţ â n d„CERCUL ROMAN DE STUDII PSIHANALÎTICE” si rf 

VJSTA ROMANA DE PSIHANALIZA" pe fareo  L Z t Z

tiuni rcrPin!1 în arf a mal % eC\S J°,Stul Ş1 sc°Pul acestei noui publica- ţiuni redăm m întregime C u v â n tu l in tr o d u c tiv  al revistei.
Kiciodata nu s’a grăbit lumea cu împletirea coroanelor de lauri pentru 

mar„ ei oescoperitori. Şi când ne uităm la cele pe cari le-a împletit, vedem că

L i  c Z m b  ' C i PU-tin CUiUl d6 °are k ' a a«ătat- A *a de Pildă, numele 
Columb nu mrcula in legătură cu descoperirea Americei ci cu un ou;

umeie lui Newton în legătură cu un măr; al lui Darwin cu neam« maimu-

‘ a’ ' /  f * . !  Ut .CU C pDr SC mnove5 a lui Iiinstein cu adverbul relativ
L u i' m ă r  1 Şf i i “ 64 despre ace?ti oam®i ~  şi, cu toate acestea,
aoul, mărul, maimuţa, etc., în legătură cu acele nume, sânt ca nişte steaguri

reprezintă o ţiara; oul, mărul şi maimuţa, în cazurile de mai sus, reprezintă 
simboluri sau portiţe prin care se intră în lumea unor oameni.

Dar, după cum a cunoaşte steagul unei ţări, nu însemnează a cunoaşte 
şi ţara care e reprezentată prin el, tot aşa a cunoaşte acclo cuvmte -  embleme 
nu însemnează numaidecât a cunoaşte şi lumea şi operele acelor oameni. Freud 
de ex. e legat în mintea mulţimii de noţiunea sexualitate şi, deoarece fieca-e 
„ştie mai mult sau mai puţin ce e aceea „sexualitate” , îşi înebipue cu toţii 
ca-1 cunosc şi pe Freud şi, în consecinţă, toţi iau anumite atitudini faţă de el 

atitudini insă cari sânt determinate de atitudinea fiecăruia faţă de complexul

10
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sexualitate. Unii l-au ridicat dela început în slavă pentrucă se ocupă şi de 
problemele sexuale, alţii l-au hulit tot dela început şi tot pentrucă se ocupă 
şi cu acele probleme. In fond însă foarte putini ştiu despre ce e vorba.

Scopul revistei noastre nu e pentru a modifica atitudinea mulţimii care 
a reacţionat întotdeauna la fel şi în toate colturile pământului, ei 1) pentru 
orientarea celor putini obiectivi cari vor într’adevăr să se orienteze, şi 2) pentru 
a tăia drumul tuturor nechemaţilor cari ameninţă să compromită încetătenirea 
unei noi ramuri ştiinţifice prin faptul că o prezintă strâmb. Pericolul nu stă 
atata in lipsa de ştiinţă cât în alterarea ei. Să sperăm că ne vom ajunge sco
pul!

Semnalând într’unul din numerile trecute apariţia revistei 
„Sibiul Medical”, am arătat importanţa revistelor medicale provin
ciale pentru medicina românească.

Avem satisfacţia de a semnala două noui publicaţiuni medi
cale, cari apar de câteva luni în două provincii ale Ţării.

„CERNĂUŢI MEDICAL” apare din iniţiativa D-lui General^ 

D o c e n t  D - r  C .  P â r v u le s c u , un distins conducător al medicinei noas
tre militare, Docent la Facultatea de Medicină din Iaşi, muncitor 
neobosit, perseverent şi desinteresât pe ogorul ştiinţei medicale şi al 
solidarităţii profesionale, cu colaborarea unui impresionant număr 
de fruntaşi ai medicinei româneşti şi străine.

Pentru a arăta mai bine mobilul şi scopul acestei interesante 
reviste redăm „Cuvântul înainte” al primului număr semnat de Di
rectorul publicaţiei D-l G e n e r a l  D o c e n t  D - r  G h . P â r v u le s c u .

Oricâte publicaţiuni de ştiinţă medicală, nu sunt de prisos.
Arta şi ştiinţa medicală, este poate singura care face progrese zi de zi, 

ceas de ceas, minută de minută, şi pe care noi medicii trebue să le cunoaştem 
la timp.

Cercetările multiple şi variate care azi caută să pătrundă cele mai 
grele probleme de cauză a boalei, de cunoaşterea ei, precum şi de tratamentul 
care trebue, bine şi la timp aplicat, sunt necesare nouă tuturor, cari profesăm 
această nobilă meserie, de alinare a suferinţelor omeneşti, de tămăduirea boalei, 
care produce această suferinţă.

Aşa fiind, scopul acestei reviste se defineşte dela început: a împăr
tăşi tuturor medicilor cercetări ştiinţifice, lucrări clinice şi de laborator, dife
rite şi multiple cazuri clinice din clientela privată, cu rezultate bune sau rele, 
în urma tratamentelor aplicate.

Cu ocazia unui mie congres medical, ţinut aici în Cernăuţi, în primă
vara anului curent, am avut onoarea a propune înfiinţarea acestei reviste, 
şi cu satisfacţiune văd că sunt încurajat de numeroşi şi de mare valoare co
laboratori, cari îmi dau speranţa că această publicaţiune medicală, va trăi 
prin munca şi grija, pe care vom'pune-o cu toţii la bunul mers al ei.

Colegii cernăuţeni din oraşul cu mare cultură Universitară în sânul 
cărora viiză această revistă am convingerea că vor lupta şi vor depune toate 
sforţările ca „Cernăuţi Medical” să ajungă să se numere printre cele mai de 
seamă publicaţiuni ştiinţifice medicale.
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Munca noastră, a tuturor colaboratorilor, va fi valoarea ei ştiinţifică.
Urez din suflet, ca „Grădina Veselă”  a lui Alexandri, să ajungă gră

dina ştiinţei medicale a Moldovei întregite.

Cele câteva numere primite, dovedesc prin prezentarea lor, 
ca fond ştiinţific şi ca formă, că această revistă graţie Directo
rului ei D-l D-r B. Tarjân şi a distinşilor medici ce o înconjoară, a 
pornit pe drumul realizărilor ce-şi propune.

** *

„VESTUL MEDICAL” apare la Oradea sub direcţia D-lui 
D'r /. G lă v a n  şi este publicaţia „Societăţii Ştiinţelor medicale din 
Bihor şi Oradea”.

Am făcut loc în aeastă revistăc în repetate rânduri dărilor 
de seamă ale şedinţelor „Societăţii Ştiinţelor medicale din Bihor 
şi Oradea”, şi cititorii au putut urmări ani dearândul activitatea 
intensă a acestei societăţi al cărei suflet este D-l D-r I .  G lă v a n ,  

colaboratorul nostru. Această frumoasă activitate se cerea concen
trată într’un buletin propriu. Este ceeace au făcut conducătorii So
cietăţii scoţând „Vestul Medical”.

Rostul acestei publicaţii la graniţa de vest a Ţării, entu- 
siasmul dar şi excesiva modestie cu care mănuncihul de medici din 
acea regiune lucrează, încrederea în viitor cu care privesc, sunt con
cretizate în extrase din următorul articol — introducere al. Pre
şedintelui „Societăţii Ştiinţelor Medicale din Bihor şi Oradea”, D-l 
M e d i c  C o lo n e l  D - r  Ai ir c c  ci B .  Io n e s c u , cu care apare primul nu
măr al revistei „Vestul Medical”.

S au împlinit zece ani de când vre-o câţiva inimoşi medici români din 
Oradea, în frunte cu regretatul doctor Niculae Popoviciu, care era în vremea 
aceea şi Prefect de Bihor, au pus bazele unei societăţi ştiinţifice româneşti: 
„Societatea ştiinţelor medicale din Bihor şi Oradea” .

La apelul inimoşilor iniţiatori, au răspuns un număr de 41 de colegi, 
cari au devenit membrii fondatori ai societătei noastre şi cari au pus tot 
entuziasmul lor pentru ca societatea să-şi închee primul an de activitate cu 7 
conferinţe şi 41 de prezentări de bolnavi.

Astăzi numărăm 105 membri şi prin activitatea noastră ştiinţifică 
ne-am clasat ca a 5-a societate medicală din tară.

Clujul prin glasul revistei „Societatea de mâine” , ne recunoaşte aceste 
loc de cinste în ştiinţa medicală românească.

„Bucureşti Medical’ are cuvinte şi mai elogioase despre activitatea 
noastră ştiinţifică şi ne socoteşte prea modeşti când ne clasăm în locul al 
cincelea, spunând că dacă acolo ne-ar fi locul, socotind obiectiv, după nu
mărul de conferinţe şi comunicări făcute —  apoi, comparând activitatea socie
tăţii noastre cu activitatea ştiinţifică medicală din centrele universitare, locul 
nostru se cade să fie mult mai sus.

Conferenţiari distinşi din afară, şi în deosebi dela Cluj, apreciindu-ne, 
au venit şi au conferenţiat la noi.

In anul trecut, „am fost solicitaţi” să intrăm în „Asociaţia pentru pro
gresarea ştiinţelor din România” , şi am fost reprezentaţi la  congresul general 
al acestei Asociaţii, ce s’a tinut sub înaltul patronaj al M. S. Regelui, în pri
mele zile ale lunei Mai 1934, la Bucureşti.
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Nemulţumiţi, decât în parte, de ceea ce am realizat până în prezent, 
dorim mereu, tot mai mult şi tot mai bine, căci, doară, nemulţumirea stă la 
baza progresului.

Conştienţi că aşa cum se lucrează la noi, se lucrează —  fără să se 
ştie de nimeni —  pe întreaga frontieră de Vest; conştienţi că „unde-s doi pu
terea creşte şi duşmanul nu sporeşte” ; conştienţi că medicii români reprezintă 
azi, pe frontiera de Vest, o forţă care trebue să fie recunoscută şi respectată, 
printr un ciclu de conferinţe şi consfătuiri, am luat contact cu distinşii noştri 
colegi dela Timişoara, Arad şi Satul-Mare spre a închega „Vestul me
dical românesc” .

Entuziasta primire ce ni s’a făcut peste tot şi îndemnul moral al tu- 
tuor colegilor, ne îndritueşte să trecem azi, dela vorbe la fapte.

Noi. medicii români de pe frontiera de Vest, în număr de sute, şi cu 
valori reale printre noi, de ce să nu ne cunoaştem ? de ce să nu ne strângi im 
rândurile? de ce să ne lăsăm frânţi unul câte unul, sau să ni se frângă 
cel puţin entuziasmul şi aripile când putem forma un mănunchiu aşa de v i
guros ?

Bi nu putem noi să însemnăm ceva pe aceste meleaguri când doctorul 
român Iosif Ruja a isbutit, în 1829, să fie medic şef al Spitalului din Oradea 
şi să facă să se vorbească despre el şi după trecere de un veac, iar G. 
Roja, care a practicat medicina în Timişoara, cam în acelaş timp, a fost un 
reputat scriitor?

Nu ne gândim să facem în revista noastră savantlâc —  pentru asta 
avem destule reviste vechi în centrele universitare —  nu ne gândim să spe
riem pe nimeni.

Vrem numai să arătăm că existăm aici, ca corp medical de elită şi că 
suntem în stare să ne ţinem pe picioarele noastre.

Să ne strângem deci rândurile în jurul revistei „Vestul Medical” , să ne 
cunoaştem între noi, să facem să ne cunoască lumea, şi asta va fi destul.

Ştim că „la  treaba bună puţini s’adună” , dar mai ştim că „mult fao 
puţinii buni împreună” .

Deci, cu Dumnezeu înainte.

Cunoaştem imensele obstacole cu cari o revistă medicală ro
mânească are de luptat mai ales când apare în provincie şi cu atât 
mai mult când reprezintă o provincie; înţelegem cât entusiasm, câtă 
muncă şi câte sacrificii se cer pentru a putea duce sarcina unei 
publicaţii medicale.

Sperăm totuşi, că personalitatea directorilor revistelor ce sem
nalăm, devotamentul colaboratorilor şi un nou şi mai larg spirit de 
înţelegere a corpului medical, vor face ca aceste reviste să trăiască 
şi să fie expresia muncii medicale româneşti în toate domeniile şi 
din toate colţurile Ţării.

* #

«



Agent pour Ia Roumanie: Mr R. DUNOD 
103, Strada Toamnei. — Bucarest

ŞANOCRYSIN (I.V.) ş l OLEO SANOCRYSIN (I.M.l
Sare originală de Aur pentru tratament în

Tuberculoza pulmonară 
Dermaloluberculoza 
Tuberculoza laryngiană 
Maladii articulare

Sprijinită pe aproximativ 1 5 0 0  rezultate clinice.

Hepr. pt. Romania „DROGHERIA ST9NQDR3" S.9.R. BtP. Sft- Ionica Ho S Buc I ^
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Cursul de perfecţionare medicală la Universitatea din Cluj

In Amfiteatrul Clinicei medicale s’a făcut în ziua de 25 Iunie 
crt. deschiderea cursului de perfecţionare, organizat de „ A s o c ia ţia  

d o c e n ţilo r  u n iversita ri d e la  F a c u lta te a  d e  M e d ic in ă  d in  C l u j ” , în 
prezenţa medicilor sosiţi din toate colţurile ţării, precum şi a celor 
din localitate.

D-l Prof. D-r Mihaii, decanul facultăţii de medicină, a arătat 
activitatea lăudabilă desfăşurată de Asociaţia docenţilor facultăţii, 
care înţelege să aducă şi în acest an un aport de importantă contri
buţie la opera de răspândire a noţiunilor folositoare în recunoaşterea 
şi tratamentul boalelor cari ating individul şi societatea.

A adus apoi salutul corpului profesoral al facultăţii de medi
cină, care şi-a asumat de asemenea un rol efectiv în desfăşurarea 
programului cursului de perfecţionare.

D-l Docent universitar D-r Axente Iancu, preşedintele aso
ciaţiei, a spus următoarele:

„îndemnaţi de succesul moral deosebit pe care l-a înregistrat primul 
curs de perfecţionare organizat acum un an de Asociaţia noastră, despre „ac
tualităţi în terapeutica clinică” , ne-am luat angajamentul solemn să continuăm, 
cu organizarea acestor feluri de cursuri şi dacă este cu putinţă, să ne dăm 
silinţele, ca ele să devină o tradiţie aci în Cluj. Suntem satisfăcuţi, că anga
jamentul luat cu un an în urmă, a putut fi respectat, asistând astăzi la inaugu
rarea cursului al doilea de perfecţionare medicală” .

Printre conferenţiarii actualului curs. de data aceasta mai fac parte 
activă şi delegaţii asociaţiilor docenţilor dela Facultăţile de medicină din Bu
cureşti şi Iaşi.

Din experienţa anului trecut rezultând manifestarea unui interes egal 
din partea confraţilor noştri participanţi la cursul de perfecţionare, atât pentru 
diagnostic, cât şi pentru terapeutică, am crezut că este bine ca programul nos
tru actual, să cuprindă, pe lângă problemei^ de terapeutică clinică şi pe cele 
de diagnostic. Această inovaţie nu se face câtuşi de puţin cu scopul de a di
minua atenţiunea pe care înţelegem s’o dăm mereu problemelor de terapeutică 
şi care continuă prin urmare să constitue şi mai departe esenţialul progra
mului nostru, ci numai cu intenţia, ca să aducem noi puncte de sprijin în a- 
plicaţiunea terapeuticei adecuată afecţiunilor, prin punerea la îndemână şi a cu-i 
noştinţelor de diagnostic; căci numai acestea permit utilizarea unei terapii ra
ţionale.

PROGRAMUL CURSULUI:

25 Iunie. —  10-11 Prof. D-r IULIU HAŢIEGANU: Diagnosticul şi 
tratamentul gastritelor. —  11-12 Prof. D-r E. ŢEPOSU: Diagnosticul şi tra
tamentul calculozei renale. —  12-1 Prof. D-r C. GRIGORIU: Actualităţi tera
peutice în obstetrică şi ginecologie. —  4-5 Doc. D -r VOICU: Diagnosticul şi 
tratamentul febrei puerperale. —  5-6 Doc. D-r I. G AYR ILĂ: Diagnosticul şi 
tratamentul comei diabetice. —  6-7 Doc. D-r A. IAN CU : Diagnosticul şi tra
tamentul subalimentaţiei sugarilor în mediul nostru rural.

26 IUNIE. —  10-11 Prof. D-r D. MICHAIL: Diagnosticul şi tratamen
tul conjunctivitelor în general. —  11-12 Prof. D-r I. GOIA: Importanţa diag
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nostică şi terapeutică a examenului secretiunii gastrice. —  12-1 Prof. D-r
D. NEGRU: Valoarea rontgendiagnosticului în otologie. —  5-6 Prof. D-r
E. ŢEPOSU : Pielografia şi importanta ei în diagnosticul şi terapeutica uro
logică (Institutul Pasteur). —  6-7 Prof. D-r AL. POP: Indicatiunile de tra
tament în apendicită

27 Ionie. —  10-11 Prof. D-r C. TĂTARU : Tratamentul sifilisului. —  
11-12 Prof. D-r I. ALEMAN: Noi concepţii asupra cariei dentare (diagnostic, 
tratament, profilaxie). —  12-1 Doc. D-r I. VOICU: Forcepsul în varietăţile 
transverse şi oblice posterioare. —  5-6 Prof. D-r C. URECHIA: Traumatisme 
şi accidente de muncă. —  6-7 Prof. D-r G. BUZOIANU: Otita medie supu
rată acută şi cronică în practica medicală.

28 Iunie. —  10-11 Prof. D-r C. TĂTARU : Tratamentul sifilisului. —
11- 12 Prof. D-r M. STURZA: Indicatiunile terapeutice a staţiunilor climatice.
—  12-1 Prof. D-r M. STURZA: Idem. —  4-5 D-r T. SPÂRCHEZ: Diagnosticul 
şi tratamentul sindromului rectosigmoidian. —  5-6 Prof. D-r C. URECHIA: 
Traumatisme şi accidente de muncă. —  6-7 Prof. D-r G. POPOVICIU: Cu
noştinţele noastre actuale asupra vitaminelor.

1 Iulie. —  10-11 Prof. D-r I. ALEM AN : Anesteziile în stomatologie.
—  11-12 Doc. D-r I. BAZGAN : Tratamentul specific al scarlatinei. —  12-1 
Doe. D-r P. VANCEA: Relatiunile între afecţiunile oculare şi bolile gene
rale. —  4-5 D-r A. MOGA: Diagnosticul şi tratamentul arteritelor. —  5-6 
Doc. D-r L. DANIELLO : Rolul medicului practician în depistarea şi trata
mentul tuberculozei pulmonare. —  6-7 Prof. D-r G. BUZOIANU: Amigda- 
litele acute şi flegmoanele periamigdaiiene, maladii din patrimoniul practicia
nului general.

2 Iulie. —  10-11 Prof. D-r I. MINEA: Geneza şi valoarea simptomelor 
în neurologie. —  11-12 Doc. D-r M. NICHITA: Osteo-mielitele. —  12-1 Doc. 
D-r T. POPOVICIU : Diagnosticul şi tratamentul fibromului uterin. —  4-5 
D-r T. DRAGOMIR: Tratamentul sciaticei. —  5-6 Prof. D-r G. POPOVI
CIU: Fapte noi în diagnosticul şi terapeutica infantilă. —  6-7 Prof. D-r G. 
POPOVICIU: Idem.

3 Iulie. —  10-11 Prof. D-r I. MINEA: Tratamentul medical al tumo
rilor cerebrale. —- 11-12 Prof. D-r V. BOLOGA: Pragmatismul în terapeu
tica populară. (Clin. Dermatologică). —  12-1 Doc. D-r V. Cimoca: Exema 
şi tratamentul ei. —  5-6 Doc. D-r C. STANCA: Turburările de origină auto- 
intoxicativă a femeei (prin meno — , spermo —  şi coriotoxine) şi tratamentul 
i°r. —  6-7 Doc. D-r C. STANCA: Idem. (Inst. de Cancer, Calea Victoriei).

4 Iulie. —  10-11 Doc. D-r A . IANCU : Difterie la sugari. —  11-12 D-r M. 
HÂNGĂNUT- Consideratiuni generale asupra colecistografiei şi avantagiile 
tehnicei noastre. —  12-1 Doc. D-r KONRADI: Reactiunile serologiee în sifilis 
şi interpretarea lor. —  4-5 D-r G. PURJE: Tratamentul turburărilor de me
nopauză. —■ 5-6 Doc. D-r V. CIMOCA: Micozele pielei păroase a capului. 
(Profilaxie şi tratament). —  6-7 Doc. D-r M. NICHITA: Picioarele plate.

5 Iulie. —  9-10 Doc. D-r I. MARCU: Despre terapia hormonală a apa
ratului cardio-vascular. —  10-11 Doc. D-r L. DANIELLO: Auroterapia tu
berculozei. —  11-12 Doc. D-r C. VELUDA: Consideratiuni anatomo-fiziologice 
asupra sistemului vegetativ în raport cu o terapeutică raţională a lui. —
12- 1 Doc. D-r POPOVICIU: Diagnosticul şi tratamentul fibromului uterin.
—  4-5 D-r I. MUREŞAN : Tratamentul plăgilor. —  5-6 Doc. D-r C.
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VELUDA: Idem, dinainte de masă. -  6-7 Doc. D-r L. POPP (Galaţi): Despre 
apendicita cronica şi importanta examenului radiologie în această maladie 
(Jnst. de Radiologie).

, D°°- D ‘ r L  G A V IilL A : Diagnosticul şi tratamentul
ezi atu. - po-U Doc D-r P. VANCEA: Ipertensiunile intra-oculare. De- 

_lmliT  i o 1Pert^ siun« - f i c a ţ i i  terapeutice medicale şi chirurgicale.
-12 Doc D-r L.. POPP (Galaţi): Diagnosticul şi tratamentul tumorilor 

mediastmale maligne.

* * *Societatea română de ortopedie din Cluj
de 2r ,M,ai a' s’a înfiinîat „ S o c ie ta te a  R o m â n ă  d e  

O r to p e d ie  , cu sediul la Spitalul de Ortopedie şi Chirurgie Infan- 
tila „Regina Mana dm Cluj, str. Goldiş No. 17 b.

Societatea are 30 membri fondatori din toată ţara.
S a ales următorul comitet :
Preşedinte: D-r A l .  D .  R ă d u le s c u , Medic primar, Cluj 
Membru in comitet: Agregat D  r  I .  M a r ia n , Bucureşti; Agregat

D r  R  c ’ Ia?1’, D f  F lU p  M ' G o t t lie b > chir. prim. Bucureşti; 
D r  M  S  ,med, Secund- Cluj; D - r  /. C â m p e a n , intern Cluj; 
7, S fa r a ia la , chxx. prim. Spitalul milit. Cluj; D - r  G .  D r a g o -  
tea n u , Cluj; D - r  S . W e in b e r g e r , ortopedist, Cluj.

Cu ocazia constituirii acestei societăţi i b'a propus D-lui Prof 
Balacescu, Bucureşti, preşedinţia de onoare.

* * *Lucrare medicală premiată
D-l Docent D - r  D im it r ie  lo n e s c u  din Institutul D-r V Babes

roirf r r at- peatru.lucrarea ^  „ T u r b a r e a  la  o m  ş i a n im a le”, de către Academia Romana cu premiul complect de 20.000 lei D-r
Victor Babeş. Această lucrare a fost distribuită gratuit de către
l e ' S S  “ ă „ a S i . la  n ,ed ici 5efi de iu d e le ’ deas“

pabl.icului, medical românesc a acestei valoroase lucrări a foot făcută m coloanele revistei noastre
_ Revenim asupra lucrării D-lui Docent D-r Dimitrie lonescu şi 

ei ,eore,ice 5i • — » * £
*  D - i  U .  C.C o n f e r i n ţ e

D-l Docent D-r Const. Stanca, directorul Inst. pentru studiul
anuluî scnl' r ?  * îinUt în Amfiteatrul Institutului, în cursul anului şcolar 1 9 3 4 / 1 9 3 5 , z e c e  c o n fe r in ţe  cu următoarele subiecte:

^ Afluenţa menotoxinelor asupra organismului
.  a « , « , “ " ''“ .1“ '  re' " b ,k  «

3) Ci.oriotoxina şi influenţa ei asupra femeei gravide.
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4) Endometrita (generalităţi).
5) Endometrita cervicală. Erozia.
6) Endometrita corpului uterin.
7) Metrita.
8) Perimetrita.
9) Anelitele.
10) Tumorile anexiale.

« . ? ursurile s au îinuţ 'n lunile de iarnă, Miercurea seara, fiind
înscrişi 42 de ascultători (studenţi, doctoranzi şi medici).

Al 4 -lea  C on gres Internaţional de citologie experimentală.Copenhaga 1936. — Anunţ preliminar
In anul viitor va avea loc la Copenhaga acest Congres, care 

reprezintă un deosebit interes pentru studiul cancerului şi al fiziolo- 
logiei generale. Profesorul Albert Fischer a oferit ospitalitatea 
Congresului in Institutul său, şi alte Institute ştiinţifice daneze si-au 
oferit deasemeni participarea lor.

Sa format un Comitet local compus din: A .  F is c h e r , Pre
şedinte; apoi: A u g u s t K r o g h , O lu f T h o m s e n , B o is e n -J e n s c n , H o u -  

J e n se n , iar ca Secretar H a r a ld  O k k e ls (Institutul de Anatomie pa
tologica, Copenhaga).

Data nû  este încă fixată; s’a propus luna August, 1036 
dar alte sugestii se pot adresa secretariatului. Deasemeni, în ce pri
veşte temele Congresului şi eventuale comunicări, sugestii şi pro-
«Vm611’ Se p0t adresa D nei Profesoare R h o d a  E r d m ^ n n , Berlin- 
Wilmersdorf, Nassauische Str. 17/2. Este în deobşte cunoscut nu
mele acestei neobosite creatoare şi animatoare a Congreselor de Ci
tologie experimentală şi a primei Reviste de „Culturi de ţesuturi”, 
al căror succes arată importanţa lor universal recunoscută.
a  1 ™a* ample asupra acestui congres se pot obţine
dela d-1 D-r D. C r ă c iu n , Soit. Filantropia, Bucureşti.

Al şeaptelea C on gres Internaţional al maladiilor şi accidentelor de muncă
A l şaptelea Congres International al maladiilor şi accidentelor de mnneă,

va avea loc in Iulie 1935, la Bruxelles, sub preşedinţia D-rului G l i b e r t .  
Scopul principal al acestui congres va fi a coordona lucrările Comisiunii per
manente a accidentelor de muncă cu acelea ale Comisiunii Internaţionale per
manente pentru medicina muncii.

Lucrările Congresului vor cuprinde atât rapoarte oficiale asupra ches
tiunilor puse pe ordinea de zi, cât şi comunicări libere relative la aceste 
chestiuni.

Vor funcţiona 3 secţiuni, pentru fiecare din ele figurând câte două 
chestiuni.

Secţiuna A : Chirurgie:

1) Consecinţele îndepărtate ale traumatismelor craniului. liologie şi
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simptomatologie (Symonds, Londra). —  Anatomie patologică (Arnaud, Marsi
lia). —  Diagnostic, pronostic, evaluări (Lippens, Bruxelles). —  Tratament (Oller, 
Madrid şi Pani Martin, Bruxelles).

2) Traumatismele mâinii şi ale degetelor. Tratamentul imediat al plă
gilor mâinii şi degetelor (Neuman, Bruxelle şi Bohler, Viena). —  Complicatiuni 
infectioase ale acestor plăgi (Yersin, Geneva şi Bnzell, Grünswald). —  Ope
raţii reparatoare după aceste traumatisme (Lenormant şi Yselin, Paris). _
Sehele trofice şi dureroase (Leriche şi Fontaine, Lyon şi Magnus, Bochum). 
—  Expertize asupra răniţilor la mână şi degete (Imbert şi Paoli, Marsilia şi 
Gysklinck, Bruxelles).

Secţiunea B: Maladii profesionale:
1) Lupta contra pulberilor industriale. Cum se captează şi examinează 

pulberile, în scop de măsurare şi numărătoare (Middlcton, Londra şi Bordas, 
Paris). Care e valoarea comparată a diverselor mijloace de luptă contra 
pulberilor industriale in suspensie in aer (Deladriere, Bruxelles şi Bocrma, 
Haga). Cari sunt criteriile de selectiune înainte de angajarea persoanelor 
expuse pulberilor periculoase (Eticnne Martin, Lyon; Telcky, Düsseldorf şi 
Sternberg, Yiena). —  Cari sunt primele semne de alarmă indicând o intole
rantă pentru ocupaţia periculoasă (Policard, Lyon şi De Net, Obourg Ies Mons).

2) Acţiunea patologică a gazelor ce emană din minele cu gaz grisou. —  
Natura gazelor emanate, depistare şi prevenire (Dreyre, Paturage, Leprinee 
Ringuet, Paris şi Mund, Louvain). —  Cari sunt efectele fiziologice şi pato
logice ale gazelor (Sayres, Washington, Flury, Wurzbourg, Hcnderson, 
New-Haven şi Hautain, Pontaime L ’Eveque).

Secţiunea C: Mixtă:
1) Manifestări obiective ale durerii. —  Psilio-fiziologia durerii (Biondi, 

Siena). —  A lterările patologice ale simţului durerii (Cronzon, Paris). —  
Diagnosticul obiectiv al durerii la traumatizaţi (Delaet, Bruxelles).

2) Electricitate. —  Turburări patologice datorite electricităţii (Alcllo, 
Milan). —  Igienă electrică (Jellink, Viena). —  Anatomie patologică' (Von 
Maycnbnrg, Zürich). —  Răniri electrice (Stassen, Montegnee).

Informatiuin de orice fel se pot obţine la Secretariatul General al Con
gresului: D-r LEO DEJARDIN, 23, Rue de Commerce, Bruxelles.

D-l D-r G. BANU a luat iniţiativa constituirii Comitetului national 
român pentru acest congres.

Săptăm âna medicală balcanică
Joi 6 Iunie s’a deschis la Fundaţia „Carol I”, Congresul 

„Uniunii medicale balcanice”. Au participat numeroşi medici din 
Jugoslavia, Grecia şi Turcia.

Din partea României a vorbit D-l P r o f. D - r  N .  G h e o r g h iu ,  

care a deschis Congresul, D-l P r o f.  V . V . P e la , D - l  D - r  I .  C o s -  

tin e scu , Ministrul Sănătăţii. In numele delegaţiilor străine au vor
bit la şedinţa de deschidere D-nii Prof. B e n s is (Grecia), Prof. 
A k il  M o u k h ta r  (Turcia), Prof. Z ik a  M a r k o v ic i (Jugoslavia). 
ŞEDINŢELE ŞTIINŢIFICE

Ziua I-a. — S’au prezentat următoarele rapoarte:
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D-l D - r  C io r ta n o v ic i: Sănătatea publică în Albania.
D-l A g r . D - r  K in a z id is (Grecia) : Serviciul Sanitar în Grecia.
D-l D - r  V la d isla v ìe v ic i (Jugoslavia) : Serviciul sanitar în Ju

goslavia.
D-l D - r  V la d isla v ìe v ic i (Jugoslavia) : Uniunea Cooperativelor 

sanitare în Jugoslavia.
D-l D - r  C a n te m ir Angelescu: Igiena rurală în ţara noastră.
Au făcut comunicări D-nii P r o / . M ati/a  A m b r o z ie , P r o f.  D - r  

I .  J ia n u , D - r  S a rva n  şi D-na S m ilja  K o s tik .

Ziua I I-a. — In dimineaţa zilei D-l P r o /. D - r  B e n s is a ţinut 
la „Asociaţia Generală a Medicilor” o Conferinţă despre: „Ami- 
biazele şi guardiazele latente fără sindrome disenterice”.

După amiază s’au prezenta următoarele rapoarte şi comunicări:
D-nii D-ri Z ic ă  M a r c o v ic i şi S im o v ic i: „Medicii din ţările 

balcanice”.
D-l D - r  P a p a m a r c u  (Grecia) : Situaţia medicilor din Grecia.
D-l Docent D -r  P o p e s c u -B u z ă u : Situaţia actuală a medicilor 

în România.
D-l Prof. D - r  P .  N ic u le s c u : Starea actuală a profesiunei me

dicale.
D-l D-r D r a g o lju b  S tr e te n o v ic i (Belgrad) : Situaţia specială 

şi economică a medicilor din Jugoslavia.
D-na D-r M e d e ia  N ic u le s c u : Condiţiunile în care se face 

transportul femeilor pe punctul de a naşte, dela domiciliu la mater
nitate mai ales în mediul rural.

D-l D-r V . R a c o v e a n u : Profilaxia surdomuţiiăţii în mediul
rural.

Ziua 1 1 1 -a. — A fost consacrată participării oaspeţilor 
străini la sebarea naţională a tineretului pe platoul dela Cotroceni.

Ziua IV-a. — La orele 17 D-l Prof. D-r M . d u c a  a ţinut 
în localul Asociaţiei Generale a Medicilor o Conferinţă despre: 
Contribuţia infecţiei experimentale la studiul şi tratamentul infecţiei 
paludice naturale.

La şedinţa de închidere D-l Prof. D-r N . G h e o r g h iu  a arătat 
importanţa Săptămânii medicale balcanice pentru relaţiile şi soli
daritatea medicilor din ţările balcanice şi pentru propăşirea ştiinţei 
medicale, mulţumind participanţilor străini pentru interesul arătat 
desbaterilor; iar D-l Doc. D-r P o p e s c u -B u z ă u  a dat citire telegra
melor primite.

Congresul m edicilor sanitari
In ziua de 10 Iunie s’a ţinut în localul Asociaţiei Generale a 

Medicilor primul Congres al medicilor sanitari. Comitetul de ini
ţiativă a fost compus din D-nii Insp. G-ral Sanitar D-r Is ă c e s c u ,  

Insp. G-ral Sanitar D-r S to ic h iţâ , D-r T ă n ă s e s c u  şi D-r V la d . Au 
participat D-nii Prof. D-r I .  G a n e  şi Prof. D-r P .  T o m e s c u  şi un 
număr de peste 300 medici sanitare.
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D-l D-r Is ă c e s c u  a arătat scopul Asociaţiei şi anume: 
a) Apararea drepturilor şi promovarea intereselor profesio-

b) Studierea problemelor de apărare a sănătăţii publice.
c) Raporturile medicilor sanitari faţă de celelalte autorităţi, 
dj Cimentarea legăturilor dintre colegi.
e) Înfiinţarea unui cămin şi case de odihnă balneo-climatice. 
1; h-ditarea unei reviste pentru răspândirea scopurilor Aso-

„ D-l Prof. D-r T . G a n e  în numele Ministerului Sănătăţii asi
gura pe medicii de tot concursul.

A fost ales următorul comitet pe 3 ani:
, D'Î  ?!■  ^ ă c e s c u ’ 1- S lo ic h iiă , V la d , 's tu r z a , G h is d ă v e s c u ,  

N e g u ţ i ,  C u ld a , R a m n e a ţu , T e iş a n u , N is to r  P o m p iliu , A ta n a siu , S tr â -

n \  D \ aCU’ ° răşeatm > C r e ţii, Z .  D u m itr e a n u , M ir a h o ria n , G h ite a ,  
u o b r o t a  şi T ro ia .

* *Al lll-lea ciclu de coloqii organizat de Asociaţia D ocenţilor din Bucureşti
Asociaţia Docenţilor Facultăţii de Medicină din Bucureşti a 

organizat un nou ciclu de coloqui; cari au avut loc în Amfiteatrul 
Spitalului Colţea în următoarea ordine:

Asociaţia docenţilor a organizat un nou colocviu asupra problemelor 
medicale de actualitate cari se vor desfăşura după următorul program-

Vineri 2-1 Mai. -  D-r DRAGANESOU STATE: Turburări nervoase 
in colibaciloză. -  D-r NICULESC GH.: Tratamente noi în ulcerul stomacal
şi duodenal. —  D-r C A JA L M.: Regimul în turburările de nutriţie ale su
garului.

YÎBerî 31 Mai- ~  D ’ r SARAGEA T IL : Modificările morfologice ale 
sângelui în ciroze. -  D-r DUMITRESCU TH.: Terapeutica perforaţiilor şi 
hemoragiilor intestinale în febra tifoidă. —  D-r VAS1LIU D .: Concepţia ac
tuală asupra rolului amigdalelor.

Vineri 7 Iunie. -  D-r PAŞCANII O.: Probele eliminărilor de apă în 
studiul funcţiona1 al rinichiului. -  D-r GAROIU I. C.: Durata sarcinei. -  
D-r ANGELESCU H.: Orientări în indicaţiile climato-terapiei

Vineri 14 Iunie. -  D-r STOICHITÂ N .: Sărurile de aur în tratamentul 
tuberculozei. -  D-r TEODORESCU MARIUS: Oportunitatea intervenţiei chi
rurgicale m pancreatitele acute. -  D-r TEITEL B.: Câteva aspecte electro
cardiograf îce ale infarctului miocardului.

0 ACeSte C°l0qUii aU avut Ioc în Amfiteatrul mare al Spitalului Colţea, 
ora 9 seara.

* *
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încă odată : Patogenla pelagrei 
(Răspuns la articolul d-lui D-r Mareş Cahane în Nr. 3—4, 1935 

al acestei reviste) de D-r Robert Flinker

Intr’un articol în Nr. i—2 din anul 1935 al acestei reviste, 
am rezumat lucrările mele anterioare în privinţa patogeniei pelagrei 
şi am aruncat o privire asupra literaturei mai vechi. Am scris: „De 
fapt, Haţiegan şi Dori, Babeş, Lavinder şi alţii au arătat însemnă
tatea schimbărilor sucului gastric pentru diagnosticul pelagrei”. 
Din aceste cuvinte se vede că am ştiut foarte bine, că „examenul 
sucului gastric a fost destul de bine studiat până acum” (Cahane). 
Dacă D-l D-r Cahane ar fi citit lucrările mele anterioare privitoare 
la chestiunea aceasta, ar fi văzut şi mai bine, că niciodată n’am pre
tins că studiul sucului gastric ar fi numai meritul meu. In lucrările 
mele am adus numai o contribuţiune la această chestiune, care poate 
că a fost de o oarecare valoare, fiindcă am studiat un material mare 
cu diferite metode şi mai ales fiindcă am examinat sucul gastric 
la mulţi pelagroşi de repetate ori timp de câţiva ani. Ceea ce însă 
cred că am dovedit este în se m n ă ta te a  e x tr a o r d in a r ă  a d is ju n c ţi  u n ei 
g a s tr ic e  p e n tr u  p a to g e n ia  p e la g re i.

Trebue să admit că am trecut cu vederea lucrarea D-lor D-ri 
Cahane şi Szocs, o lucrare desigur foarte interesantă. Dar con- 
cluziunile la care am ajuns cât şi părerea mea asupra patogeniei 
pelagrei, expuse în articolul meu sus citat, nu pot fi atinse prin 
această lucrare.

u  V in  d  t^ ^ e â £ rv Ja iît.

De 3 ori pe zi 1—2 comprimate.

Comprimate' cuAO.1* grif£  
În ambalaje' de- l2ţî25 şi 1

T% y.100 bucăţi.1-' Î
Fioleude?1;vpcm î̂niciitii

CE Bbehringer& Soeh ne Man n heîm-Wald hof
ff.-o -1

Repreacn»ant pentru România : Rudolf Forek Bucureşti IU. Str. General Eremla Grlgorescu. 9
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CRONICA MEDICALA LATINA

Com ité permanent de la Fédération de la Presse médicale latine
Le Comité permanent de la léderation, qui n’avait pu se réunir depuis le 

3° Congrès de la Presse Médicale latine, en raison de circonstances personnelles 
à son secrétaire général s’est réuni le samedi 16 mars, à 17 h. 30, à son 
nouveau siège social, 52, avenue de Breteuil, sous la présidence de M. le pro
fesseur Maurice Loeper, président-fondateur.

Etaient présents: MM. les D-rs Joao Coclho (Portugal), Gardette, Le 
Sourd, Prof. Loeper (France), Saenz (Uruguay), Vacearo (Italie), Vasiliu 
(Roumanie), L. M. Pierra, secrétaire général de la Fédération.

Excusés: MM. Léopold Mayer (Belgique); Prof. Domingncz (Cuba);; 
Prof. Etienne, Prof. Fiessingcr, Baillière. (France); Trelles (Pérou); Henri 
Teeon (Suisse) ; Herrera (Venezuela).

Le Secrétaire général s excuse de n’avoir pu, en raison de son grand deuil 
recent, provoquer plus rapidement la réunion d’aujourd’hui, qui aurait dû se 
tenir presque immédiatement après le dernier Congrès.

Election du Bureau. —  H donne lecture de l ’article 5 des statuts, qui 
charge le Comité, et le Comité seul, d’élire le Bureau, lequel doit être composé 
d’un président de quatre vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un tré
sorier ces derniers ayant, d’ailleurs, le droit de s’adjoindre, s’ils le jugent 
nécessaire, un ou plusieurs secrétaires et trésoriers-adjoints.

Puis il fait connaître à ses collègues que M. le Prof. Sénateur Davidc 
Giordano (de Venise) a bien voulu accepter définitivement le poste de prési
dent de la Fédération, où l ’appelaient à la fois la confiance des ses compatrio
tes et les voeux unanimes de ses collègues des autres Nations.

M. le Prof. D. Giordano est élu, à l ’unanimité des membres présents et 
représentes, president de la Fédération, pour deux années au moins, en fait 
jusqu’au 4-e Congrès d« la Presse médicale latine, qui se tiendra en Italie 
en 1936.

Le Président de la Fédération étant désormais un Italien, la tradition 
veut que les 4 vice-présidents appartiennent aux quatre autres groupes lin
guistiques: Espagne et Amérique espagnole; Belgique et France; Brésil et Por
tugal; Roumanie.
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Le Secrétaire général propose de réélir MM. les Prof. Homo Alcorta pour 
le premier groupe, Austregesilo pour le troisième et Danielopolu pour le 
quatrième. Quant à la dernière vice-présidenee, qui revient de droit à la 
France, M. le Prof. Noël Fiessinger, désigné par le récent Congrès, veut bien 
accepter cette désignation. Il propose donc de l ’élire, en remplacement de 
M. le Prof. Fioretti (de Rome), dont la place est devenue vacante par suite de 
l ’élection de M. Giordano à la présidence.

MM. les Prof. Anstregesilo, Danielopolu, Fiessinger et Horn Aieorta 
sont élus vice-présidents de la Fédération, à l ’unanimité des membres présents 
et représentés.

L ’ordre du jour appelle l ’élection d’un trésorier, en remplacement de M. 
Ergbcgoin (de Buenos Aires), démissionnaire et non encore remplacé. Le Se
crétaire général, qui avait été chargé de l ’intérim, expose qu’il ne peut con
tinuer à assumer cette charge supplémentaire. Sur sa proposition, M. le D-r 
Henri Tecon (de Lausanne), actuellement trésorier-adjoint, est nommé trésorier, 
à l ’unanimité des membres présents et représentés.

A  la demande du Secrétaire général, et afin d’assurer dans de meilleures 
conditions le travail du secrétariat et de la trésorerie, le Comité décide de s’ad
joindre un secrétaire administratif, qui pourra être choisi en dehors de lui. 
M. Robert Gardettc, secrétaire général de ,,L ’Expansion scientifique fran
çaise” et secrétaire administratif des Acta medicalatina, qui a donné sa mesure 
en suppléant le D-r Pierra dans l ’organisation du secrétariat du 3-e Congrès 
de la Presse médicale latine, est désigné pour remplir ces fonctions.

Avec ces modifications, le Bureau du Comité permanent se trouve ainsi 
composé:

Président: Prof. Sén. D. Giordano (Venise).
Vice-présidents: Prof. A . Anstregesilor (Rio-de-Janeiro); Prof. D. Da- 

nielopoln (Bucarest); Prof. N. Fiessinger (Paris); Prof. R. Homo Alcorta (Sa- 
ragosse).

Secrétaire général: D-r L. M. Pierra (Paris).
Trésorier général: D-r Henri Tecon (Lausanne).
Secrétairs-adjoints: D-r René Beckers (Bruxelles); D-r Jnan Nognera 

(Madrid); Prof. T. De Sanctis Monaldi (Rome).
Secrétaire administratif: M. Robert Gardette (Paris).
Comité d’honneur. —  Le Secrétaire général rappelle que le Prof. Canta- 

enzène, décédé l ’an dernier, n’a jamais été remplacé dans le Comité d’honneur 
de la Fédération et que la place de la Roumanie y  reste vide. Le 3-e Congrès 
a exprimé le voeu d’y  voir figurer le Prof. Constantin Daniel (de Bucarest), 
directeur de Gynécologie çi Obstetrica, et le Comité permanent ne peut que se 
ranger à sa manière de voir envers un collègue aussi distingué que dévoué.

Le Prof. M. Loeper, président-fondateur, et le D-r Pierra, secrétaire 
général-fondateur de la Fédération, proposent que le D-r Léopold Mayer, qui 
a présidé la F. P. M. L. de 1931 à 1934, et le Prof. Etienne, qui a présidé 
le 3-e Congrès de Presse médicale latine, en octobre dernier, soient nommés 
membres d’honneur, en faison des services rendus par eux à la F. P. M. L. 
MM. Etienne et Mayer sont nommés, par acclamations, membres du Comité 
d’honneur.

Avec ces modifications, le Comité d’honneur se trouve composé de MM. les 
Prof. J. Rordct (Bruxelles), Mariano R. Castex (Buenos Aires), F . Do-
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mingncï (La Havane). G. Etienne (Nancy), E. Forgue (Montpellier), Rieardo
Jorge (Lisbonne), Léopold Mayer (Bruxelles), G. Pittalnga (Madrid) G. Sa- 
nareili (Rome).

Modifications aux statuts. -  Le Secrétaire général indiqua à ses collègues 
les modifications dont les 8 années de fonctionnement de la Fédération ont fait 
apparaître la nécessité, et qu’il aurait proposées à l ’Assemblée générale, si 
les circonstances lui avaient permis d’assister au dernier Congrès.

U va sans dire qu’il ne s’agit en rien de modifier l ’esprit de la Fédération 
n. son fonctionnement général. Le but qu’il s’est proposé est double:

1 assurer des ressources plus régulières à la Fédération;
2' assurer une représentation plus réele des différentes Nations dans le 

Comité permanent.

Bien que les modifications proposées par le D-r Pierra soient toutes ap
prouvées en principe, par les membres présents et que les statuts soient muets 
quant a 1 autorité a qui incomble le soin de modifier éventuellement les sta- 
tuts, le Prof. Loeper, appuyé par certains de ses collègues, voudrait que l ’on
attendit le prochain Congrès pour introduire les dites modifications dans les 
statuts imprimés.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Coehlo, Le Sourd 
et Vaccaro, il est décidé que le Secrétaire général rédigera un projet de règle
ment intérieur, en tenant compte des observations présentées à la réunion ac- 
tuelle et qu’il le soumettra à ses collègues du Comité. Le dit règlement fera 
1 objet d une délibération lors de la prochaine réunion et, une fois adopté 
sera applique en attendant que l ’Assemblée générale qui se tiendra à l ’occasion 

u prochain Congres ratifie les nouvelles dispositions et les fasse entrer, s’il y 
a lieu, dans les statuts. *

...  y C“*,s,atÎ0“  individuelle. —  Le principe des cotisations individuelles ayant 
ete adopte .par le dernier Congrès, il r^te à fixer le montant de ces cotisations 
Ce Secrétaire général propose les chiffres suivants:

pour les membres titulaires, 25 francs par an, 100 francs pour la coti
sation perpétuelle.

. Ces chiffres sont adoptés à l ’unanimité des membres présents et représ-
S 6 Iit6 S ,

Réorganisation du Comité. —  Le Secrétaire général propose:
1° que le Comité permanent se réunisse régulièrement au moins trois 

fois par an, au cours des trimestres d’hiver, de printemps et d’automne;
2° que le Comité l ’autorise à généraliser la pratique inaugurée récem

ment, sur la suggesion du Prof. Léopold Mayer (de Bruxelles), et qui consiste 
a demander aux Ambassades et Légations des Etats latins à Paris —  puis- 
que le siège social de la Fédération est fixé dans cette ville —  de désigner 
elles-mêmes des confrères de leurs nationalités respectives pour représenter 
cefles-ci au Comité, avec voix au moins consultative, de façon à assurer une 
représentation plus exacte du Bloc latin, en l ’absence des membres du Comité 
résidant a l ’étranger.

Ces deux propositions sont adoptées à l ’unanimité des membres présents 
et représentes.

Questions diverses. -  Le Prof. R. Jemma (de Naples), membre du Co
mité permanent de la Fédération soumet à celui-ci les deux propositions sui- 
vantes :
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1° Il demande que le Comité attire l ’attention des différents Gouverne* 
ments sur l ’intérêt qu’il y  aurait d’obtenir des conditions postales moins onéreu
ses pour les périodiques médicaux, vecteurs de la pensée scientifique latine.

2° Il prie le Comité d’étudier la posibilité d’établir un service de 
compte rendu des Congrès médicaux tenus dans les Pays latins, comptes rendus 
qui seraient mis à la disposition des journaux adhérents moyennant une ré
tribution spéciale.

Apres discussion, le Comité charge son Secrétaire général de faire les 
démarches et de prendre les informations nécessaires et de lui rendre compte 
dans sa prochaine réunion.

La séance est levée a 20 heures. —  L. M. P.

TUBERCULOZA PULMONARĂ
TUBERCULOZA PIELII

MALADII ARTICULARE
SANOCBYSIN OLEO-SANOCRYSIN
(intravenos) 8 (intramuscular)

Literatură la cerere
Hipr. Cili. pt. Ronlnla „DBOGUERIfl STflHDflRD" s. fl. B. EtP. Eft- ionici Ho. B, Fucurejtl I

11

■
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UNION THERAPEUTIQUE (Association Internationale fondée en 1934).
L ’Assemblée Générale annuelle de l ’„UNION THERAPEUTIQUE’’ aura 

lieu le Mercredi 9 Octobre prochain à la Faculté de Médecine de Paris. Les 
Conseillers-Rapporteurs traiteront les questions suivantes: Nos connaissances 
actuelles sur l ’Hormone mâle par M. le Prof. A  g. Guy Laroche; —  la 
Chirurgie du Splanchnique dans l ’Hypertension artérielle par M. le Prof. 
Ag. René Fontaine (de Strasbourg); —  les Composés Antimoniaux en Théra
peutique, par M. J. La Barre (de Bruxelles).

Dans 1 après-midi à 15 heures se tiendra la Séance Plénière de l ’Union 
Thérapeutique et de la Société de Thérapeutique de Paris. L ’ordre du jour 
sera le suivant : L ’équilibre physico-chimique et glandulaire dans le traitement 
des spasmes viscéraux par M. le Prof. Pende (de Gênes); les substances spas- 
mogènes et leurs antagonistes, par M. le Prof. Surgi (de Berne); la Médication 
nerveuse sédative des spasmes, par M. le D-r J. Deeourt; la physiothérapie 
des spasmes et des algies viscérales, par M. le D-r Delherin.

Les demandes d’adhésion à l ’UNION THERAPEUTIQUE doivent être 
adressées au Secrétaire-Général: D-r G. Leven, 24, rue Téhéran, Paris (8°).

O strălucită manifestaretn onoarea medlclnei române la Paria

Uniunea Medicală Latină (Umfia) al cărei Preşedinte fondator 
este D-l D -r  L .  D a r tig u e s , a oferit în seara zilei din i i  Aprilie 
i9 3 5 j un strălucit banchet la „Palais d’Orsay” în cinstea României şi 
a Medicinei Române.

In absenţa D-lui Dinu Gesianu, Ministru plenipotenţiar al Ro
mâniei, preşidenţia. de onoare a festivităţii a avut-o D-l P r o f. D - r  C .  
D a n ie l, delegat al Guvernului Român.

Au participat peste 300 de invitaţi, miniştri plenipotenţiari, 
generali, profesori ai diferitelor facultăţi, Membrii ai Institutului şi 
ai Academiei de Medicină, medici ai Spitalelor.

In numeroasa asistenţă se remarcă D-nii Profesori: J . L ,  F a u r e ,  

E .  S e r g e n t, B e z a n ţo n , L a ig n e l-L a v a s tin e , G u illa in , M e n e tr ie r , L e -  

m a îtr e , L e v a d iti, N ic o la u , T r e tn o lie r e s , L e  L o r ie r , L a r d e n n o is , N o e l,  

F ie s s in g e r ; G a b r ie l  B e r tr a n d , C o llin e t , M a r io  R o q u e s , G e n e r a l R o u -  

v illo is , G e n e r a l L e v y , U d a r , C o u lla u d .

Primul discurs a fost rostit de către D-l D - r  D a r tig u e s , Pre
şedintele Uniunei Medicale Latine, care începe prin a face elogiul 
D-lui Prof. D-r Daniel şi al legăturilor tradiţionale dintre Franţa 
şi România.

După ce descrie frumuseţile României, face apologia medi
cinei româneşti adăpată la medicina şi cultura franceză şi amin
teşte numele numeroşilor savanţi români, Profesori ai Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti, cari au studiat în Franţa.

Exprimă în numele Umfiei  omagii respectuoase M . S . R e 

g e lu i C a r o l a l I l - le a , Căruia; îi doreşte ca şi Poporului Său pros
peritate şi mărire. . . • , .

Apoi D-l Medic General R o u v illo is , Inspector Sanitar al ar
matei Franceze, face un remarcabil discurs arătând legăturile dintre 
Medicina Franceză şi cea Română începute prin Davilla, continuate
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prin seria strălucită de personalităţi medicale româneşti cari şi-au . 
făcut studiile în Franţa, pecetluită cu jertfe în colaborarea medico- 
militară Franco-Română în timpul marelui război.

Ultimul a luat cuvântul D-l P r o ţ. D - r  C .  D a n ie l, Preşedintele 
de onoare şi delegatul României care a rostit următorul discurs:

S. Exc. Dinu Cesianu, Ministre plénipotentiaire de la Roumanie, qui 
devait présider cette manifestation médicale en l ’honneur de son pays, retenu à 
Bucarest pour d’urgentes questions, me charge de vous présenter ses sentiments 
de bien vive sympathie et de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir témoigner 
son attachement à l ’oeuvre magnifique de l ’Umfia, à laquelle il participe de tout 
son esprit et de tout son coeur.

En prenant la parole, je veux exprimer ma joie profonde de me trouver 
aux côtés de M. le Médecin Général Inspecteur Rouvillois, pour présider cette 
grande et belle réunion.

Je dois de très sincères remerciements à |pon cher et excellent ami Darti- 
gues p our l ’honneur qu’il a fait à mon pays, en organisant cette nouvelle ma
nifestation d’amitié franco-roumaine et pour l ’invitation qu’il m’a faite de 
présider ce magnifique banquet.

En s’adessant à moi', il a pensé, sans doute, au camarade , ,1e plus fran
çais des Roumains” , selon une expression paraît-il consacrée, qui a passé les 
plus belles années de sa vie en France, où il a compris l ’âme française et la 
beauté du glorieux pays auquel il doit toute sa formation intellectuelle.

Mon cher Dartigues, tu connais les sentiments de proffonde admiration 
que j ’ai pour ton formidable cerveau constructif, ainsi que pour ton coeur mag
nanime et généreux. Ce sont bien les qualités de l ’intelligence latine où l ’esprit 
de création s’unit au sentiment sans se préoccuper de l ’intérêt immédiat.

Aussi, nul mieux qui toi ne pouvait travailler avec tant d’ardeur en 
faveur de la solidarité fraternelle des Médecins de la latinité, de l ’union des 
peuples de race latine qui veulent la paix universelle.

• En créant, avec tes éminents collaborateurs, l ’Umfia, cette puissante 
association de l ’amitié médicale, tu as montré au monde la force de la. spiritua
lité latine et l ’influence qu’elle exerce dans l ’évolution de la pensée universelle.

Lorsqu’il y  a quelques mois, tu m’as demandé de donner aux Voix 
latines une conférence sur la Roumanie, j ’ai répondu avec empressement à ton 
amicale invitation. J ’ai apprécié à cette occasion tes paroles élogieuses à l ’égard 
de mon, pays, ton esprit d’organisation et ton empressement pour le parfait 
succès de cette manifestation — malgré les circonstances douloureuses du mois 
d’Octobre.

Pour les services rendus à mon pays et en signe d ’estime pour ton 
inlassable activité en faveur du rapprochement des peuples latins, S. M. le Roi 
Carol II  a daigné te conférer la dignité de Commandeur de l ’Etoile de Rou
manie, une de nos plus hautes distinctions.

Chargé de te remettre ces insignes, je suis certain de resserrer devantage 
par toi, les liens traditionnels entre les médecins français et roumains, entre 
l ’Umfia et la Roumanie. ;

Avec un très déférent respect, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de 
lever mon verre a la santé de Monsieur le Président de la République et de 
boire en même temps à la grandeur et à la gloire de la France immortelle.
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Cărţi străine

<f 7

Prof. LOUIS TOROK : Soins de la peau et traitement des dermatoses 
inesthétiques. — “ Edit Vigot Prères. Paris. 1931, 192 pag., prix 20 fr.

Autorul, profesor de Dermatologie la Budapesta, după un bogat istoric 
al artei cosmetice dealungul veacurilor şi câtevi“ aotiunî sumare indispensabile 
asupra structurii şi funcţiunilor pielei sănătoase trece la îngrijirile ce trebuesc 
date acesteia pentru a-i proteja structura sa normală şi a-i activa funcţiunile 
în limitele sale fiziologice, prin apă, săpun, aer, lumină, masage, grăsimi, 
creme şi emulsii, pudre, etc.

Câteva cuvinte şi despre întrebuinţarea părului şi a unghiilor. Trecând 
la patologia pielei se ocupă numai de leziunile inestetice mai frequent întâlnite 
şi le împarte în: turburări circulatorii, prin hiperplazie tisulară, anomalii de 
pigmentaţie, maladiile glandelor sebacee şi sudoripare, ale părului şi ale un
ghiilor şi în fine cum frumuseţea gurei este un element esenţial al frumusotei 
fetei nu o neglijează nici pe aceasta. Toate capitolele sunt din abundentă îm
pănate cu prescriptiuni alese cu îngrijire. Un bogat formular, ca apendice, com- 
plectează lucrarea.

Cartea se adresează —  după cum însuş autorul o susţine în prefaţă —  
nu numai medicilor ci chiar marelui public, amator de a-şi conserva pielea în 
perfectă stare din toate punctele de vedere.

D-r Anton Dobrescu.

facilite l'expectoration 
relève létal général

Echantillons tt littéra tu re, à MM. le s  D octeu rs
Ch. Taulégne. 11-13 strada Gh. Coşbuc Bucarest IV
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Revistele generale, articolele de fond şi lucrările originale vor fi pu
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