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Ser antidifteric (250—500—1000 şi 2000 unităţi pe cm.
» antidisenteric polyvalent (Shiga-Flexner-Strong, etc.).
* antistrepococic »
» antigangrenos » şi monovalent (V. septis, B  per- 

frigens, oedematiens, B . hys- 
tolitic, B . sporogenesi.

» antimeningococic polyvalent şi monovalent (tip. A. tip. B 
tip C. şi tip. D.)

» antitetanic (200—400—600—800 unităţi pe cmc.)
» anticărbunos
» antipneumococic polyvalent şi monovalent (tip. I, tip. II 

şi tip III). '
» antipoliomyelitic 
» anticoli polyvalent 
» antistafilococic
» antiperitonitic (antigangrenos, anticoli, antistreptococic)
» antiscarlatinos (streptococ hemolitic)
* normal de cal 
> normal de bou

Vaccinuri
Vaccin antistreptococic Vaccin contra tusei convulsive

(Bordet-Gengou)
» antistafilococic » .  anticoli
» antigonococic » antigripal (Pneumococ
» antipneumococic . Streptococ, Pfeiffer

Catarhalis)
» antitifo-paratific Bulion vaccin Polimicrobian
» antiholeric . (Stafilococ, Strepto

coc, pyocianic)
Anatoxine: ditterică, tetanica, stafilococică şi scarlatinoasă

(streptococ hemolytic) •
Filtrat de stafilococ 
Filtrat de streptococ
Principiu lytic (bacteriofag). anticoli, antitific, antistafilococic

antidisenteric.
Tuberculină brută
Antigen metilic (Boquet şi Nègre) pur şi diluat 
Seruri aglutinante pentru identificarea speciilor microbiene 

» precipitante pentru identificarea albuminelor 
Ser hemolytic anti-oaie
Seruri test pentru determinarea grupelor sanguine (om)
Toxină pentru reacţia Dick
Toxină pentru reacţia Schick
Antigene : Bordet-Ruelens, Citochol şi Kohn
Antigen pentru reacţia Freii
Medii de cultură solide şi lichide
Secţiunea de analize execută la cererea Domnilor Medici toate 
analizele medicale, bacteriologice, parazitologice şi chimice 
Examene chimice de sânge (uree, glucoză, etc.)
Examene de materii fecale.
Analize de urină, suc» gastric etc.
Autovaccinuri, Autofiltrate, Autobacteriofag.

*

O broşură conţinând instrucţiuni pentru întrebuinţarea seru
rilor şi vaccinurilor, ţrecum şi toate informaţiunile relative 
la prepararea lor se trimite gratuit la cererea Domnilor Medici.
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biu, 1941.
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P A S S i F L O R I N E
R EA U B O U R G

Acţionează paralel asupra simpaticului şi parasimpaticului, realizând 
un echilibru armonios între tonusurile celor două sisteme nervine, prin:

C R A T A E G U S
Sedativ al excitabilităţii simpatice.

P A S S I F L O R A
Sedativ al excitabilităţii simpatice şi vagale.

S A L 1 X  A L B A
Sedativ al excitabilităţii vagale.

Insomnie — Anxietate — Temeri — Eretism cardiac şi în special/ 
Medicamentul femeii în toate epocile vieţei ei genitale.

Ca sedativ : 2—4 linguriţe pe zi.
Ca hipnotic: 1—3 linguriţe seara.

Bucureşti Q. Râaubourg & «»le
Georges Verglas 115, rue de Paris.

Precupeţii Vechi' 1. ' - . Boulogne-sur-Seine.



ELEUDRON
C H I M I O T E R A P E U T I C

cu efect desăvârşit în

infecţiuni gonococice 
infecţiuni pneumococice 
infecţiuni stafilococice 
infecţiuni meningococice

Resorbţie şi eliminare rapidă şi completă 
deci nu există pericol de cumulare.

Reprezentanţa generală pentru România 
„ROMIGEFA“ S. A. R., Bucureşti, Sîr. Brezoianu 53.

( S U LF A T H IA Z O L )

Toleranţă perfectă.

Leverkusen
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Galcm m -D m retina
Medicament eficace cardiac şi vascular 
şi diuretic puternic.

lod-Caleium -D raretina
In deosebi pentru tratamentul turbu- 
rărilor bătrâneţii.

Rhodan-Caleram -D iuretina
Medicament hipotensiv reputat.

Tuburi de câte 20 tablete.

KNOLL A.-G., Ludwigshaîen pe Rin. 
« K N O L L j  S.A.R., Str. Atena 29, Bucureşti 3.
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Cronică medicală

SPRE N O UI ŞCOALE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICAL SUPERIO R

1. Gonsiderafhmî cori dictează necesitatea şi urgenja creerii de 
noui Şcoale de Medicină.

Reorganizarea sanitară, care se întreprinde în prezent sub dina
mismul creator al actualei conduceri sanitare, fine seamă de îofi fac
torii medico-sociali ai fării în exercitarea medicinei preventive şi cu
rative, care are ca . obiect sănătatea publică şi comandă apărarea patri
moniului biologic al nafiunii.

In primul rând se rezolvă problema numărului. Pentru prima oară 
ş a conjugat randamentul faculiăjilor noastre de medicină şi a l şcoalelor 
de personal sanitar auxiliar cu nevoile sanitare şi s a  constatat că 
lipsa de personal medico-sanifar este catastrofală. Este nevoie de câte 
o moaşe şi un agent sanitar în fiecare sat şi nu avem decât 1— 2  p*ei 
circumscripţia cu mai multe sate. Ne trebuesc câteva mii de asistente 
sociale şi nu avem decât câteva sute, iar anual ies câteva duzini. 
Avem nevoie de un număr îndoit de medici şi de 6 8 0  anual, dar fa - 
cultăfile noastre de medicină nu scot niciun sfert. Pentru aceasta, s au 
înfiinfat numeroase şcoale sanitare p e .to t cuprinsul fării; îşi vor des
chide cursurile pe data de 1 Octombrie a. c., 5 Şcoale de Surori 
de Ocrotire, 28  Şcoale de Surori-lnfirmiere, 4  Şcoale de Agenfi Sanitari, 
16 Şcoale pentru eleve Moaşe şi 5 Şcoale pentru Laboranfi.

In ceea ce priveşte corpul medical, luându-se ca bază, datele re
censământului făcut în primăvară, şi constatându-se insuficienfa nu
mărului total mai cu seamă a celui de origină etnică românească al 
medicilor din fără, s’a tras concluzia logică că înainte de toate fre- 
bueşte favorizată intrarea studenfilor în facultăfife de medicină. In- 
fnadevăr, în România mutilată (vom cita după „Apelul" îndreptat 
spre tineretul studios de către D-l Prof. P . Tomescu, M-fruI Sănătăfii, 
în care îndeamnă pe băefii buni să se înscrie Ia facultăfile de medi
cină, iar pe fetele serioase să intre în şcolile de surori), aveam Ia 15 
Martie 1 9 4 1 : 5671 medici români, Ia care se adaugg 4 9 0  medici 
germani, 71 unguri ş. a ., în total 62 3 2  medici arieni. Dintre aceştia 
ocupau funcfiuni publice 4 1 3 8  medici (3 3 7 7  în serviciul sanitar al sta
tului, 761 în cadrul armatei), 6,5 °/o din medicii oficiali părăsesc anual 
funcfiunile prin pensionare, demisii sau deces. Pentru a -i înlocui, este

/
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nevoie anual de circa 2 7 0  medici noui. In mediul rural avem 1520 
medici, ceea ce revine un medic Ia 7057  locuitori. Dar s,e impune aa 
Ia fără să fie un medic măcar Ia 3 5 0 0  locuitori. Ne frebuesc deci 1500 
medici noui, care repartizaţi pe 5 ani, după un plan quinquenal, revin 
anual 3 0 0  medici noui. In Basarabia şi Bucovina,' ca să putem avea 
un medic mocor Io 70 0 0  locuitori in mediul rurcilj frebuesc înco 5 4 0  

CQre ref>ar̂ zaf’ P® 5 ani după acelaşi plan quinquenal, revine 
ian  ^ rnedici noui anual. Peniru ca să-şi asigure numărul de aceşii 
6 8 0  medici anual (270  peniru menjinerea cadrelor aciuale; 3 0 0  pentru 
înmulfirea treptată a  medicilor din fără; 110 pentru Basarabia şi Bu
covina), frebue să se primească în anul P cel puţin 1000 de sfudenfi, 
(pentrucă dintre aceştia cam 30°/o se retrag dela medicină în timpul 
studiilor). Pentru aceste motive de importanţă capitală pentru apărarea 
în viitor a  sănătăţii neamului românesc, se adresează Domnul Ministru 
al Sănătăţii către tinerelul studios din fără, îndemnându-I să se înscrie 
Ia facultăfiîe de medicină.

Este aceasta o concepfie de număr, bazată pe date statistice, 
riguros exacte, care nu a  preocupat niciodată pe conducătorii din fre- 
a it  ai organizaţiei- noastre sanitare, şi cu atât mai pufin pe Decanii 
Facultăfilor de Medicină cari, strâmtorafi îşi croiau haina pe corp,
restrângând numărul studenfilor admişi în facultăfi pe posibilităţile ca
pacităţii de instruire a  clinicilor şi laboratoarelor facultăfilor. Care a fost 
rezultatul. Nu cunoaştem cifrele pentru celelalte facultăfi; dar Ia Fac. 
de Medicină din Iaşi sa u  înscris anul trecut în anul I (592  studenţi în 
tofi cei şase ani, dintre care 235 băefi şi 267  fete) şi au ieşit doc» 

i ;  k°eI* Şi 30  fete. Mult prea pufin. De aceea în două Consilii
de Miniştri întrunite de curând sub Preşidenfia D-Iui Prof. Mihai An- *
fonescu, Vice-Preşedintele Consiliului de Miniştri, faţă de situafia în
văţământului medical şi farmaceutic, expusă de D-nii Profesor D-r 
P. Tomescu, Ministrul Sănăfăfii şi Ocrotirilor Sociale şi Profesor I. 
Pefrovici, Ministrul Culturii Naţionale şi faţă de nevoile de personal 
medical, s a stabilit ca Facultafile de Medicină vor putea să primească, 
începând din toamna acestui an 20 0 0  studenţi. Toate spitalele- mari 
din centrele universitare vor organiza clinici. O  comisie ad-hoc va cer
ceta situafia spitalelor şi măsurile care frebuesc luate împreună cu Eforia 
spitalelor civile pentru dotarea învăţământului medical cu mijloace cli
nice în vederea sporirii capacităţii de învăţământ a  Facultăţilor de Me
dicină şi Farmacie.

Dar, vor putea? Şi va fi bine? In descentralizarea‘‘ care 
cansfiîue Ia noi o etapă imperioasă a  progresului administrativ, cul
tural şi social, răm ânerea'Ia cele 3 Centre Medicale Universitare de 
până în prezent nu mai este posibilă,. iar umflarea lor până să poată 
primi încă 2000  studenţi anual este de-a—dreptul periculoasă. Se 
plâng de ani de zile Decanatele Facultăţilor noastre de Medicină de 
lipsa de looal, de lipsa de material pentru clinicile şi Iaborafoarelel 
existente. Iar transformarea în asemenea anexe de învăţământ me
dical superior a  tuturor spitalelor, dispensariilor şi policlinicilor medicale 
din Capitală, mai puţine din Iaşi şi în niciun caz din Sibiu, va pre
zenta riscurile improvizaţiei, dezavantajele împrăştierii şi nu va asigura
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selecfiunea necesară, nu întreg corpul medical al acestor insfitufiuni fiind 
apt a îndeplini oficiul universitar impus. In alte fări chiar se fa
vorizează crearea dé noui centre universitare în oraşele cu trecut 
cultural. Această armatură regională, de ordin cultural, întăreşte edificiul 
social în toate privinfele.

Considerabile de mai sus dictează şi urgenfa de realizare a acestor 
noui insfitufiuni de cultură medicală universitară. Ne aflăm încă în 
preajma sguduirilor sociale delà începutul anului 1941 . D-I Mareşal 
Anfonescu a inspirat fării suflet nou în trup care se cere regenerat în 
toate funcfiunile Iui. Insfitufiuni noui, în fără nouă.

2. Forma sub care se vor prezenta nouile Şcoale de Invăfâmânt 
Medical Superior.

Crearea de noui centre medicale de învăţământ superior se im
pune, aşa dar, din multe puncte de vedere. Militează în favoarea lor 
nu numai insuficienta actualelor centre de a- da numărul necesar de 
medici şi de a -i asigura înfrefinerea permanentă, dar evitarea unui 
hipercenfralism medical universitar care cere o facultate de medicină 
Ia circa 4 .0 0 0 .0 0 0  locuitori şi desvolfarea unui regionalism cultural 
sănătos, care recomandă utilizarea elementelor de valoare culturală su
perioară din fot cuprinsul fării.

Nouile Şcoale de Invăfâmânt Meditai Superior vor funcfiona cu . 
fofi anii de studii, ca o Facultate de Medicină complectă ; sau vor fi 
reduse Ia primii 4  pni, în felul Şcoalelor de medicină din Franfa, sau 
din Rusia *) unele celebre în trecut ca cea din Montpellier, altele In pre
zent ca cea din Clérmond Fèrrand; absolvenfii lor putând fi ufilizafi 
în mediul rural, dar având dreptul a-şi desăvârşi studiile medicale 
pentru a  obfine diploma de doctorat în medicină. In orice caz, Ia 
început vor funcfiona cu primii 2 ani, cari cer discipline pregătitoare 
în continuare. Şi vor introduce delà început stagiul obligator de spital, 
studiul propedeuticei şi al semiologiei cari stau Ia baza studiului me- 
dicinei. Vom desvolta cu altă ocazie această capitală reformă de 
program, a cărei experimentare salutară se va face în nouile şcoale, 
pentru a putea fi adoptată eventual de celelalte Faculfăfi de Medicină. 
Corpul lor profesoral va fi recrutat după toate normele legii universi
tare, Iuându-se toate măsurile ca să nu se mai petreacă ce s a  petrecut 
în trecut şi să se susfină, ca de curând, că „nu s’a  schimbat nimic* 
în această privinfă, în noua orânduire universitară a  fării.

3. AI 4-lea  Centra de Invăfământ Medical Superior.

Pentru început nu poate fi vorba de crearea decât a unui singur 
Centru nou de Invăfământ medical superior.

Acest centru nu va putea lua fiinfă decât Ia Craîova. Am arătat

*) Numeroşi medici mobilizaţi la formaţiile sanitare din Rusia, cari cunosc 
lupta ce ducem de ani de zile în favoarea creării în ţara noastră de asemenea 
Şcoli de medicină, mi-au trimis date concludente asupra pregătirii practice şi ro
lului mare în organizaţia sanitară a Rusiei de ieri a absolvenţilor acestor facultăţi 
de medicină cu ani reduşi, cari sunt'„vracii“ prea bine cunoscuţi şi în trecutul 
ţării noastre.
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în numeroase articole scrise în revista „Mişcarea Medicală Română" 
ce am cinstea de a  conduce, de ce Craiova merită să fie ridicată Ia 
rangul de Centru Medical Universitar.

Din punct de vedere geografic, Craiova face pătratul cu Cluj—  
Sibiu, Iaşi, Bucureşti şi este capitala Olteniei. Ca trecut istoric, Craiova 
este cetatea vechilor Bani, iar Oltenia este leagănul românismului et
nic şi vital. Economiceşte, Oltenia este una din cele mai bogate 
regiuni ale jării în sifuafia a  des volta cal mai intens regim de descen
tralizare ad-fivă, şi a asigura înfrejinerea insfiiufiunilor sale. Cultural,
Craiova are Ia spate un frumos trecut; a dat Ţării mari cărturari,
unii savanfi în toată accepfiunea cuvântului, în toate domeniile.

Ca să mă mărginesc Ia domeniul medical, Craiova a dat celorlalte 
Facultăfi de Medicină din fără numeroşi Profesori Universitari, printre 
cari —  îi vom prezenta odată pe tofi —  actualii Decani ai Facul- 
tăfii de Medicină din Bucureşti şi Sibiu în persoana eminenfilor me
dici D-nii Prof. D-ri V. Ciocâlfeu şi V . Papilian. Craiova are nu
meroase Spitale, mari, în frunte cu Spitalul Filantropia cu capacitate
până Ia 500  paturi şi cu posibilitâji de a crea adevărate Clinici Uni
versitare; Dispensare, printre care se va aşeza în curând măreafa in- 
stiîufie a Casei Asigurărilor Sociale; Policlinici şi Azile care vor putea 
cuprinde materialul uman necesar insfrucfiunei studentului în medi
cină. La Craiova se respiră de mulfi ani o atmosferă medicală prielnică, 
prin- exisfenfa de Sociefăfi şi Publicafiuni medicale ştiinfifice, precum 
Cercul Medico-Farmaceutic, înfiinfat în anul 1 9 0 2 ; —  Societatea de 
Medicină din Oltenia, cu Filiale în toate Capitalele de judef, înteme
iată în 1934 , şi care îşi va publica activitatea în Buletinul său „O lte
nia M edicală"; —  Revista „Mişcarea Medicală Română", care a 
intrat anul acesta în al 15-lea an de exisfenfă, are colaboratorii de frunte 
în Corpul Universitar ,al tuturor Facultăjilor noastre de Medicină, şi 
este răspândită în străinătate prin schimbul cu zeci de publicajiuni me
dicale din toată lumea.

La Craiova funcfionează 2 licee teoretice de băiefi şi nu mai 
pufin de 4  licee teoretice de fete —  pe lângă numeorase alte şcoale: 
militare, normale; industriale; de comerf —  cari de ani de zile scot 
şomeri şi şomere intelectuale, inadaptaji şi inadaptate Ia condijiile ma
teriale şi na}ionaIe ale viejei de azi ale statului românesc. Se poate 
găsi unul din localurile acestor şcoli pentru o Şcoală de medicină, care 
rămâne tot în patrimoniul educafiei şi culturii najionale. Se va face 
numai un schimb de destinafie în sânul aceluiaşi departament, sa - 
tisfăcându-se nevoi sociale mai imperioase şi mai urgente. Se va da şi 
o justă compensafie Ministerului Sănătăjii Publice, care a fost depo
sedat în favoarea Ministerului Instrucjiei Publice, acum câfiva ani, de 
localul faimosului Ospiciu de alienaji Madona-Dudu dela Craiova, 
cu trecut istoric, care deservea întreaga regiune a Olteniei şi care va 
trebui odată şi odată restituit desfinafiei sale.

Este însă timp ca să se organizeze această şcoală nouă în 
localul uneia din şcoalele vechi mai sus menfionate, de care Cra
iova are de prisos. Oficialitatea a  indicat dela sine acest local 
adequaf din toate privinţele, cu ocazia vizitei recente făcută Ia Craiova
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de către D -na Mareşal Anfonescu şi D-I Prof. D -r P. Tomescu, Mi
nistrul Sănătăţii, care d anunţat cu această ocazie oportunitatea creării 
Ia Craiova a  unei Facultăţi de Medicină. D-I D-r V . Papilian, Profesor 
de Anatomie şi Decanul Facultăţii de Medicină din Cluj-Sibiu, oltean 
de baştină şi fiu sufletesc al Craiovei', va putea organiza în maximum 
2 luni Institutul de Anatomie şi noua Şcoală de Medicină va începe 
să funcţioneze din chiar toamna aceasta, spre marea bucurie a  părin
ţilor cari îşi trimit copii să înveţe cartea de medicină Ia distanţe de sute 
de kilometri, spre mai marele folos al acestora. r

SOCIETATEA DE MEDICINĂ DIN OLTENIA

Societatea de Medicină din Oltenia cu Sediul Ia Craiova şi. Fi
liale în toate oraşele de reşedinţă ale judeţelor din Oltenia, înfiinţată 
în 1934, şi-a  reluat activitatea. Prima şedinţă a  avut Ioc jn  prezenţa 
tuturor medicilor locali şi din judeţ, în zilele de 23 şi 30  August 
Ia Caracal şi T.-Severin, în ziua de 6 Sept. Ia T g .-Jiu  şi R.-Vâlcea^ 
în ziua. de 13 Sept. Ia Slatina *). Şedinţa a coincidat cu conferinţa tri
mestrială care întruneşte periodic pe medicii urbani şi rurali dintr un 
judeţ în capitala respectivă.

D-I Docent D-r M. C â n c i u l e s c u ,  Membru al Academiei de 
Medicină şi al Consiliului Sanitar Superior, în calitate de Secretar 
general permanent, a expus noile norme după care va funcţiona So
cietatea, precum şi Programul de activitate viitoare. După vechile statute, 
rolul principal revenea Organizaţiei centrale al cărei Comitet central 
deslănţuia toată activitatea care se desfăşura în Filiale.

Sub actuala Conducere sanitară şi după imboldul personal al 
D-Iui Prof. P. T o m e s c u ,  Ministru Sănătăţii, toate Problemele sani
tare locale trebuesc desbătute şi soluţionate în cadrul Instituţiunilor sani
tare locale, precum Colegiile medicale, Serviciile sanitare c{e judeţ şi 
urbane, Direcţiile de spitale, cari vor desvolta şi o activitate d(e ordin 
ştiinţific legată în special de aceste probleme medico-sanifare locale. 
O  primă manifestare de acest fel a  avut Ioc în zilele de 19  şi 2 0  
Mai 1941 , Ia Craiova, când în cadrul Colegiului Medical al jud. 
Doli şi în prezenţa D-Ior D-ri Prof. P. T o m e s c u ,  Ministrul Sănă
tăţii, şi I. S f o i c h i f i a ,  Secretarul General al Ministerului, s’au pre
zentat numeroase rapoarte asupra stării şi soluţionării unui mare număr 
de probleme locale, cari cu corective particulare sunt aceleaşi mai 
peste tot. O  parte din aceste probleme se pun în Consiliile de higiena 
dela oraşe şi judeţe şi sunt reluate în Conferinţele periodice pe cari 
Inspectoratele generale sanitare Ie au cu Medici şefi ai judeţelor din 
regiunile respective. Fiecare din aceste organe au căderea a soluţiona 
problemele pe partea care priveşte sănătatea publică, dar aceste pro
bleme privesc şi interesele profesionale ale medicilor şt au relaţii cu 
datele ştiinţei medicale în evoluţie; mai au legătură între ele şi pot 
fi apte a stimula activitatea de ordin ştiinţific a  medicilor. >

Toate aceste aspecte de Activitate medico-sanitară oficială şi 
particulară, de ordin practic şi ştiinţific, în serviciu comandant sau liber

*) Apariţia cu întârziere a acestui număr permite a înregistra datele acestea»
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consimţit, fărâmiţate şi cu coeziune între ele, vor forma Programul 
de activitate al Filialelor Societăţii de Medicină din Oltenia, în Comi
tetele cărora vor intra Membrii de drept: Preşedintele Colegiului, Con
ducătorul Spitalului local, Medicul şef al judeţului şi al oraşuui; pre
cum şi Membrii aleşi: cari vor reprezenta Corpul medical militar, 
Corpul medical rural şi pe Medicii practicieni. Toji aceştia sau nu
mai câfiva reprezentanţi vor intra în Comitetul Central, realizând astfel 
Confederalizarea tuturor Filialelor judeţene ale Societăţii, al cărui Pre
şedinte de drept este Inspectorul general sanitar al regiunei, iar Se
cretarul general c a r e . asigură continuitatea activităţii întregi ■ societăţii, 
este permanent. Societatea capătă astfel un caracter «oficial, îşi păstrează 
individualitatea şi supleţea societăţilor particulare, realizează principiul 
descentralizării periferice cu frână regională.

In afară de problemele locale, societatea se va ocupa de Pro
blemele care îmbracă caracter Regional, precum crearea de: sanatorii 
pentru tuberculoşi, de spitale pentru pelagroşi, a unui mare ospiciu 
pentru alienaţi; —  de şcoli de învăţământ medico-sanitar, printre care
în primul rând crearea Ia Graiova a unei Facultăţi de Medicină sau
Şcoaie de Medicină dé tipul celor din Franţa; —  de prezentarea şi stu
dierea boalelor regiunii, cum o face în Franţa cu succes desăvârşit, în 
congrese întrunite periodic în toate departamentele Frânţii, Societatea 
„Les assises générales de Ia médecine fran çaise"..

In această primă şedinţă, D-I D -r C . C  o s m u f ă, Inspector G e
neral Sanitar al regiunii, căruia i-a  revenit de drept Preşedinţia Socie
tăţii a ţinut o conferinţă despre „Organizarea instituţiunilor sanitare ale 
Statului, privind în special Spit. şi Dispensariile rurale.

La ordinea de zi a şedinţei viitoare în toate filialele, care va avea 
Ioc până în sărbătorile Crăciunului, vor figura:

a )  Colita dizenteriformă, care încă bântue cu furie în toată O l
tenia şi restul ţării, cu Ancheta epidemiologică, Aspectul clinic, Diag
nosticul bacteriologic, Tratamentul, cari vor fi prezentate de Medici Şefi 
ai Judeţelor în colaborare cu Medici Rurali ai Circomscripfiilor în care 
epidemia a fost semnalată, precum şi de Medicii Spitalelor în care au 
fost internaţi bolnavii şi ai Laboratoarelor care au practicat examenele 
coprologice ;

b) Practica Ilicita a Medîcinei care în special, în mediul rural 
împiedică pe bolnavi a lua contact cu Medici locali, cu Dispensariile 
şi cu Spitalele.

COORDONAREA ACTIVITĂŢII CREŞTE VENITURILE 
ŞI MICŞOREAZĂ CHELTUIELILE IN STITUŢIUN ILOR SANITARE

In Craiova există două spitale mari: Spitalul „Filantropia" cu 
3 0 0  paturi bugetare, dar a  cărui capacitate poate fi sporită Ia 500  
paturi, astfel precum funcţionează în prezent, 2 0 0  paturi în plus fiind 
amenajate pentru răniţi; şi Spitalul „Preda" cu 100  paturi bugetare, 
care pot fi sporite Ia 150.

In aceste două spitale funcţionează două servicii mari de Chi
rurgie, două servicii mari de Medicină Internă, două Maternităţi şi a l-



tele pentru toate specialităţile. Toji bolnavii apţi a fi internati sunt 
primifi, cu precădere cei trimişi de Asigurările Sociale, C. F. R.,
P. T. T. şi celelalte mari Administraţii din Stat cu care Onor. Minister 
are convenfii speciale. Nu este amânat necum refuzat nici unul din 
aceste categorii de pacienfi, mai cu seamă cei trimişi de Asigurările 
Sociale în mare număr.

Prin afectarea coielor de internare ale bolnavilor cu plată, pentru 
îeparafii, înfrefinere ş. a ., s’au creiat acestor spitale ca şi tuturor spi
talelor din Oltenia, pe care Ie inspectez periodic, mijloace de prosperitate 
extraordinară care Ie permite realizarea a  tot felul de îmbunătăfiri cu 
mijloace proprii, care mijloace peste tot şi în cea mai largă măsură 
trebuesc stimulate.

Printre aceste venituri se aşează în primul rând taxele bolnavilor 
dela Asigurările Sociale, mai cu seamă de când aceste taxe au fost 
majorate.

Internarea în spitalele Ministerului. Sănătăjii a  tuturor acestor ca
tegorii de bolnavi realizează, pe lângă concentrarea veniturilor şi redu
cerea cheltuielilor, principiul coordonării activitàfii sanitare, din care 
actuala conducere sanitară şi-a tras o linie de conduită precisă.

Nimic nu îndritueşte astfel Cassa Asigurărilor Sociale din C ra- 
iova, să propună în ultimul moment înfiinfarea unui spital aparte, insta
lând paturi în câteva saloane din clădirea concepută şi construită special 
pentru a servi numai ca dispensar de consultaci pentru asigurafi. Acest 
dispensar de mari prOporfii indicat prin extensiunea ce vor lua peste tot 
Asigurările Sociale, era cu atât mai indicat aici după condiţiile dezas
truoase ca locul în care funcţionaseră aceste consultafii în ultimii ani.

Mai adaog că Spitalul - Filantropia este situat peste drum de Dis
pensarul Casei Asigurărilor Sociale. Vis-à-vis care subliniază pe. lângă 
inutilitate ■ şi inoportunitatea creării unui al 2-!ea spital.

La Craiova, trebue pentru asigurafi sociali numai dispensar de 
consultafii, nu spital. Clădirea actuală concepută şi construită în acest 
sens va putea corespunde în toate privinfele scopului: de dispensar. Trans
formarea unei părfi a acestei clădiri. în spital, pe lângă celelalte pre- 
judifii proprii ce-şi creează (restrângând dispensarul şi nesatisfăcând 
nici spitalul cu anexele Iui fireşti), creează prejudicii spitalelor locale, 
existente, vatămă tendinfa coordonării activităfii sanitare, împiedecă 
concentrarea veniturilor şi comprimarea cheltuielilor în Institufiile Sta
tului care servesc aceluiaşi scop.

Având în vedere numai aceste principii şi luând în considerare 
numai punctul de vedere care revine Onor. Minister al Sănătăfii cu 
privire Ia Institufiile sale prezente şi viitoare, precum şi Ia toate pro
blemele de sănătate publică din Oltenia, de cari calitatea noastră de 
membru în Consiliul Sanitar Superior ne obligă a ne preocupa —  se im
pune ca această frumoasă realizare a Asigurărilor Sociale din Craiova, 
să se încadreze în mod armonios şi cât mai folositor între celelalte 
lnstiiufiuni sanitare locale.

D-r M. CÂNCIULESCU 
Membru al Academiei de Medicină
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Lucrări originale 
Cazuri clinice

HISTER O-TR AUM ATISM ELE A U D ITIV E  DE RĂZBOIU
de

Profesor G. BUZOIANU şi ' Asist. I. G. RUSSU

1. Comoţia labirintică izolată cu surditate consecutivă este 
o afecţiune de existenţă îndoelnică. Surditatea prin comoţie 
labirintică există însă numai în cazul în care aşa zisa comoţie 
labirintică se asociază cu o comoţie cerebrală. In acest caz 
surditatea este datorită leziunilor fine ale căilor auditive cen
trale prin efectul comoţiei encefalice şi nu numai comoţii 
labirintice periferice.

2. Argumentele invocate contra existenţei unei surdităţi 
prin comoţie labirintică izolată sunt de două ordine: experi
mentale şi clinice.

C e l e  e x p e r i m e n t a l e  consistă în critica ce se poate 
aduce experienţelor pe animale transplantate pe fiziologia 
umană, dar mai ales faptului că elementul tehnică poate fi focul 
responsabil de alterările obiectice microscopice intra cocleare.

C e l e  c l i n i c e  se raportează la primul războiu.euro
pean şi la observaţiile acestui al doilea războiu. Pentru pri
mul războiu să ne amintim că aproape toţi surzii consideraţi 
surzi prin comoţie labirintică izolată la încheerea păcii au auzit.

In acest războiu este instructiv de remarcat că nu întâl
nim surzi după explozii violente chiar când ambele timpane 
sunt distruse în totalitate (acolo deci unde ar trebui să existe 
o comoţie labirintică adică leziuni fine intra-cocleare).

3. Surdităţile de războiu cari nu sunt datorite unei comoţii 
cerebrale care interesează căile auditive centrale şi acele cari 
nu sunt datorite unui traumatism cranian care să intereseze 
labirintul în mod direct intră în următoarele două grupuri:

a) Surdităţi prin histero-traumatisme auditive, cele mai 
frecvente.

b) Surdităţi prin simulare, mai puţin des întâlnite.
4. Diferenţierea clinică între o surditate histerb-traumatică 

şi una simulată poate fi delicată. Reflexele cocleare pot fi păs
trate la pitiatici. Absenţa lor nu constitue un semn sigur de 
leziune organică. Histero-traumatizaţii auditivi prezintă semne 
de pitiatism cari trebuesc cercetate. Simulantul descoperit

• sfârşeşte prin a mărturisi vina sa. Histero-traumatizatul păs
trează însă memoria defectului fără a înclina spre vreo măr
turisire sau spre vreo disculpare.

5. Credem că surditatea prin histero-traumatisme auditive 
constitue în actualul războiu pentru cel venit din zona de 
luptă tipul cel mai frecvent al surdului. Asocierea mutismului 
realizează în mod sigur un sindrom de surdo-mutitate pur 
funcţional a cărui reală origine pitiatică trebueşte pusă în 
evidenţă clinic prin explorările noastre.

M. R. 2
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Histera-fraumafismele auditive de războiu alcăfuesc o grupă aparte 
în marele cadru al traumatismelor labirintice, adică a  traumatismelor cari 
afectează direct ori indirect urechea internă sau labirintul. Se ştie că 
traumatismele labirintice de războiu pot fi datorite următoarelor cauze:

a )  Traumatismelor craniene cari interesează baza ori bolta cra
niană;

b) Traumatismelor cari acţionează direct asupra sfâncei tempo
rale ca In cazul unui proectil pătruns în regiunea auriculară;

e )  Traumatismelor produse prin explozii violente.
Alături de toate aceste traumatisme cari determină sau cari sunt 

considerate că pot determina alterări organice de importanţă variabilă 
Ia nivelul labirintului trebueşte să încadrăm grupul alterărilor funcţionale 
pure. Acest grup neprezentând leziuni organice labirintice ci numai 
turburâri funcţionale organice cari ies de sub controlul liberei voinţe 
poate fi denumit grupul hisiero-traumalismelor labirintice. Prin urmare 
alături de cele trei categorii etiologice a  traumatismelor urechii interne 
trebue să aşezăm aceasta a patra categorie şi anume: 

d) Hisfero-fraumafismele labirintice.
Hisfero-traumafismaie auditive sunt rare în timp de pace în 

practica civilă. Din contra, în timp de războiu surditatea produsă prin 
acest mecanism al histero-fraumatismului labirintic este foarte frecventă. 
De aceea această afecţiune prezintă în timp de războiu un mare interes, 
impunând adesea soluţiuni delicate de rezolvat.

Războiul actual pune din nou problema histero-fraumafismelor 
auditive şi aoeasfa cu o acuitate care nu poate scăpa niciunui otologist 
avertizat. Aproape toţi ofologiştii dacă nu toţi au avut de examinat 
bolnavi cari intră în categoria hisfero-fraumaiismelor auditive. In fond 
histero-traumafismul auditiv nu este altceva decât o surditate totală 
ori parţială uneori, bilaterală consecutivă exploziilor marilor proectile.

In mare majoritate a  cazurilor este vorba de o surditate totală şi 
bilaterală. In realitate două sunt formele de surditate hîstero-traumatică 
importante practic: surditatea totală unilaterală şi surditatea fofală bila
terală. Hipoacuziile uneori bilaterale sau n!u sunt de origină histero- 
fraumafică, ele încadrându-se excepţional în această categorie, sau nu 
impune nicio scutire în gradul în care se prezintă, de serviciul militar.

Histera-traumatismele auditive se caracterizează printr’o surditate 
de tip complect bilaterală, rar unilaterală. Surditatea aceasta în cazurile 
grave se însoţeşte de mutism. Din cele observate de noi până în prezent, 
mutismul însoţeşte numai surdifăfile histero-traumatice complecte bila
terale. Comofiile labirintice organice nu sunt însoţite de mutism'. In 
faţa unui surdo-mut de războiu suntem în realitate în faţa unui histero- 
traumatizat labirintic sau în faţa unui simulator. Surditatea histero-trau- 
matică are caracterele acumefrice ale unei surdităţi de tip labirintic. 
Orice percepţie auditivă este abolită pe cale osoasă ori aeriană. Cu toate 
acestea, reflexele cocleare sunt intacte. Reflexul cocleo-fonator, cocleo- 
palpebral şi cocleo-pupilar rămân nealferate.

Prognosticul surdităfilor histero-traumatice este bun, deoarece vin
decarea vine rapid imediat ce  se depistează cauza reală. In primul 
războiu mondial, toţi hisiero-traumatizafii labirintici nedepistaţi Ia timp.
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sa u  vindecat dintr'odată cu ocazia sfârşitului războiului. Hisfero-frauma- 
fizafii labirintici nu trebuesc trataţi ca surzi organici, nici ca  simulatori. 
Trebueşfe să credem în sinceritatea surdităţii lor, numai că această 
surditate „trebueşfe raportată Ia adevărata ei cauză funcţională. Vom 
obliga pe bolnavi astfel să recunoască ei singuri faptul că  urechea nu 
este bolnavă In aşa fel, încât ei să nu audă. Să ridicăm prin urmare 
sfera conştiinţei lor Ia nivelul realităţii, făcându-i să priceapă că în 
realitate aud. Prin ajutorul reflexelor auditivo-vocale şi cocleo-palpebrale, 
frebue să Ie demonstrăm existenţa auzului. Imediat ce astfel de bolnavi 
au recunoscut odată cea mai mică percepţie sonoră, vindecarea apare 
în câteva momente, în câteva ore sau în decurs de o zi ori două zile.

Problema surdităţii hîsfero-fraumafice pune în discuţie însă două 
alte importante capitole qle otologiei de râzboiu şi anume: 

comoţiile labirintice 
simulările surdităţii.

- Aceste două categorii de fapte patologice trebuesc cunoscute 
pentru a  putea diferenţia surditatea funcfională hisfero-traumafică. De 
aceea pentru a  înţelege bine realitatea surdităfilor hisfero-Iabirinfice şi 
a fe diferenţia de oelelalfe două categorii, este necesar să vedem în 
rezumat cunoştiinţele noastre actuale asupra lor. Să luăm înfâiu ca
pitolul comoţiilor labirintice.

Comoţiile labirintice.
iComoţia labirintică este aşa cum se exprimă Ramadier şi Caussé *), 

o sguduire fizică a  labirintului. Comofia este o contuzie atenuată!. 
Gomofia labirintică poate apare consecutiv unui traumatism direct al 
cutiei craniene sau consecutiv unei explozii puternice ca în cazul proec- 
tilelor de râzboiu de mare calibru.

p ) După traumatismele cutiei craniene se poate produce un 
fel de vibrare a  pereţilor osoşi cranfeni cari să atingă dislocând elementele 
bistologice ale labirintului acustic ori vestibular.

b ) După explozii puternice, se poate realiza efecte sonore şi 
efecte mecanice. Primele au un rezultat adesea infim asupra aparatului 
auditiv, plementul mecanic acţionează însă prin variaţia bruscă a  pre
siunii atmosferice. Perforaţiile timpanice anterioare, catarurile fubo-tim- 
panice favorizează acţiunea presiunei asupra urechii interne. La 3 m1. 
distanţă, explozia unui obuz mare poate produce o presiune dinamică 
de 1 0 .3 6 0  kgr. pe m. p. (Amoux citat în Rigaud). La o distanţă 
de 5 m. de exploziile obuzului, efectele simt obişnuit inofensive, 
peste 10  m. ele sunt excepţional vătămătoare.

Leziunile intra-Iablrintice produse de explozia obuzelor mari prin 
presiunea ori deflagraţia atmosferică ce rezultă sunt evidente. Wifmaack, 
Doschii, Frazer, Prenant şi Castex, Hoessli au demonstrat experimental 
realitatea acestor leziuni. Aceşti autori au examinat microscopic labi- 
rintele animalelor supuse în imediata apropiere a unor defonafiuni pu
ternice. Toţi au înregistrat diferite alterări mergând dela simple hemo
ragii până Ia dislocările organului Iui . Corii cu degenerescenfă chiar

1) R am ad ù r et C ausse: Trai.matisir.es de l’oreille. Un volum 150 p. Paris 
Masson 1937.
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ale nervului coclear. Integritatea organului vestibulär a fost totdeauna 
constatată (Prenant şi C astex). Insă aceşti ultimi autori amintesc 
următoarele : deşi înclinăm a  admite existenfa ' leziunilor reale, aceasta 
o facem cu rezervă finând cont şi de responsabilităţile cari trebueşc 
atribuite lehnicei.

Simptomatic. Simptomatic comofiile labirintice pot fi descrise în 
următoarele două aspecte: '

Comofia labirintică însofită de como}ie cerebrală sau forma neuro- 
labirintică.

Comofia labirintică izolată sau forma labirintică pură.
Comofia labirintică însofită de comofia cerebrală sau forma neuro- 

labirintică. Forma aceasta de comofie labirintică se însofeşte de feno
mene comofionale cerebrale. Existenfa ei clinică este sigură. Ne-am 
convins de realitatea ei în actualul războiu. Pe lângă fenomenele labi
rintice bolnavul prezintă fenomene cerebrale de comofie, un fel de Haos 
şi vid cerebral.

Pentru noi până Ia proba contrarie este singura formă în adevăr 
reala de comofie labirintică.

Simptomele sale sunt: fenomene vertiginoase atipice, unele mici 
tulburări spontane vestibuläre, absenfa ori variabilitatea sindromului ves
tibulär instrumental, o série de turburări nervoase variabile în expresia 
lor clinică .sub dependenfa instabilităţii vegetative şi a unei distomii 
nervoase generale.

Fenomenele vertiginoase sunt mai mult senzafiuni de zăpăceală 
şi de instabilitate decât simptome subiective nete de deplasări .ca în 
cazul unui vârtej vestibulär autentic.

Micile turburări spontane vestibuläre pot fi unele mişcări nis- 
fagmice discrete, neregulate şi unele deviafiuni anormale ale indexelor. 
Uneori nu există un nisfagmus net, nici turburări de echilibru impor
tante.

Sindromul vestibulär instrumental caloric şi rotator arată o ex
citabilitate normală sau o biperexcitabilitate însofită uneori de tachicardie. 
Rar se poate observa un deficit vestibulär. Se constată mai de grabă 
o exagerare a  tuturor reacfiilor psihomotorii cari sunt mai de grabă în 
legătură cu comofia cerebrală.

Turburările de auz pot merge până Ia surditate totală. Alteori 
surditatea este moderată, iar alteori minimă ori neînsemnată. Caracterul 
ei este de tip labirintic sau de tipul mixt cu o audifie osoasă aproape1 
normală, dar cu o surditate aeriană foarte înaintată.

Turburările nervoase variabile pot fi cefaleea, astenia mintală, 
turburări ale memoriei care merge până Ia amnezie sau la dismnezii, 
reacfiuni sensoriale exagerate (fotofobîe, infoleranfă Ia sgomote), turburări 
de caracter (irifabilitate ori depresiune), insomnii, tachicardii, uneori 
reflexe fendinoase exagerate, tremurături ale pleoapelor ori ale bra
ţelor întinse.

Toate aceste fenomene asociate cerebrale şi labirintice arată că 
nu atât aparatul periferic labirintic este afectat, ci mai ales sau în 
mod expres numai căile labirintice cerebrale. Este vorba deci de o 
comofie cerebrală cu o atingere a căilor nervoase centrale labirintice.



397

Cercetarea funcfiunei aparatalui vestibulär poate servi deci pen
tru precizarea existentei unei comofii cerebrale atenuate. Seiferlh1) 
atrage afenfia recent asupra prezenfei nisfagmuluî de pozifii în comofiile 
cerebrale de războiu asociate cu turburări auditive. Prezenfa fenome
nelor spontane ori instrumentale dizarmonioase vestibuläre ar putea încă 
servi pentru precizarea acestui diagnostic în cazurile îndoelnice de co- 
mofie cerebrală uşoară.

Comojia labirintică izolată sau forma labirintică pură. In această 
formă s ’a considerat că nu există fenomene din partea ■ ericefalului, ci 
simpfome limitate strict la labirint. Deficitul labirintic poate fi coclear, 
vestibulär ori cocleo-vesfibular.

Deficitul coclear izolat, poate exista în grade variabile cel mai 
adesea fota[, însă exisfenfa .Iui izolată trebue să impună încă mari re
zerve. Acest tip clinic a  fost foarte exagerai în războiul trecut. Cu 
trecerea anilor s’a  văzut că surzii prin comofie labirintică pură sunt 
foarte rari sau nu există.

Deficitul vestibulär izolat poate fi verificat Ia probele instrumen
tale. Exisfenfa acestei forme clinice este evidentă însă rară, cu condifia 
ca hipoexcifabilitafea vesfibulară să nu fi fost anterioară traumatismului 
comofional. Raritatea clinică justifică cercetările experimentale ale iui 
Prenant şi Casfex în urma cărora vestibulul nu a  fost găsit lezat.

Deficitul coclear vestibulär când există împreună constitue o pre- 
zumfie puternică Ia realitatea exisfenfei surdităfii, deoarece h.ipoexcifa- 
bilitatea vesfibulară este un fapt clinic obiectiv. EI pledează pentru 
exisfenfa furburării cocleare ştiind fiind că cocleea este mai fragilă Ia 
traumatismele prin deflagrafie decât vestibulul. Prezenfa sindromului Iui 
Englefon când este constatată (excitabilitatea normală a  canalelor ori
zontale cu diminuarea ori abolirea excitabilităţii calorice a  grupului vertical 
însofifă de hipoexcitabilifafe rofaforie pentru canalele orizontale), arată că 
însuşi comofia labirintică izolată poate fi însofifă de unele fenomene 
centrale şi că deci contuzia comofională este rară numai labirintică pură.

Sunt totuşi autori cari atrag afenfia de a nu căuta o precizare 
a labirintului acustic după starea labirintului vestibulär. Pot exista sur- 
difăfi comofionale fără atingeri vestibuläre şi invers vestibuläre fără mo
dificări cocleare. Acest ultim sindrom comofional labirintic a fost descris 
în Franfa de Baldenweck, admis de Ramadier şi Caussé, iar în Germania 
de Brunner1)  din Viena.

Clasificafia expusă mai sus ni se pare cea mai simplă şi mai 
reală în acelaşi timp. Impărfirea în patru categorii şi anume: comofii 
labirintice grave, comofii labirintice de intensitate medie, comofie labi
rintică uşoară şi comofie cerebrală de tip vestibulär, constitue o clasificare 
mai greoaie. Comofia labirintică gravă sau de intensitate medie însofeşte 
ori nu o comofie de tip cerebral. Aceasta constitue o diviziune a  co- 
mofiilor labirintice mai conformă faptelor clinice. Cu atât mai mult

î)  S e i fe r th :  însemnătatea turburărilor vestibuläre pentru definirea como- 
ţiei cerebrale în deosebi luând In considerare nîstagmul de poziţie. Deutsche 
Medizinische Wochenschrift, Oct. 1941. pag. 1195—1197, Berlin.
„ 1) B ru n n er : Ohr und Schadeltrauma. Wien. Klin. Wochenschrift. 1934
26 Ianuar pag. 114—119.
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este mai binevenite aoeaste clasificare cu câ t realităţle războiului actual 
ne face sa ne îndoim .asupra exisfenfei comofiiior labirintice pure. Deo
camdată pentru hoi comojia labirintică pură nu există decât în cadrul 
comoţei cerebrale, datorită leziunilor căilor nervoase, auditive centrale 
şi nu alterării hisiologice a  organului periferic.

După cunoştiinfele căpătate în primul războiu european, evolufia 
comofiiior labirintice cu sau fără asocierea comofiiior cerebrale este în 
majoritatea cazurilor favorabilă, In formele asociate cu comofie cere
brală, auzul şi celelalte turburări dispar într'un timp variabil delà 
câteva săptămâni Ia doi ani.

In formele labirintice pure surditatea post comofionalâ complectă 
definitivă este excepfională (Rigaud). L’évolution de Ia surdité labyrin
thique commoiionelle montre qu’il s ’agit le plus souvent d’un simple 
ébranlement et non d’une lésion définitive (Lannois et Chavanne). Sur
ditatea uni ori bilaterală este cu totul excepfională. Unele hipoacuzii 
prelungite pot fi observate.

Iată prin urmare cele mai strict rezumate cunoştiinfe principale 
clasice asupra comofiiior labirintice. Să redăm de asemeni tot rezumativ 
principalele cunoştinfe asupra simulărilor surdităfii.

Simulările surdităfii. Simulările în timp de războiu şi imediat 
dupa războiu sunt frecvente. Primele în scopul obfinerii scutirii de ser
viciul activ, secundele pentru obfinerea indemnizaţilor. Simularea este 
aproape întotdeauna pentru o surditate complectă uni ori bilaterală. Si
mulările surdităfilor parfiale sunt excepţionale. Aqestea au şi un in
teres mai mic, deoarece repartizările actuale pentru serviciul activ ori 
de zonă interioară se fac după criteriul existenţi ori inexistenţi unei 
surdităfi complecte uni sau ori bilaterale. Prin urmare surdităfile totale 
sunt acelea cari interesează în primul punct.

Iată ce spune Rigaud în această privinfă: „Ia pratique des ex
pertises otologiques d’après guerre m’a  confirmé la fréquence de la 
simulation de la surdité . De asemeni din cei zece mii de experfizaţi 
şi repartizafi pentru labio-Iecfură în timpul războiului 1914— 1918 , în 
Franfa în 1919  n ’a  rămas un singur caz. Era vorba fie de simulanfi, 
fie de surdităfi hisfero-fraumafioe de războiu. N ’a  fost vorba deci de 
surdităfi definitive posfcomofionale.

Cei mai mulfi simulanfi sau în realitate unele afeefiuni auricu
lare vechi (otite cafarale cronice ori supurate) a căror surditate par- 
fială în general de transmisie, este exagerată prin simulare până Ia 
dispariţia complectă. Prin urmare găsim Ia această categorie de bolnavi 
leziuni obiective, dar leziunile for obiective otice nu explică surzirea 
lor. Vechea lor afeefiune auriculară serveşte ca un fel de spină locală 
care îndeamnă pe bolnav să simuleze, adică se exagereze defectul au
ditiv considerând funcfîa auditivă total dispărută.

Pentru descoperirea simulanfilor există numeroase probe Ia dis- 
pozifia otologistului. Broşura Iui Moulonguet1) , monografia Iui Rama- 
dier şi Caussé, volumul Iui Rigaud Ie redau destul de explicit. Cine

1) Moulonguet :  Manuel d’expertise en otologiel un volume 105 napes 
Pans Masson édit. 1938. F s
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a avut de descoperit simuianfi auditivi ştie că nu întotdeauna o singură 
probă poate da rezultate, că  este nevoie de a încerca succesiv mai 
multe probe. In ceea ce priveşte proba falsului Weber (proba zisă 
Moose) este destul de importantă pentru surditatea monotică. De ase
meni probele cari se pot lua cu aparatul Iui Lombard (reflexele co- 
cleare, cocleo-fonatoare) sunt foarte importante, fie că surditatea simulată 
este monotică ori biotică. Bolnavii cari refuză executarea probelor sunt 
simulanfi. Surdo-mufii de războiu sunt simulanfi ori histero-fraumafi- 
zafi. Nu putem insista asupra modului cum se iau diferitele probe.

Relativ Ia reflexul cocleo-palpebral trebue să notăm că existenfa 
reflexului arată în mod sigur că pacientul aude. Din contră absenfa 
sa nu constitue un semn sigur de surditate.

Uneori reflexul interogat repetat oboseşte. De asemeni unele per
soane normale au un reflex inconstant ori absent.

Relativ Ia reflexul auditivo-vocal putem spune de asemeni că  proba 
Lombard nu are valoare decât în cazul pozitivifăfii. Absenfa ridicării 
vocii nu arată în mod sigur că este vorba de un surd total, ci culegem 
în felul acesta numai o prezumfie. Când în Ioc de ridicarea vocei se 
constată o coborîre a  ei, este vorba de o surditate de transmisie (Escat).

Cu toate că avem numeroase probe acustice Ia dispozifie pentru 
descoperirea simulării nu se poate spune că întotdeauna, că simulanţii 
pot fi descoperifi uşor.. In diferite cazuri se ivesc dificultăfi importante. 
Torpilajul prin faradizare intensă pOafe servi cu eficacitate când am 
epuizat toate resursele în fafa celor rebeli. Intr un caz al nostru, bol
navul a  mărturisit simularea totală bilaterală abia după a 7 -a  torpilare, 
când a  fost ameninfat că  i sje va continua acest tratament prin curent 
electric până Ia vindecare. \

In fafa simulanfilor orice ezitare asupra diagnosticului constitue 
o încurajare pentru ei. De aceea când Ie descoperim reflexele coclears 
ori vocale pozitive, nlcio îngăduinfă nu este permisă fafă de dânşii. 
Nu trebue să  Ii se arate că avem îndoială asupra stimulării. Ci fre- 
bueşte spus reşpicaf că aud. Altfel devin şi mai rebeli şi suntem obli- 
gafi să recurgem Ia torpilaj ca acfiune drastică terapeutică.

In cursul toamnei anului 1941, prin probele cu aparatul Lom- 
bardo, am putut descoperi o surditate funcţională bilaterală Ia ■ 20  per
soane fără să fie nevoie să recurgem Ia torpilaj. Credem însă că cei 
mai mulfi din aoeştia prezentau o inbibifie involiihtară corticală a auzului 
prin histera-fraumafism labirintic, dat fiindcă Ia cei mai mulfi existau 
mici semne pitiafice (reflexe faringeene abolite, insensibilifăfi corneene, 
stări de spirit cari arătau exagerat circumstanţele traumatismelor suferite 
sub aspectul exploziilor infernale, descripţii terifiante).

*♦ *

Prin urmare cele trei surdităfi totale uni ori bilaterale pe cari Ie 
furnizează războiul, sunt:

Surditate prin comofie labirintică (contestată în prezent).
Surditatea datorită simulării.
Surditatea histero-traumatică.
In fafa unui surd provenit din liniile de luptă sau din zona' ime-



400

dicrf posterioare acestei linii care este surditatea pe care o prezintă? 
Aparfine această surditate comofiei? Aparfine ea unui simulant? Este 
o surditate Histero-traumatică ? Eliminăm în această grupă bineînţeles le
ziunile obiective craniene ale bolfii ori ale bazei însoţite de surditate 
prin fisuri ale bazei stâncii, lată ce  credem că putem spune despre 
diagnosticul diferenţial care ni se impune.

a )  Pentru comofia labirintică luând în considerare cele expuse 
Ia acest punct în liniile anterioare trebueşte să arătăm marea noastră 
rezervă asupra existenfii comofiilor labirintice pure. Până Ia noui dovezi 
experimentale şi clinice, diagnosticul de comofie labirintică izolată ne
cesită o revizuire. Surditatea prin comofie labirintică pură n’am întâlnit. 
Dacă există, trebue să fie excepfional de rară. Până Ia probe au
tentice contrarii suntem obligaji să punem Ia îndoială exisfenfa ei. 
Pentru noi comojia labirintică acustică este totdeauna asociată, unei 
comofii cerebrale. Surditatea consecutivă este datorită leziunilor fine 
encefalice ale căilor acustice supra-Iabirintice şi nu leziunilor organului 
periferic.

Păn urmare în cbsonja comofiei cerebrale, comofia labirintică este 
îndoelnîcă. Diagnosticul trebueşte îndreptat în direcfia unui histero-trau- 
matism coclear sau p iunei simulări. Prezenfa turburărilor vestibulare 
obiective consHtue numai o prezumţie , în favoarea turburărilor cocleare, 
nu o siguranţă cu condifia ca aceste turburări să nu fie datorite unei 
vesfibuiite vechi fard nîcio legătură cu războiul.

b) Pentru surditatea simulată. Pentru surditatea simulată există 
probele auditive uni ori bioîioe. Tipul simulanfului este al acelui mai

,ofopaf în ™z^°'u (Rigaud). Astăzi noi credem că tipul sur- 
idităfii nistero-traumatice consfitue frecvenţa pentru cei venifi din zona 
de luptă. Aşa zişii surzi prin comofie labirintică ai vechiului războiu, au 
fost simulanfi sau hisfero-fraumafizafi auriculari. La simulanfi în afară 
de rezultatele pozitive ale probelor acustice, excitabilitatea vesfibulară 
‘este intactă. Nisfagmul spontan şi de pozifie este absent, fenomenele 
de comofie cerebrală lipsă. Surditatea simulată ori exagerată este mai 
frecventă pentru cel venit de pe zona inferioară decât pentru cel venit 
de pe front, sau din imediata vecinătate a  frontului. Zona de operafiuni 
formează mai des hisfero-îraumafizafi, ocaziile pentru acest gen de afec
ţiune fiind mai des întâlnite acolo.

c )  Pentru surditatea bistero-traumatică. Pentru primul războiu 
mondial, .surditatea simulată a  fost cea mai frecventă categorie a  Nsur- 
diîăfilor. Toţi autorii sunt de acord asupra acestui punct. Imensa ma- 
joritate a  surdităfilor etichetate atunci, prin comofia labirintică au dis
părut imediat după încbeerea păcii sau Ia câtva timp ulterior. Pen
tru acest al doilea războiu mondial avem impresia că surditatea histero-

esfe PreP°nderanîă. Este vorba de o surditate nevoluntară, 
ivită fără un scop voit cu conştiinţa deplină din partea pacientului, 
că în adevăr nu aude.

Pe când simulatorul era surdul obişnuit al vşchiului războiu, 
nisfero-traumafizaiul consîiiue tipul surdului total din actualul războiu.

In definitiv încă de multă vreme s 'a  atras afenfia că  simulantul 
esfe în realitate un om bolnav, sau în orice caz un psihopat. Omul
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sănătos, omul integru nu simulează. Penfru simulant este nevoie de un 
anumit teren. Simulanfii sunt în cea mai mare parte psihopafi. Dacă 
acestea sunt datele clasice relative la starea de spirit a ojnului care 
simulează este curios cum şi în actualul războiu ca şi în vechiul răz- 
boiu nu se fine cont de psihopatia bolnavilor simulanfi şi nu se cer
cetează mai atent în prezenfa simulării stigmatele alterării psihice. 
S a r  cunoaşte astfel că  majoritatea simulanfilor sunt în realitate bolnavi.' 
Sunt bolnavi funcjionali. Ei se încadrează în general în nevroza histero- 
traumafică auditivă de războiu.

Ceea ce o serie de autori (Brissaud, Claude) au numit sinistroză 
auriculară, intră în realitate în categoria pitiatismului auricular declanşat 
şi cu ocazia traumatismelor de războiu. Un prim grad al acestui pi- 
iiaiism auricular este sinistroză auriculară sau exagerarea inconştientă a 
unei hipoacuzii preexistente.

Dacă în practica civilă s ’au descris cazuri de surdifăfi hisfe- 
rice este curios cum în timp de războiu când furburările psihice pot fi 
mai frecvent şi mai intens provocate să nu şe ivească decât rar surdită- 
file histero-traumafice. Penuria observaţiilor clinice în timp de războiu 
vine dela faptul că surzii de războiu sunt clasafi în categoria comofiilor 
labirintice izolate sau în categoria simulanfilor. In realitate hisfero-trau- 
matismele auditive de războiu furnizează cel mai mare număr de surdi- 
tăfi. Acesta este cel pufin cazul bolnavilor surzi de războiu, pe care 
i-am avut de îngrijit noi. Trebueşfe să ne gândim însă Ia acest diag
nostic pentru a -I cerceta şi pentru a -I pune. .

Surditatea hisfero-fraumatică de războiu prezintă rar vertije sau 
vâjâituri. Singurul simptom este surditatea aproape totdeauna totală şi 
bilaterală. Ea survine ori brusc cu ocazia marilor explozii, cu ocazia 
unui şoc emotiv sau se stabileşte treptat Ia câteva zile. Nu se însofeşte 
de fenomene de comofie cerebrală. Este mai frecvent bilaterală decât 
unilaterală. Când este asociată cu mutitatea diagnosticul sare în ochi. 
Există un pitiatism auricular de războiu mai frecvent decât se crede şi 
decât se ştie.

Reflexele cocleare sunt păstrate. Cu toate acestea ca şi Ia simu
lanfi negativitafea lor nu implică în mod sigur prezenfa unei surdifăfi 
organice. Oridecâfeori ne găsim în fafa Unui presupus pitiafic au
ricular, vom afirma realitatea auzului cu hotărîre. Orice îndoială mă
reşte sugesfibilifafea bolnavului. Semnele de pitiatism trebuesc cercetatei. 
Este interesant să constatăm că  Ie întâlnim Ia majoritatea bolnavilor 
considerafi simulanfi. In cazuri extreme se consiliază colaborarea unui 
psihiatru. Diagnosticul de pitiafrism trebueşfe pus -prin constatarea 
stigmatelor obişnuite ale nevrozei histerice.

In rezumat surdifăfile histero-traumafice trebuesc distinse prin 
următoarele semne:

a )  Simpfome obişnuite importante ori discrete de hisferie.
b) Absenfa fenomenelor de comofie cerebrală şi obişnuit de vertije 

concomitente cu o excitabilitate normală a  aparatului vesfibular Ia probele 
clasice.

c )  Prezenfa reflexelor cocleare.
Asupra vertijelor frebue să notăm că unii autori Ie găsesc des
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întâlnite în pifiafismul auditiv traumatic de războiu, pe când alţii fe neagă 
exisfenfa. ' a

Pe cei 2 0  de bolnavi cu surditate totală examinaţi de noi în 
toamna anului 1941, de pe frontul de răsărit şi ajunşi Ia Sibiu în 
clinica n«>astra cincisprezece dintre ei cel pujin erau hisferofraumafizafi 
auditivi. Numai pentru rest putem spune că se puteau încadra în 
categoria veritabililor simulanţi. Aceştia ulfmii au şi mărturisit reaua
:°r. y ţ - nfa' P?. •f,nd <*iMfi cincisprezece n'au mărturisit în fond 
niaodata a  nu fi fost sinceri. Chiar atunci când sa u  vindecat ei, au 
susţinut ca in realitate nu auzeau, dar că cercetările noastre asupra ure
chilor lor i-au făcut să-şi recapete auzul.

In afară de aceşti douăzeci de funcţionali auditivi, am întâlnit o 
comofie labinntrca cu surditate consecutivă, dar asociată cu o comofie 

.cerebrala infrun interval de timp de două luni. 1
j  o ‘n ^ne* un bolnav Ia care ambele timpane erau distruse prin 
detlagrafiune in urma unei puternice explozii de bombe, Iabirinfele acus
tice erau intacte. Acest bolnav ni se pare extrem de important ca do
cument clinic contra comofiilor labirintice izolate. Observările noastre 
clinice asupra surdifăfilor constatate pe seria celor douăzeci şi doi de 
otopafi au fost punctul de plecare a  reflecfiilor relative Ia comofia Iabi- 
nnfica izolata şi la surditatea funcfionald de râzboiu.
I l r o i i "  9ăsit Ia colaboratorul meu I. G . Russu, fost în toamna anu- 

' mobl|izat Ia un spital de campanie în zona de luptă, obser- 
vafium aproape identice. Russu a constatat Ia spitalul său cinci bolnavi 
^  surditate to-ala bilaterală funcfională. Tofi aceşti cinci bolnavi au 
auzit imediat ce Ii s a  demonsţraf că funcjiunea auditivă obiectivă, există, 
in cateva ore sau a doua zi dela internare. Diferenfierea hisfero-trauma- 
fica ori simulanta nu a fost făcută. Fapt este că tofi cei cinci otopafi 
erau pur funcfionali. In afară de aceştia a  avut de îngrijit un bolnav 
care suferise un grav traumatism prin explozie cu leziuni tegumenfare 
multiple şi cu perforafia ambelor timpane datorite exploziei, însă fără 
mciun semn de comofie labirintică. Auzul era aproape intact, modificat 
numai prin faptul leziunilor fimpanice. Prin urmare dacă acolo unde pre
siunea atmosferică datorită exploziei a  fost atât de violentă, încât a 
distrus ambele timpane şi nu s a constatat fenomene de comofie labi
rintica izolata, cu atât mai mult acolo, unde exploziile nu produc alte- 
rari fimpanice^ traumatice, această comofie labirintică izolată e mai pufin 
susceptibila sa existe, deci mai pufin suscepfibă să fie ca leziune or
ganica obiectiva. •

„ Surdifafea prin histero-traUmatism auditiv ni se pare în actualul 
râzboiu a fi cea mai frecventă dintre surdifăfi. Bolnavii pe cari îi 
categorisim surzi prin comofie labirintică, sunt în realitate surzi funcfio- 
nah de râzboiu, căci comofia labirintică izolată ca boală independentă, nu 
aedem  ca exista. Experienfa vechiului războiu şi fragilitatea cerce
tărilor experimentale ca şi observafiile noastre recente pledează în această 
airecfte. Nu ne rămâne deci decât surdităfile prin simulare şi prin 
histero-traumafisme. Ori acest ultim fel de surditate este aceea care 
predomina. Muifi simulanfi sunt în realitate pifiafici, pitiafici auditivi 
de râzboiu. Ei .au  o  surditate involuntară prinfro inhibifie corficalq
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nevrotică. In afară de surditate semnele lor piiiatice pot fi discrete. 
Abolirea reflexelor faringeene şi corneene poate şi trebue să fie in
terogată. Niciodată în fafa unor astfel de bolnavi nu vom spune „să 
vedem încă dacă nu e o simulare" pentru a  nu-i încuraja în defi
cienta lor funcfională ci vom spune „că au nevoie de o zi— două 
de tratament electric pentru vindecare", înfelegând prin aceasta probele 
cu aparatul Lombard şi sugestionând totodată bolnavul că în felul acesta 
se va vindeca.

Din toate cele ce preced, deducem următoarele concluzii:
1 . Comofia labirintică izolată cu surditate consecutivă este o 

afecfiune de existenfă îndoelnică. Surditatea prin comofie labirintică există 
însă numai în cazul în care aşa zisa comofie labirintică se asociază 
cu q comofie cerebrală. In acest caz surditatea este datorită leziunilor 
fine ale căilor auditive centrale prin efectul comofiei encefalice şi nu 
numai comofii labirintice periferice.

2. Argumentele invocate contra exisfenfei unei surdităfi prin co
mofie labirintică izolată sunt de două ordine: experimentale şi clinice.

Cele experimentale consistă în critica ce se poate aduce expe- 
rienfelor pe animale transplantate pe fiziologia umană, dar mai ales 
faptului că elementul tehnică poate fi focul responsabil de alterările 
obieciice microscopice intra cocleare.

Cele clinice se raportează Ia primul războiu european şi Ia ob- 
servafiile acestui al doilea războiu. Pentru primul războiu să ne amintim 
că aproape tofi surzii consideraţi surzi prin comofie labirintică izolată 
la încheerea păcii au auzit.

In acest războiu este instructiv de remarcat că nu întâlnim surzi 
după explozii violente chiar când ambele timpane sunt distruse în 
totalitate (acolo deci unde ar trebui să existe o comofie labirintică, 
adică leziuni fine intracocleare).

3 . Surdităfile de războiu cari nu sunt datorite unei comofii ce
rebrale care interesează căile auditive centrale şi aoele cari nu sunt 
datorite unui traumatism cranian care să intereseze labirintul în mod 
direct, intră în' următoarele două grupe:

a )  Surdităfi prin hîstero-traumatisme auditive, cele mai frecvente.
b) Surdităfi prin simulare, mai pufin des întâlnite.
4 . Diferenţierea clinică între o surditate hisfero-traumafică şi una 

simulată poate fi delicată. Reflexele cocleare sunt păstrate Ia pitiatid. 
Absenfa lor nu constitue un semn sigur de leziune organică. Hisfero- 
traumatizafii auditivi, prezintă semne de pitiafism cari trebuesc cerce
tate. Simulantul descoperit sfârşeşte prin a  mărturisi vina sal. Histero- 
traumatizatul păstrează însă memoria defectului fără a  înclina spre vreo 
mărturisire sau spre vreo disculpare.

5 . Credem că surditatea prin hisfero-fraumafisme auditive consti
tue în actualul războiu pentru cel venit din zona de luptă tipul cel 
mai frecvent al surdului. Asocierea mutismului realizează în mod sigur 
un sindrom de surdo-mutitafe pur funcţional a  cărui reală origine pitiatică 
trebueşîe pusă în evidenfă clinic prin explorările noastre.



404

G. BUZOIANU et I. G. RUSSU. Les hystéro-traumatismes auditifs de guerre.
°ommotion labyrinthique isolée avec surdité consécutive est une 

affection dont nous mettons en doute l'existence :
, La surdit® par commotion labyrinthique n’existe qu’à condition qtie ce 

Dansn ce°M ?ei«0f nH0tt‘0n *abyritithique soit associée à une commotion cérébrale, 
w r 'effet d̂  la ™  ^  - T  ,lésions flnes des ™ies auditives centrales
fabyÎinïïque ptoffiqfe.0“ *  n0n Seulement de la commotion
t k • Les arg?ments invoqués contre l’existence d’une surdité par commotion 
labyrinthique isolee sont de deux ordres : expérimentaux et cliniques.
ne.,1 <v,Le ! L ? r g “ “ e n t S  e x P é r i m e n t a u x  sont les objections que l’on 
mais S  S  ®Ur, leS ani«aux appliquées à la physiologie humaine
üvÂ ■ f q- !  3 te<* “ ,que Peut etre responsable des altérations objec-tives microscopiques intra cochleaires. •
n - „L ' s a r g u m e n t s  c l i n i q u e s  se rapportent à la dernière guerre euro-
so u v e n ir^ ^ u e V rs^  T  reCUdIlieS dans la guerre actuelle. Nous devons nous 

? k J *  dermere guerre tous les sourds considérés comme tels 
par commotion labyrinthique isolee ont recouvré l’ouie à la fin de la guerre 

Pour la guerre actuelle, il este instructif de noter que nous ne trouvons 
pas de surdité a la suite de violentes explosions même si les deux tympans sont

de tn 's ^ lê s l^  co cW éah esr"14 Coramotion labyrinthique c’est à dire

^ q i i ™z zrxUs2 zr: interesse directement ie iabyrinthe sont ciass-
a) les surdités par hystéro-traumatisme auditif, les plus fréquentes.
b) les surdités simulées plus rares. r i

,. ,^\ différenciation clinique de la surdité hystéro-traumatique et de la 
«Urim S . . U1; .  P=;t e. « „ l . i s é S. Chez 1«  pi.h l.U q.L  ré„ e S ” 0CM . t «
o ra n ?n » r  T «  U fb e de ces feflexes n’est pas un signe certain de lésion 
refh erX r’ Les hystero-sourds présentent des signes des pithiatisme qu'il faut 
rechercher Le simulateur démasqué finit par avouer. L’hystéro-sourd Varde le 
souvenir de son infirmité mais n’est enclin ni à avouer ni à se disculper
de surdité l ^ l n o T 5" 3 q" ei 3 SUï dité par hystéro-traumatisme auditif est le type 
du front T ’L - i  ,ÎreqUf nt’ danS la guerre actuelle, P ° ur >=s malades qui viennent 
fonctionné dont -i11? "  fdU T tlme r,ealise un syndrome de surdi-mutité purement 
exp lo rat^ L  chniqÎies “  eVlden° e r0rigine pithiatiqUe réelle par nos

tismen0 ' ßUZ0IANU und L  G’ RUSSU: Die auditiven Kriegs-Hystero-Trauma-

. . I; , D!e insolierte Labyrintherschütterung mit nachfolgender Taubheit ist eine 
Krankheit deren Vorhandensein wir bezweifeln,
i * * Eine Taubheit infolge Labyrintherschütterung gibt es nur dann wenn 
n dfeTem^lllT^d61" Eh Gehirnerschütterung verbunden ist. Die Taubheit entsteht 

durch di^ u , ^  feme Verietzungen der zentralen Auditivwege, bewirkt 
teiungd hincephäl-Kommotion und nicht durch peripherische Labyrintherschüt-

„jht 1? f° lge isohfrter Labyrintherschütterung entstandene Taubheit,
gibt es zwei Gegenbeweise: die experimentalen und die klinischen.
beiden V 1 m 6 "  ! a 1 ® n G e S CI)b e w e i s e  bilden die Einwürfe die
k«nn Tierversuchen, appliziert an die humane Physiologie, ' gemacht werden
ten m%roSt eS° nd,ere ^  die TatSache’ dass die Technik fe lb sfiü r die oWektT- 

en mikroskopischen mtra cochlearen Verletzungen verantwortlich sein kann. 
v *  K l i n i s c h e n  B e g e n b e w e i s e  beziehen sich auf den letzten 

een Und &Ui  dif ’ aUS dem Segenwärtigen Krieg gesammelten Erfahrun-
?nfoi mne,re Slch> dass alle Tauben aus dem letzten Krieg, die als solche
das GehTreU e d S a nngt c ? rintherSChÜtterUnS angeSehen WUrden’ 8m Kriegsende
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, * » } *  lehrreich zu bemerken, dass man im gegenwärtigen Kriege keine

durch heftige Explosionen hervorgerufene Taubheit zu verzeichnen hat selbst 
dann nicht, wenn die Tympans vollkommen zerstört sind (da wo eine Labyrin- 
therschutterung, d. h. feine cochleare Verletzungen vorhanden sollen).
. . .  ? ’ ^ ‘e .Kriegstaubheiten sind nicht sekundär • einer die zentralen Auditiv-
Wege interessierenden Gehirnerschütterung, und jene, die nicht die Folge eines 
den Labyrinth direkt interessierenden Schädeltraumatismus sind, werden in fol
gende zwei Gruppen eingeteilt:

a) die Taubheit durch Auditiv-Hystero-Traumatismus, die häufigste.
b) die simulierten Taubheiten, viel seltener.
4. Das klinische Unterscheiden zwischen einer hystero-traumatischen und 

einer Simulierten Taubheit, ist schwierig. Bei den Pithiatikern sind die cochlearen 
Reflexe erhalten. Das Fehlen derselben ist kein Zeichen einer organischen Vorle-' 
tzung. Die Hystero-Tauben weisen Zeichen des Pithiatismus auf, nach denen man 
forschen muss. Der entlarvte Simulateur wird geständig. Der Hystero-Taubs 
bewahrt die Erinnerung seiner Gebrechlichkeit, ist aber weder zu einem Geständnis 
noch zu einer Rechtfertigung geneigt.

, 5. Wir glauben dass im gegenwärtigen Krieg bei den von der Front kom
menden Kranken ein am häufigsten vorkommender Typus ist die Taubheit durch 
Auditiv-Hystero-Traumatismus. Gesellt sich dazu die Stummheit, haben wir eine rein 
funktionelle Symptomengruppe der Taubstummheit, deren wahren pithiatischen Urs
prung wir durch unsere klinischen Ausforschungen augenscheinlich machen müssen.

G. BUZOIANU e I. G. RUSSU : Istero-traumatismì auditivi di guerra.
1. La commozione labirintica isolata con conseguente sordità è unaffezzione 

di dublia esistenza. La sordità per commozione labirintica esiste invece solo nel 
caso in cui la cosiddetta commozione labirintica 'si associata con una commo
zione cerebrale. In questo caso la sordità è dovuta alle sottili lesioni dei con
dotti auditivi centrali per effetto della commozione encefalica e non soltanto della1 
commozione labirintica periferica,

2. Gli argomenti invocati contra resistenza di una sordità per commozione 
labirintica isolata sono di due ordini : sperimentali e clinici.

Q u e l l i  s p e r i m e n t a l i  consistono nella critica che si può fare alle 
esperienze sugli animali transportate sulla fisiologia umana, ma specialmente al 
fatto che 1 elemento tecnica può essere la causa responsabile delle alterazioni 
obbietive microscopiche intracocleari.

Q u e l l i  c l i n i c i  alla prima guerra europea e alle osservazioni di 
questa seconda guerra. Per quel che riguarda la prima guerra dobbiamo ricordare 
che quasi, tutti i sordi considerati tali per commozione labirintica isolata, dopo 
la pace hanno riasquistato l’udito. r

In questa guerra è istruttivo notare che non troviamo dei sordi dopo le 
esplosioni violente neppure quando tutti e due i timpani sono distrutti comple
tamente (là dove dunque dovrebbe trovasi una commozione labirintica cioè sottili 
lesioni intracocleari).

3. Le sordità di guerra che non sono dovuti a una sommozione cerebrale 
che interessi i condotti auditivi centrali e quelle che non sono dovute trauma- 
tismo del cranio che interessi in modo diretto il labirinto entrano nei seguenti 
due gruppi :

a) sordità per istero-traumatismi auditivi, le più frequenti. *
b) sordità per simulazione, meno spesso incontrate.
4. La differenzazione clinica tra una sordità istero-traumatica e una simu

lata può essere delicata. I riflessi cocleari possono essere conservati.
La loro assenza non costituisce un sintomo sicuro di lesione organica. La 

istero-traumatizzazioni auditive presentano segni di isteria che debbono essere 
cercati. Il simulatore scoperto finisce col confessare la sua colpa. L’istero-trau- 
matizzato invece conserva la memoria del difetto senza inclinare verso qualche 
confessione o verso qualche discolpa.

5. Crediamo che la sordità per istero-traumatismi auditivi costituisca 
nel’attuale guerra per chi ritorna dalla zona di guerre, il tipo più frequente del 
sordo. L’associazione del mutismo realiza in modo sicuro una sindrome di sordo- 
mutismo puramente funzionale la cui reale origine isterica deve esser posta in 
evidenza clinica dalle nostre richerche.
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PILOCARPINA
IN  TR ATAM EN TU L TUBERCULOZEI PULMONARE

de
ProL D-r V. PAPILIAN D-r C. V. ANTONESCU

şi D-r FL. MAZILU-ANTONESCU

.  Pilocarpina utilizată ca adjuvant al tratamentului clasic 
in tuberculoza pulmonară, pe lângă faptul că în scurt timp 
modifică profund fenomenele subiective, modifică apreciabil 
şi leziunile pulmonare, fie ele cavitare, infiltrative nodulare 
sau cazeoase.

Atât expectoraţia care este extrem de uşurată, tuşea chi
nuitoare şi transpiraţiunea epuizantă nocturnă, sunt în general 
ameliorate, uneori chiar dispar.

^Radiologie, modificările leziunilor pulmonare se mani
festă printr’un proces de retractare, oprire in evoluţia lor şi 
o delimitare netă între câmpul.pulmonar neafectat şi leziunile 
tuberculoase.

Ameliorarea fenomenelor subiective şi modificările cari 
interesează leziunile pulmonare se înlănţuesc într’un tot unitar, 
care reface impresionant de repede starea generală a bolnavilor.

In câteva lucrări anterioare pornite din inifiafiva Institutului de 
Anatomie Umană din Cluj, pm arătat că pilocarpina reprezinfă un 
mijloc foarte eficace în tratamentul bolilor pulmonare. Rezultatele avute 
în tratamentul bronşecfaziilor ne dovedesc că această substanfă acţio
nează deopotrivă de favorabil asupra tuturor elementelor anatomice ale 
Plămânului, dând o vindecare (bineînfeles funcţională) în toate cazurile 
experimentate.

Considerafiunile teoretice şi experimentale care ne-au îndreptat 
spre acest tratament ău fost expuse1) . Acum nu vom reveni asupra 
lor. In lucrarea de fafă ne vom mărgini să arătăm rezultatele obţinute 
în tratamentul tuberculozei pulmonare prin pilocarpină.

Tratamentul cu pilocarpină este extrem de simplu. Se fac zilnic 
injeefii subcutanate de pilocarpină, în doză de i  cc. zilnic din solufia 

1 % ,  timp de 2 0  zile, după care se face o pauză de 2  săptămâni.

1) Prof. V. Papilian, Med. CoL D-r L  Ursu, Med. Maior N. Mihail şi D-r 
FI. Antonescu-Mazilu: Tratamentul cu pilocarpină în bolile pulmonare, Ardealul 
Medical Nr. 9/1941.
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OBSERV, l-a . — A. B ., 26 ani.
Examen radiologie: diseminare de umbre micronodulare de intensitate 

şubcostală pe întreg câmpul pulmonar drept şi parahilar în stânga; imagini 
de cavitate în regiunea şubclaviculară ş i . parahilară dreaptă de dimensiuni 
diferite şi imagine cavitarâ parahilar în stânga de mărimea unui ou de gâscă; 
imaginile cavitare bine delimitate, cea din stânga înconjurată de o aureolă 
pericavitară cu caracter infiltratîv cu periferie difuză şi fluă.

Acuzele bolnavului: tuşe chinuitoare, expectoraţie galben-verzuie ade
rentă, temperatura variind între 37— 38°, cu ascensiuni intermitente cari ating 
uneori 39°, inapetent, emaciat, Koeh pozitiv.

Evoluţie: (v. fig. 1), care demonstrează că, în urma injectiunilor cu 
pilocarpină, dimensiunile cavernelor se reduc, conturul pericavitar se reduce. 
Câmpul pulmonar şe_ clarifică în zonele sale neafectate, pe această claritate 
proiectându-şe imaginile nodulare mai intens şi mai clar conturate. Temperatura 
şoade mentinandu-sa subfebrilă, tuşea şi transpiraţiunile nocturne se ame
liorează mult; expectoratie mai fluidă, nu eşte. aderentă şi se elimină cu multă 
uşurinţă. . . .

OBSERV. 2-a. — Ch. Gh., 85 ani.
Examen radiologie: în dreptul polului superior al hilului pulmonar 

stâng se remarcă o zonă de- umbrire având forma unui pdlice îndreptat spre 
axilă; spre baza lobului superior stâng se desemnează • o imagine cavitară de 
mărimea unei caişe mici înconjurată de o aureolă pericavitară de intensitate 
şubcostală, deasupra şi ceva mai lateral se desemnează o zonă de umbre 
nodulare moi confluente; în regiunea şubclaviculară dreaptă se desemnează o 
a doua imagine cavitară de mărimea unei caişe, cu o zonă pericavitară foarte 
palidă.

Acuzele bolnavului: tuşe chinuitoare mai ales noaptea, expectoratie ca
racteristică aderentă, transpiratiuni nocturne epuizante, pierdere în greutate, 
inapetentă, temperatura variază în jurul a 38°, Koeh pozitiv.

Evoluţie: (v. fig. 2 a), care demonstrează o reducem a dimensiunilor ca
vernelor; disipare! aureola pericavitară dreaptă şi se reduce apreciabil cea 
din ştânga. Temperatura scade sub 37°, transpiraţia nocturnă dispare, tuşea 
şe ameliorează extrem de mult, expecfcoratia mai fluindă uşor eliminabilă

OBSERV. 3-a. — M. I., 22 ani.
Examen radiologie: lobul pulmonar ştâng superior prezintă o dise

minare  ̂de umbre nodulare noi de mărime mijlocie, cu o zonă de umbrire 
amogenă situată retroclavicular pe o suprafaţă corespunzătoare unei palme 
de copil mic; regiunea hilară şi parahilară ştangă prezintă o diseminare
de umbre nodulare de intenşitate costală, cu conturul neregulat şi fiu, alo- 
cureai cu tendinţa spre confluare, pe plan posterior se remarcă o imagine
cavitară de mărimea unei nuci mari, cu un infiltrat pericavitar de in
tensitate costală.

Acnzele bolnavei: temperatura variază între 38—39°, slăbire şi sen
zaţie de oboseală, tuse chinuitoare mai ales nocturnă, expectoratie caracteris
tică, aderentă, Koeh pozitiv, tranşpiratiuni profuze.

u Evoluţie: (v. fig. 2 b)), care demonstrează diminuarea în dimensiuni a 
cavităţi rctrohilare; &  remarcă o mai netă delimitare a umbrelor nodulare 
şi -a zonei de cazeifiere retroelaviculare; regiunea hilară şi perihilară devine 
mai transparentă, umbrele nodulare se delimitează mai net şi caverna se de
semnează mai clar.

După 20 inj. de pilocarpină, eşte t'uută în pauză timp de 14 zile;
în aceşt interval face o vomică, revenind la continuarea tratamentului, se 
remarcă că in locul zonei de cazeum retroclavicular şe desemnează o imagine 
cavitară de mărimea unei mandarine, bine delimitată, fără zonă pericavitară. 
începe a doua şerie de injectiuni cu pilocarpină, ceva mai târziu instituindu-se 
pneumotorax. In ceea ce priveşte celelalte regiuni afectata nu şe remarcă 
mcio schimbare fată de imaginea radiologică dela ultima examinare înainte 
de pauză.

OBSERV. 4-a. — O. V., 20 ani.
Examen radiologie: lobul pulmonar şuperior stâng inomogen umbrit, 

cu o imagine cavitară de mărimea unei caişe în regiunea şubclaviculară.
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nuitoare m ii  T *  °b°T ’ slăbire, mapetentă, tuse supărătoare şi chi
nuitoare mai ales noaptea transpiraţi uni nocturne profuze si epuizante 
temperatura variază între 37i>—38^, Koch pozitiv. Ş epuizante,

, Evol“<îa: O -.fig - 2 c), imaginea eavitară îşi diminua dimensiunile zo-
c l v î C l e n de : i P“tm Om0° ene *  apreciabil, p ăstrân d iT  niimai
l r î s ^ , r  -i“ umbrire mai omogena cu conturul neregulat şi fiu Tuşea si 
txanspiratiunde nocturne dispar, temperatura nu mai depăşeşte 37», expectorată

OBSERV. 5-a, — B . M., 26 ani.
, ,  î B f/ame,\ radîol°gie: f̂ izura interlobară superioară, dreaptă vizibilă mai 
ales in l/2 externa deasupra iei, la baza lobului pulmonar şi spre T e T T

W . , °  bine conturată, de mărimea unei nuci 5
Acuzele bolnavei: bolnava nu acuză nicio neplăcere, dar solicită T  i

m i t T c / ’ă T n i  S' ne de- lni' cu Pilocarpină, căci prima serie pe care a pri- cu 4 luni in urma,, a restabilit-o şi se simte bine. P
, ,  E I 0,n<Ie! (vezl fl&- 2 d)> dmiensiunile cavităţii se reduc- este încă î 
tratament, va urma pneumotorax. ’

OBSERV. 6-a. — P. V., 20 ani.
,  , Examen radiologie: lobul pulmonar superior drept ocupat aproape în 
c T it fr ă  magUle Cavltarâ ,0Valară> bine conturată, f lră  zonă ^ r i -

bire, s ^ z â S T 'S c f u n e .  ^  nocturne, subfebrilităti, slă-

wn+ E 7n'n<îe! .Primeşte numai 10 inj. cu pilocarpină, fiind chemat la con-
vitătri e » t e T e  rer7 nit ,in ^crviciu); v. fig. 3, diminuarea dimensiunilor ca- 
vitatu este extrem de redusa (reactivitate redusă1).

OBSERV. 7-a. — K . H., 24 ani.
desemneazsT'i'm3!''0'0^ ^  - Y? ®xte™ă a regiunei subclaviculare stângi, se 
n n T  0 imagme cavitara de mărimea unei nuci, ceva mai jos două zone
tensitate Costală.6 “  “  d.iseminate cu imag * i  micronodulare de in-

„ „  „ • A*nzel? bolnavei: tuse, transpiratiuni nocturne, subfebrilităti cu mici 
ascensiMi mai accentuate, slăbire, senzaţie de oboseală, inapetentă, Koch pozitiv.

j.\uiuţic. (v. tig. i ) ,  diminuare în dimensiunile cavernei, clarefierea zo- 
nelor de conglomerate nodulare, cu o 'delimitare mai n0tă a umbrelor Todulare
tdor nodul areaPTOaî>e COmplectă a voaJării care constituia fondul conglomera- 

OBSERV. 8-a. — L . M., 27 ani.
Examen radiologie: diseminări de umbre micronodulare moi în ambele 

regiuni apicale, a întregului lob pulmonar superior drept şi umbrire omogenă 
a lobului pulmonar mijlociu drept, mai accentuat în zona subcorticală.

ooo 'ţ - î .  bolnave,! tuse seacă supărătoare, temperatura variază între 
T , 1.1-0’ ?tare astenică, inapetentă, transpiratiuni nocturne. Koch pozitiv.

... „ " V T  m f r,ma in.jectiumlor cu pilocarpină se remarcă o delimitare 
neta a umbrelor nodulare şi o clarefiere difuză a lobului pulmonar mijlociu, 
zona subcorticala. rămânând mai opacă; temperatura scade păstrându-se sub- 
tL n  a ■Ce'i- "j1?1 Î arzlu, umbrele nodulare devin punctiforme, iar cele din 
zona apieala stanga sunt in dispariţie. La cererea proprie, după 20 inj. cu 
pilocarpina^e^m ţernaU  m j j ,  unde i Se institue pneumotorax.

Examen radiologie: câmpul pulmonar corespunzător lobului superior 
drept, eşte umbrit omogen prin zone cu intensitate costală şi zone cu in
tensitate subcostală, lobul pulmonar net delimitat în jos.

Acuzele bolnavului: temperatura variază între 38—39°, tuse chi
nuitoare, transpiratiuni nocturne, senzaţie de durere în regiunea omoplatului 
drept, astenie generală, slăbire. F

Evolufie: supus injectiunilor cu pilocarpină, încă din primele zile 
temperatura scade mentinându-se subfebrilă, tuşea şi transpirariunile' dispar, 
starea generală se îmbunătăţeşte, câştigând în 10 zile la  greutate 3 kgr. Ra- 
zonele de umbrire cu intensitate subcostală, cu un contur neregulat; la sfâr-
M. M. R.

3
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şitul primei şerii de 20 inj. Pilocarpină, lobul pulmonar afectat se clarifică 
mult şi apare un desemn pulmonar mai accentuat al acestui lob. In timpul 
pauzei de după prima serie de inj. cere insistent să fie admis de a-şi relua 
lucrul, ceea ce admitem' fără a ne angaja responsabilitatea; în scurt timp pă
răseşte lucrul, deoarece făcând o gripă, în urma tusei sufere de o emoptizie. 
După liniştirea fenomenelor acute, reia seria de inj. cu pilocarpină, deastă- 
dată alternând cu calciu i. m., apoi este supus pneumotoraxului.

OBSERV. 10-a. — S. M., 18 ani.
Examen radiologie: disjeminare densă de umbre micronodulare moi a 

2/3 sup. a câmpului pulmonar stâng, pe un fond de umbrire omogenă de 
intensitate subcostală, prezentând dou,ă zone de umbrire mai accentuată.

Acuzele bolnavei: dureri în hemitoracele stâng, tuse şi transpiraţi uni 
profuze nocturne, stare febrilă, Koch pozitiv.

Evolntia: supusă inj. cu pilocarpină, se remarcă după primele inj. o 
darefiere a câmpului pulmonar afectat, o delimitare netă a zonelor mai ac
centuat umbrite şi a umbrelor micronodulare; se institue pneumotorax.

OBSERV. 11-a. — B . A., 18 ani.
Examen radiologie: diseminare de umbre nodulare mijlocii şi mari, 

de intensitate costală, cu contur neregulat şi fiu, pe întreg câmpul pulmonar 
drept şi stâng, împăstare a regiunei hilare stângi.

Acuzele bolnavei: stare generală gravă, temperatura variază între 
38—40°, inapetentă, emaciere, tuse chinuitoare şi expectoratie muco-purulentă 
foarte aderentă, transpiratiuni nocturne profuze şi epuizante, Koch pozitiv.

Evoluţia: supusă inj. cu pilocarpină, umbrele nodulare se delimitează 
net pe un fond de clarefiere accentuată  ̂ a câmpului pulmonar, dispare aureola 
fluă perineodulară, împăstarea hilară diminuă în suprafaţă şi devine mai 
transparentă. Intre timp face o criză apendiculară, vărsături; internată fiind 
în serviciu spitalicesc, scade mult în greutate, părăsind după 6 zile serviciul 
într’o stare gravă. In prezent urmează, la  domiciliu un tratament reconsti- 
tuant, încercându-se auroterapia, pe care însă nu o suportă,, datorită apariţiei 
albuminuriei. Nu mai suportă nici pilocarpină, deoarece varsă în urma fie
cărei injecfiunl.

OBSERV. 12-a. — W. K ., 41 ani.
Examen radiologie: ambele 1/3 superioare a câmpurilor pulmonare di

seminate cu umbre nodulare mari, cu contur neregulat şi fiu, alocurea cu ten
dinţă spre confluare. .

Acuzele bolnavului: stare febrilă variind între 38—39°, tuse chinui
toare şi expectoratie muco-purulentă aderentă, emaciere, stare adinamică, Koch 
pozitiv.

Evoluţie: supus tratamentului cu pilocarpină, tuşea se ameliorează, 
apoi tuşea nocturnă dispare, temperatura scade, variind între 37—38°, transpi
raţiile nocturne se ameliorează, nu mai sunt epuizante; .  radiologie se remarcă 
o delimitare mai netă a umbrelor nodulare cu diminuarea aureolelor perino- 
dulare. Nu urmează regulat tratamentul, totuşi termină două serii de câte 
20 inj. cu pilocarpină, apoi nu se mai prezintă la  control.

OBSERV. 13-a. — 0 . A., 72 ani.
Examen radiologie: prezintă o scleroză, pulmonară generalizată, cu 

umbre lineare şi nodulare mari, înconjurate de zone de reactiune perifocală 
de reactivare, desemnul bronşic hilar şi perihilar este mai îngroşat şi neregulat 
conturat, uşor aspect de bronşectazie incipientă.

Aeuzele bolnavei: stare subfebrilă, tuse chinuitoare cu mici accese ast- 
matiforme ' nocturne, expectoratie muco-purulentă aderentă şi uşor mirosi
toare, cu tendinţa de a se aşeza în straturi.

Evoluţia: supusă inj. cu pilocarpină, din primele zile tuşea se ame
liorează, accesele mici astmatiforme dispar, expectorafia devine mai fluidă şi 
mai abundentă, pierzându-şi din caracterul său adesiv; radiologie, umbrele 
bronşice devin mai rectilini, zonele de reactiune perifocală de reactivare mai 
puţin evidente, profilându-se pe un câmp pulmonar transparent: După 2 
serii de inj. cu pilocarpină, se continuă tratament cu expectorante balsamice.

OBSERV. 14-a. — G. T ., 43 ani.
Examen radiologie: umbre lineare intense străbat regiunea apicală



M
IŞ

CA
RE

A
 M

ED
IC

A
LĂ

 
RO

M
Â

N
Ă

 
pi

lo
ca

rp
in

a 
in

 t
ra

ta
m

en
tu

l
N

r. 
7-

8/
19

42
 

c
s 

P
L

A
N

Ş
Ă

 
tu

be
rc

ul
o

ze
i 

pu
lm

on
ar

e





411

dreaptă, cu reactiuni infiltrative moi foarte palide perifocale reactiuni foarte 
reduce peribroncho-vasculare infrahilare în dreapta şi infiltraţiuni difuze re
duse în hilul stâng.

Acuzele bolnavului: înţepături la  inspirafiune profundă în zona api- 
cală dreaptă, tuse, transpiraliuni nocturne, stare subfebrilă.

Evoluţie: după 20 inj. cu piiocarpină termină tratamentul şi părăseşte 
Serviciul medical cu o imagine radiologică caracteristică induratiei scleroase 
apicale, reactiunile perifocale fiind complect dispărute.

OBSERV. 15-a. — P . E., 13 ani.
Examen radiologie: întreaga regiune hilară dreaptă masiv umbrită, 

cu tendinţă de extindere spre câmpul pulmonar.
Acuzele bolnavului: snbfebrflităţ1, tuse, transpiratiuni nocturne, slăbire.
Evoluţie: (v. fig. 5), supus tratamentului cu piiocarpină, după primele 

injectiuni sfi observă o delimitare mai netă a zonei de umbrire masivă, re- 
tractându-se perizona mai puţin opacă; evoluţia continuă în acest sens, 
umbra masivă se retractă schimbându-şi forma, lăsând în urmă o perizonă 
mai transparentă; după 20 inj. cu piiocarpină, părăseşte tratamentul cu o 
imagine radiologică de valoare hilară cu o zonă foarte redusă de împăstare 
centro-hilară.

OBSERV. 16-a. —  M. L., 20 ani.
Examen radiologie: regiunea hilară dreaptă omogen şi intens um

brită, bine delimitată în spre câmpul pulmonar.
Acuzele bolnavului: şubfebrilităti, tuse, senzaţie de oboseală, slăbire 

inapetentă.
Evoluţie: (v. fig. 6), supus inj. cu piiocarpină, din primele zile, su

prafaţa umbrei masive se retractă, limita spre câmpul pulmonar devenind 
tot mai ştearsă şi mai transparentă; acest fenomen îşi urmează cursul său 
până când, după. 20 inj. bolnavul părăseşte tratamentul cu o imagine ra
diologică corespunzătoare unei voalări hilare cu o mică zonă de împăstare 
centro-hilară.

OBSERV. 17-a. —  B . M., 16 ani.
Examen radiologie: regiunea hilară dreaptă, omogen şi intens um

brită, extinzându-se în parenchimul pulmonar de vecinătate, mai ales de-a- 
lungul şcizurei, care apare sderoasă.

Acuzele bolnavului: subfebrilitate, tuse chinuitoare nocturnă, trans
piratiuni nocturne, greutate în reşpiratiune, slăbire.

Evoluţie: (v. fig. 7), supus inj. cu piiocarpină, zona de umbrire ma
sive se retractă, perizona cu caracter congestiv, măxindu-se în detrimentul 
umbririi masive; evoluţia aceasta îşi urmează cursul său, încât după 20 
inj. bolnavul părăseşte tratamentul cu o imagine radiologică corespunzătoare 
unei umbriri hilare masive, cu o perizonă de valoare perihilară cu limitele 
şterse.

D e remarcat este făptui că  tofi aceşti bolnavi au urmat trata
mentul în mod ambulator, unii făcând 'distante uneori destul de aprecia
bile; n’au fost supraveghiafi dacă şi-au impus repaosul complect pentru 
restul zilei, pe de altă parte cu siguranfă alimenfafia lor a  fost destul 
de redusă 2).

Observafiunife de mai sus ne impun o examinare critică a  pro
blemei dintr’un triplu punct de vedere:

1. Efectele pilocarpinei asupra imagine! radiologice.
2. Efectele pilocarpinei asupra leziunilor tuberculoase.
3 . Efectele generale ale pilocarpinei (asupra organismului).
I. Efectele imediate ale pilocarpinei asupra imaginei radiologice 

a  câmpurilor pulmonare, Ie putem rezuma după cum urmează:
1. O  clarefiere a  câmpului pulmonar dispus în spafiile dintre

2, Bolnavii noştrii provin din mediul asigurărilor sociale.
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leziunile patologice tuberculoase, clarefiere care apare prin o transpa
rentă mărită a  fesutului pulmonar fafă de razele X .

2. Ca o urmare al acestei transparenfe mărite, leziunile tuber
culoase, mai ales cele nodulare (fie ele micro- sau macro-nodulare), apar 
mai evidente, sunt mai bine conturate, pierzându-şi haloul congestiv 
reacfional perifocal. Această delimitare netă a  leziunilor nodulare devine 
permanentă după câteva injecfiuni zilnice de pilocarpină.

3. In tuberculozele formale cavitare, cari pot fi de 2 feluri: 
cu sau fără zonă infiltrativă pericavitară, efectele pilocarpinei se mani
festă —  în primele cazuri —  prin o delimitare mai netă a conturului! 
cavitar şi o diminuare în grosime a  infiltratului pericavitar. De aici 
putem conclude că zona de reacfiune pericavitară se subdivide în : o 
zonă care formează însuşi peretele cavifăfii şi este de natură infiltra
tivă şi o zonă periferică, reacfională, de natură congestivă; în urma 
pilooarpinei, această zonă periferică este aceea care dispare, dând o 
accentuare a contrastului radiologie, care se delimitează brusc, între 
zona cavitară şi fesutul pulmonar de vecinătate.

In cazurile cavilăfilor situate într’o zonă de fesut pulmonar, 
care nu prezintă fenomene de reacfiune infiltrativă pericavitară, în urma 
pilocarpinei, datorită diminuării contrastului radiologie dintre ipertrans- 
panenfa zonei cavitare şi transparenfa, —  de această dată mărită —  
a fesutului pulmonar de vecinătate, conturul cavitâfii apare mai palid, şi 
numai în urma unei examinări foarte atente şi datorită cunoaşterii an - 
iicipate a  localizării imaginei cavitare, se poate vedea.

4 . In formele de tbc. fibroasă, trabeculară. sau nodulară activă, 
efectele pilocarpinei se manifestă printr o delimitare mai netă a zo
nelor de reactivare perifocală, sau prin determinarea dispariţiei halourilor 
perifocale în formele incipiente, stadiul congestiv.

5. In formele de tbc. infiltrativă hilară, cu extindere mai mult sau 
mai pufin accentuată în fesutul pulmonar perihilar, efectele pilocarpinei 
se manifestă prin aceeaşi- reducere şi disparifie a  - halourilor congesfive 
cari fac trecerea între’ zona infiltrativă compactă şi restul fesutului 
pulmonar.

II- Efectele pilocarpinei asupra leziunilor tuberculoase, cari apar 
în decursul tratamentului, se pot rezuma după cum urmează:

1. In formele cavitare, asupra dimensiunilor cavităfilor, pilocar- 
pirm reuşeşte să reducă diametrul lor în mod evident, în unele cazuri 
până Ia jumătate din dimensiunile dela începutul tratamentului. Aceste 
efecte sunt mai evidente asupra cavităfilor cu dimensiuni cari nu de- 

m*Î oc** (mandarină); ele sunt mai pufin evidente asupra 
cavităfilor ^gigante. Cu cât o cavitate are fesut pulmonar mai redus 
în jurul său, cu atât reactivitatea ei este mai redusă. Cu cât o cavi
tate este situată mai spre centrul lobilor pulmonari, ou atât efectele pilo
carpinei sunt mai evidente. Cavifăfile situate în zonele subcorticale sunt 
mai pufin reactive şi cu atât mai pufin cu cât ele au dimensiunile 
mai apreciabile.

1° tuberculozele nodulare diseminate (formele bronchopneu- 
monice), pare că pilocarpina împiedecă tendinfa de extindere prin con- 
fluare a  leziunilor, şi deci împiedecă formarea zonelor de cazeum.
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„ . 3 ‘ hjtercuIoz?  Pulmonară forma cazeoasă delimitată, acolo
Cazeumu,ui esfe sufjcienf de uvansafa, pilocarpina pare 

ca favonzeaza evacuarea cazeumului, cu formare de cavitate. In ca
zurile cari prezintă un stadiu mai pufin avansai, în care formarea

menTnT U| ,• ^ . îndpie,ntâ' ,P°re cà pilocarpina reuşeşfe să
menfina  ̂ stafionar procesul; în formele cazeoase difuze (imagine ra-
i ' S r  ‘n ?'% de pair?e)  Pilocarpina reuşeşfe să delimifeze zonele 
infiltrate şi clarifica zonele intercalare prin mărirea transparentei lor.

. 4 ‘ .ln iuberculoza fibroasă frabeculară sau nodulară activă, pilo
carpina împiedeca evolufia leziunilor de reacfivare perifocală.

fie biLrn n hjber^  ° Za, infi,fraiivâ fli,arâ Ccu origine înfr'o adenopa- 
ne hilara cazeoasa) pilocarpina reuşeşfe să reducă suprafaţa zonei de 
umbrire m«si,ă  perihiWò _  davi™ , ron^ rm , ţ  1“ ™ , ! °

comPactâ, Comogenă)i reducându-se până Ia o suprafaţă 
corespunzătoare zonei hilare ganglionare.
n!. 6 : i n }  cazuri *  fuberculoasă, în urma injecfiunilor de
P'locorpina, m câmpul locului pulmonar afectat au apărut zone cu 
tendmfa spre clarefiere, cu contur neregulat şi difuz, ceea ce de- 
monsfreaza ca nu era vorba de formarea cavernelor. In ceea ce pri- 
dfn r n î  fTb ° nafomo-Pafo,09icâ a Ieziunei, pare a fi constituită
c l  1  mfrItrat,Ve UniI6 Prin zone de sfadiu coogesfiv pe
cale de transformare ,n infiltrat. Aceste zone cu caracter congesfiv sunt
cce^ a car, devin mai transparente Ia razele X  şi prin aceasta se

S i T f e r T  r i0 09ic în,re 06,6 douâ zone patoI°9 ice Cu

salivo^' ^  “ Î ™  minU'e duprâ  adminisfrarea pilocarpine,’, apare iper- 
ce X e  A ^ ' j T SP,raf'a care începe Ia nivelul exfremiăfii

„ sfe ^"om ene insa dispar după 3— 5 injecfii; totuşi am
dumta1̂  UnT l  ferî°mene,e se. menfin- niai ales franspirafia, pe toată 
durata tratamentului Ia persoanele în vârstă, fiind în acelaşi timp ex
trem de accentuate. H

Drof.,7A ' „DUP<L  Câ,îeVa in£jeciii ,cu Pi!ocarpină, franspirafiunile nocturne
profuze caracteristice suferinzilor de tbc. pulmonară, Ia majoritatea 
persoanelor dispar; la altele diminuă înfr’o măsură aşa de mare, încât 
nu mai .este nici supărătoare, nici nu epuizează pe bolnav.

3. Jusea la început diminuă, apoi dispare; efectele sunt mai

z t i z n  j s i r ™ - & Z

t i ™  - S
5. Majoritatea bolnavilor frafafi cu pilocarpină câştigă poftă de 

mancare ş, câştigă impresionant în greutate. Dacă observafLX  noas-
I ^ r -  T i ,  -ra ™ i ° U dat Un pr<Îcenf' prea mare do astfel de ame- 
noran, faptul ,1 explicăm prin condifiunile excepţionale în cari trăesc

au for/ T i “1 " ° resC *  P*  faptul că aceşti bolnavi nu
fost ospitaIizafr, urmând tratamentul în mod ambulafor; pe de altă
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p a r te  nu Ii se putea Impune, prin supraveghere sfricfă, un regim de 
repaos complecf aşa cum se peirece în serviciile spitaliceşti de spe
cialitate. , '

6. In urma acestor fenomene cari se înlănfuesc înfrun tot unitar, 
starea generală a bolnavilor se ameliorează impresionant, moralul lor 
se ridică, ei îşi recapătă optimismul necesar suportării unui tratament 
îndelungat, aşa cum este cel antituberculos.

Concluziuni: Pilocarpina are un rol adjuvant foarte eficace în 
tratamentul tuberculozei pulmonare.

Prof. V. PAPILIAN, D-r C. V. ANTONESCU et D-r FL. MAZILU-ANTO- 
NE3CU: Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la pilocarpine.

La pilocarpine utilisée comme adjuvant du traitement classique de la 
tuberculose pulmonaire produit en même temps que la modification profonde et 
rapide des phénomènes subjectifs, la modification apréciable des lésions pulmo
naires cavitaires, infiltratives nodulaires ou caseusees. . . .

L ’expectoration devient plus facile, la toux et la transpiration epuisante 
nocturne sont en général améliorées, maintfois elles disparaissent.

Eu point de vue radiologique les modification; des lésions pulmonaires 
se manifestent par un procès de rétraction, l’arrêt deleur évolution et une nette 
délimitation entre le champ pulmonaire sain et les lésions tubérculeuses.  ̂ ^

L’amélioration des phénomènes subjectifs et les modifications intéressant 
les lésions pulmonaires ‘•’enchainnent dans un tout qui refait avec une rapidité 
impressionnante l’état général des malades.

Prof. V. PAPILIAN, D-r C. V. ANTONESCU.und D-r FL. MAZILU-ANTO- 
NESCU: Das Pilokarpin in der Behandlung der Lungentuberkulose.

Das Pilokarpin als Hilfsmitel benützt in der klasischen Behandlung der 
Lungentuberkulose ändert die subiektiven Erscheinungen, erzeugt schon in kurzer 
Zeit eine erhebliche Modification der kawitären, infiltratiwe nodulären oder käsi
gen Lungenläsionen

Die Expektoration welche starck erleichtert, der quälende Husten und 
der nächtlich zehrende Schweiss sind im algemeinen verbessert-manchmal ver
schwinden sie sogar ganz.

Radiologisch zeigen die Veränderungen der der Läsionen eine Zusamen- 
zielung-einen Stillstand in ihrer Entwicklung u d klare Separierung des gesunden 
Lungengewebes von des tuberkulösen Läsionen.

Die Verbesserung der Subiektiven Erscheinungen und die Modifikationen 
der Lungenläsionen erscheinen in einem einzigen Bilde-welches den Algemain
zustand der Lungentuberkulose Kranken-in einer impresionierende raschen Weise 
verbessert.
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INDICATIUNILE HISTERECTOMIEI VAGINALE 
IN FIBROMIOAMELE UTERINE

de
Prof- D-r GH. PLACINŢEANU

Este o repulsiune firească din partea operatorilor pentru hysferec- 
tomia vaginală, sub pretext că este o operafiune dificilă, oarbă, că 
adesea ori survin inconveniente datorită aderenfelor, anexelor inflamate, 
tumorilor multiple şi de volum mare. Se adaugă evident şi un factor 
personal al ginecologului, care e  în legătură cu şcoala sa şi cu teh
nicile sale uzuale.
* Chirurgul capătă o îndemânare pentru o tehnică, executând-o 

de mai multe ori, şi cu greu va renunfa Ia ea, adoptând alfa, chiar dacă 
aceasta s ar prezenta gu oarecari avantagii pentru bolnav. Aceasta se 
daforeşte faptului, că tehnica stăpânită îi oferă operatorului atât sigu- 
ranfa actului operator propriu zis, călcând pe drum cunoscut, cât şi a 
rezultatului posf-operator datorită experienţei sale din cazurile ante
rioare.

Totuşi, înţelepciunea şi arfa chirurgilor continuă au realizat tehnici 
noi, căi de abord al regiunilor bolnave noi, iar în ultimii ani s’a des- 
volfaf o terapeutică posf-operaforie deosebit de importantă. Linia actuală 
de conduită în actul operator este dominată de minimum de traumatism 
al fesutelor de expunerea bolnavului Ia şocul operator cât mai puţin 
posibil.

In lumina acestor idei credem, că  merită afenfiunea cuvenită ope
raţiunilor mai pufin şocante pentru bolnavi, dacă rezultatul este obfinuf 
şi cu ele.

In ceea ce priveşte hysferecfomia vaginală, în deosebi cu indi1- 
cafiune pentru fibromionul uterin, într’o lucrare a D-rei Vilma Schrat- 
tenbach*) încheie cu frazele următoare: „Die guten Heilerfolge un
seren Operationen lassen die - ablehende Haltung fast aller Genäko- 
logen gegen supravaginale Uferusampufafionen und Korpusresekfionen 
vaginal ausgeführt nicht verstehen. Es wäre im Interesse der Frauen 
vielmehr wünschenswert, wenn dieser Zweig der vaginalen Operafions- 
fechnik in Zukunf mehr Beachtung fände".

*) Vilma Schrattenbach, «Beitrag zur operativen Behandlung von Gebär
mutterblutungen». Zentralbl. für Gyn Nr 50-1934.
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Prin urmare din ceea ce spune autoarea, care este asistenta 
Prof. P . Wemer, conducătorul secfiunii ginecologice dela Wilhelminen- 
spital din Viena, refuzul ginecologilor pentru vaginală este de neînfeles 
şi, că ar fi de dorit în viitor să se dea mai multă considerafiune acestor 
infervenfiuni în interesul bolnavelor. -

Dau pe scurt 8 cazuri de fibroame, pentru cari dm executat nys- • 
Ierectomia pe cale vaginală, din care se va vedea şi indicafiunile acestei 
căi, care îşi au rezonul lor precis.

1. N. T., 42 ani, adipoasă, emfisematoasă cu metroragie _ abundentă, 
ceea ce îi  dase o stare) de anemia destul de pronunţată, in legătură cu fibro- 
matoza uterină. I  se face histerectomie totală simplă (fără anexa) pe cale 
vaginală. Uterul extirpat prezintă două fibroame, Unul mai mane cât o portocală, 
unul mai mic, cu caracterele tipice.

Operaţiunea a mers repede, fără ligaturi, lăsandu-se pentru 48 ore 
pense â demeure şi o meşă. I  s’a ridicat pensele şi meşa în câteva zile. 
Bolnava se ridică din pat a 5-a zi şi părăseşte spitalul a 12-a zi, fără mcio 
complicatiune generală sau locală.

2. C. V., de 30 ani, femele masivă, care a sângerat abundent în re
petate rânduri, cu o stare de anemie exagerată, suflu cardiac la  mitrală, 
având diagnosticul de fibrom uterin al colului. I  sê  face amputaţi a colului pe 
cale vaginală, extirpându-se o tumoare de dimensiunile unui Cap da copil. 
Mersul post-operator afebril, părăseşte spitalul după 10 zile complect ras-
gtabilită. . _  . ,

3. M. T., 36 ani, cardiacă confirmată^ cu fibrom uterm. rrimeşto 
o pregătire pentru cord de 5 zile, după care i se faca histerectomie pe cale 
vaginală, pe care o suportă bine. Nicio complicatiune cardiacă postoperator, 
este sculată a 5-a zi din pat. Părăseşte spitalul după 15 zile complect 
restabilită.

4. D. A., de 47 ani, cu dublu suflu cardiac şi hipertensivă, are diag
nosticul de polifibromatoză uterină. I  sa face o pregătire de şapte zile cu 
Padutin, Digitalin, glucozat de calciu, ventuze scarificate, etc. Este operată 
pe cale vaginală, făcându-i-şe histerectomie totală simplă (fără ah lat ia ane
xelor). Mersul post-operator puţin febril (37^—389) pentru ca a 10-a zi să 
înceapă a scădea şi a ,15 â z i ' să iasă din spital restabilită complect, fără alte 
complicatiuni cardiace.

5. R . A., de 49 ani, cu adipozitate exagerată în deosebi a peretelui 
abdominal, oedeme la membrele inferioare, respiratiunea astamatiformă, prezintă 
hemoragii abundente în legătură eu un fibromiom uterin. Primeşte  ̂8 zile 
preparatie de vaccin Delbet, SPălături şi tamponaje vaginale, purgative re
petate, clorură de calciu. I  se face histerectomie pe cale vaginală. ■ Mersul 
post-operator uşor febril în primele zile, după care reintră în normal, iar a 
10-a zi iese din spital vindecată.

6. L . R ., de 37 ani, cu supraîncărcare gresoasă a peretelui abdominal, 
cord gros, cu bătăile umbrite, respiraţi® insuficientă, are polifibromatoză uterină 
cu anexele aderente. La membrele inferioare varice evidente. Timp de 15 zile 
este pregătită cu vaccin Delbet şi tratament local, făcându-i-sa şi injecţiuni 
sclerozante pentru varice. I  se face histerectomie totală pe Cale vaginală. Teh
nica este executată cu oarecare dificultăţi, recurgându-se la  morselarea uterului. 
După operaţie, temperatura (oscilează, 7 zile deasupra normalei, având oarecari 
dureri în pelviş. Dela a 8-a zi, totul intră în normal şi a 12-a zi părăseşte 
spitalul.

7. R . S., 45 ani, pletorică, cu supraîncărcare gresoasă generalizată, cu 
perete abdominal în valuri, cord gras, are uter fibromatos. Este vaccinată 
cu Delbet pre-operator şi a 7-a zi dela internarei o operăm pe cale vaginală, 
făcându-i o histerectomie totală. A 10-a zi pleacă din spital perfect vin
decată.

8. I . L ., de 50 ani, cu miocardită şi hipertensivă, are polifibromatoză 
uterină. Este vaccinată cu Delbet preoperator. In a 10-a zi dela internare
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0 operăm, făcându-i histerectomie totală, pa cale vagînală. Mersul postoperator 
bine până în a 9-a zi, când face o emoragie din breza vaginală, pentru caro
1 a’a pus un punct de sutură. Ridică a 2-a zi temperatura la 39,8. I  se 
face Hepatrat şi Uroformină în zilele următoare. Totul intră în normal şi a 
18-a zi dela operaţie iasă din spital vindecată.

*
*  * *

In „Ginecologia operatorie", Prof. H. Harhnann este de părere, 
c ă  hysferecfomia vaginală merită a păstra un loc Ia categoria de bol
nave, cari suportă rău operafiunile abdominale, necesitând Trendelenburg 
exagerat în timpul infervenfiunei. In categoria aceasta ar intra, pentru 
acest autor, cardiacele rău compensate, emfisematoasele, bolnave cu 
sanguină ridicată, obesele, cele cu supraîncărcare gresoasă a peretelui 
abdominal, etc.

Lecene şi Leriche recomandă, în starea actuală a chirurgiei, His— 
terecfomia vaginală pentru fibroame numai Ia bolnavele foarte obeze 
sau emfisematoase. In zece ani unul din autori a  făcut 5 hysterectomii 
vaginale pentru uter fibromatos Ia femei grase, atunci când a  executat 
peste o sută pe cale abdominală. Acest autor a avut două flebite pet- 
viene cu febră de 38 ,5  şi o embolie pulmonară, car^ au cedat. Autorul 
are rezerve pentru calea vaginală, care expune Ia infecfia a  cocăi ufe- 
rine dacă s ’a  făcut miomectomie, sau a pediculelor după histerectomie, 
c e  duc Ia flebite pelviene redutabile.

Cazurile noastre intră, ca indicafiuni, în grupul cazurilor admise 
de majoritatea ginecologilor. Bolnavele noastre sunt adipoase, emfizema- 
toase, cardiace, anemiate de hemoragii repetate, hipertensive, unele cu 
peretele abdominal supraîncărcat gresos, care este un inconvenient mai 
mult tehnic pentru abdominală. Ceea ce este de remarcat, pentru cele 
8  cazuri, ce Ie prezentăm, este cu siguranfă benignitatea cu care au 
suportat infervenjiunea pe cale vaginală. Afară de cazurile 4 , 6 şi 8 , 
unde mersul posf-operafor a  fost umbrită de oscilafiuni termice deasupra 
normalei, toate sa u  comportat, ca aspect general şi pentru pelvis, ca şi 
cum nu au fost operate. Este frapant pentru unele din ele cât de nor
ma] s’au men[inut ca fizic, chiar din momentul infervenfiunei; nimic 
nu trăda, că au suportat extirparea uterului.

Dar mai survine încă ceva. Cu toată starea cordului, pentru 
unele cel pu}in, precară, totuşi, după o pregătire de câteva zile cu 
repaos şi tonice cardiace, nimic nu trădează în zilele postoperatorii, 
că  inima şi-a schimbat starea.

Nicio tromboză, nicio embolie nu s’a  observat, ceea ce marchează 
o menfinere a circulaţiei -periferice. în ritmul şi altitudinea normală. 
H . Kress şi W . Kiltler*) sunt de părerea Iui Frey că nu singură in
suficienta circulatorie este cauza trombozei, ci că pentru declanşarea 
ei intervin mai mulţi factori: încetineala curentului sanguin,, schimbările 
în peretele venos şi schimbările conţinutului sângelui. Nu este stază 
venoasă în sistemul venos, atunci nici ceilalfî factori nu sunt prezenfi

*) P. Lecene et R. Leriche «Thérapeutique chirurgicale», voi. 111.
*) D-r H. Kress und D-r W. Kittier, Innere, Medizin in der Chirurgie 1939. 

F. Enke Verleg. Stuttgart.
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pentru a predispune Ia iromboză. O  fi ceva favorabil, din acest punct 
de vedere, pentru bisferectomizatele pe cale vaginală? Posibil. Ceea ce  
e  sigur e  că pe 8 operate nu am observat nicio embolie, nicio frotn- 
boză, nicio flebită pelviană.

In fine complicaţiunile obişnuite peritoneale şi pulmonare, cari 
se întâlnesc după Iaparatomii nu le-am observat Ia operatele noastre* 
Nici peritoniia, nici broncho-pneumonia sau bronşita acută, nicio com - 
plicafiune flebitică pentru membrele inferioare.

Nu intrăm în discufiunea complicafiunilor în general pentru His— 
ierecfomiile pe cale vaginală, precum nici nu discutăm tehnica de pre
ferat sau djficultăfile, ce uneori exasperează pe ginecolog sau chirurg.

O  singură întrebare merită a  fi accentuată şi căreia trebue să i 
se dea un răspuns: este hisierecfomia vaginală o operaţiune mai puţin 
şocantă pentru o anumită categorie de bolnave cu fibrom uierin?

Deşi prezentăm 8  cazuri, totuşi putem afirma, că histerecfomia 
pe cale vaginală este operaţiunea de alegere Ia : femei grase cu adipo- 
zităfi abdominale şi cord gras; femei emfizematoase şi cele cu jenă 
îespiraforie vădită, dacă ar fi puse în plan înclinat, femei cardiace 
organic, femei cu insuficienţă renală.

Pe lângă acestea ar mai fi şi categoria femeilor, care nu consimt 
să Ii se mutileze abdomenul- prin laparatomie. Aici elementul estetic 
este salvat prin intervenfiunea pe cale joasă.

Iată prin urmare o grupă mare de bolnave, cari nu au  decât a  
beneficia de operaţiunea de extirpare a  uterului fibromatos, atunci când 
indicaţiunea se pune, dacă această infervenfiune se va face pe cale va
ginală. Asupra condifiunilor tehnice şi a  metodei de operat, precum şi a 
îngrijilor posf-operaforii, a complicaţiunilor imediate şi secundare, cari 
toate privesc calea vaginală, sunt chestiuni ce vor putea face .pjpiectulj 
altor comunicări. Pentru moment insistăm să atragem atenţiunea ginecolo
gilor şi chirurgilor să nu neglijeze calea vaginală pentru categoria 
fibromatoaselor mai sus indicate, care Ie va da numai satisfacfiuni.
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Spitalul Central din Arad

TR A TAM EN TU L CU STRICHNINĂ IN COMPLICATIUNILE 
NERVOASE ALE ALCOOLISMULUI

de
D-r AR1CESCU CONSTANTIN D-r STOINESCU MIRCEA

Medic Primar Medic Secundar

Strichnină se utilizează de mult timp în tratamentul simptomatic al 
alcoolismului, fiind indicată în deosebi în psichosele alcoolice (melan
colie, sindrom Korsakow, paranoia, halucinoză, confuzie mintală). .Deşi 
utilizarea sa nu a  fost părăsită niciun moment, totuşi în ultimul timp 
şi în urma cercetărilor făcute de către: .Cossa, Bougeaut, Puech şi Sassi, 
arsenalul terapeutic al complicafiunilor nervoase ale alcoolismului s’a 
îmbogăjit, prin introducerea strichninei ca  medicafiune de bază, —  quasi 
specifică, —  precizându-se dozajul şi durata tratamentului.

In general, doza utilă este cu mult mai mare decât dozele obişnuite 
de strichnină (1 0 — 50  mgr.) şi tratamentul trebue prelungit 3— 6 săp
tămâni.

a )  In delirium fremens, se administrează injecfiuni subcutanate 
din solufia de strichnină sulfurică 0 ,3 0 % , —  în primele zile 3— 5 ctgr. 
sulfat de strichnină în total, dând pro dozi: 5— 10 mgr. sfrichninăj 
repetând injecfia acestei doze tot Ia 2— 3 ore, până încetează agifafia 
şi rărind injecfiile dacă apare trismusul. După 2— 3 zile scădem doza 
Ia acea a delirului simplu.

b) In delirul simplu alcoolic, doza zilnică este de 2  ctgr., care să 
poată ridica Ia 3 cţgr., —  sau menfine, —  după modul de reacfiune 
al bolnavului. .După 1 Vs— 2 săptămâni se trece Ia:

c )  Cura din accidentele nervoase cronice ale alcoolismului. Şi 
anume; fie că  e  prezentă polinevrifa, fie că nu ,' asociată, sau nu, cu 
furburări mintale, vom administra doze moderate. începem cu 2— 3 mgr. 
şi urcăm până Ia 20  mgr. în 48  ore. Menfinem doza ridicată timp de 
20  zile, eventual mai mult, apoi se scade progresiv cu 1 mgr. pe zi). 
Cura durează 5— 6 săptămâni. La începutul curei dozele unice se 
vor administra tot Ia 2 ore, urcând rapid Ia doza maximă de 2 0  mgr. 
(totală) pe 2 4  ore. Este foarte important ca scăderea să se facă pro
gresiv şi lent.
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c  . Tratamentul acesta s a  aplicat de noi în serviciu! neurologic al 
bpifalului Centra! dm Arad, la următoarele cazuri de alcoolism complicai 
cu turburau nervoase In total 17 cazuri, din cari: efilism cronic cu 
iurburan nervoase (2 ), delirium fremens (1 ), psichoză acuiă alcoolică
Y / ehJ]tm cJ ° nic cu stare demenfială ( 1), eiilism cronic cu idei obse
dante I), eii.xsm cronic cu polinevrifă (9).

bolnav!" C6,e “  UrmeaZâ redâm pe SCurf foi,e de okservafie ale acestor

Io fi n  * an*’ V̂ ^UV̂ ' din Arad. Dipsomană din 1926 Internată
^ e p t ib i lă  9 se sun°^tare ^  u«°ară. a c u z ă  ameţeli, cefalee/e foartt susceptibila, se supără repede şi plânge spontan fără motiv Aceste «dări
depresive alternează în aceeaşi zi de mai multe ori cu stări de umor c u ta i! 
i “mor)- Somnul neregulat. Tremurături la membrele superioare B W 
-  negativ. In re,t nimic patologic. Se pune diagnosticul: etdLm cronic cu 
1  m ^ rl care’°ae e'riSr  trat/ montul cu strichnină, începând cu doza de
zilnicf'de 17 ® d ^  i 351 moât în 6' zile se ajunge Ia dozazilnica de 17 mgr., repartizata m 3 injectiuni. După 4 zile de tratam ent

r dro:ta s T z î f  B̂ r dedtre^ cu, cate ^a durat 2b zile. Bolnava după 10 zile de tratament se simte mai bine simp-
simameteliblS tlve idlSpar ? arTtlal0 Pcrsistâ-nd numai o uşoară stare de nelinişte 
? ' Dmnul normal. La 31 Dec. părăseşte spitalul complect bine. După
îniormaţiuni culege ulterior a reînceput să bea..
1938 în f+'oi?”,, 33, ţ ni’ subinginer din Arad. Este adus în 8 Oct

l  de de-hr acut- De 2 am uzează alcool. Do circa 2 săptămâni 
are halucinatiuni vizuale şi auditive. Insomnie. Obiectiv! Idei deBrante 
miştice şi împulsiuni Visuri terifiante. Este foarte agitat, nesigur în mişcări
S S i r  Asoc?aBe de în ftimp ^  spaţiu foarte turburată. Este

i , , at e  de. 1<lel rncoherenta. Atenţia alterată. Tremurături dis- 
crete la membrele superioare B. W. =  negativ. Diagnostic: Psih“ ză a^ută â - 
coolica. Se începe tratamentul cu ştrichnină cu 6 mgr. pro *dozi urcându-se 
treptat, aşa încât în 2 zile ajungem la 16 mgr. pe zi După 2 zTle b0î-
de 18 'm gr^pe “ “  In ^  Oot; Poate dormi Hniştit. S ’a atins dozaae io mgr pe zi, „ caro se menţine până în 30 Oct., când se încene re-
ldaUTormariePS e ^ Î e “ ™ 1 iT *  avftnd haluoinatim i. Psihicul a revenit

j  ^  ° Cate 1X/2 ™'?r- Pe zl> a5a că la 11 N-brie pleacă
vindecat, după aproape 4 săptămâni de tratament. După 6 luni nUP mai 
uzează alcool.

15 Dec3' 1938 \ 35 ani.’ vaduv.> .Plutonier-major din Arad. Este internat la 
Seotlel Med. pentru temperatură, tuse, tremurături 

generale foarte accentuate, vorbire igrea, tremurată. De trei săptămâni are 
tremurături accentuate la membrele superioare şi este neliniştit, cu insomnie 
uneori viguri terifiante. Transpiră foarte abundent. Conjunctivele congestionate’ 
hăulora lT / + r l -er'-ia d,Cianjat5  (uşoarii oiaaoză a extremităţilor). Este vechiu
în 18 Decembrie2^  ^  ^  temperatura scade

U T  i - d®. unde Pana acl se manifesta cu psihic normal, devine de-
tremurături d“ 1 vizuial® *  auditive, este foarte agitat, violent şi cu
uir^tB tbn  ^Xt+ n B pr°n.u!ntate generalizate, vorbind fără înţeles, cu trans-* 
piraţii -abundente. Congestie periferică. Se transpune la secţia neurologică 
unde spre seara delirul accentuându-se, este izolat în celulă. Bolnavul pre
zenta un _ delir profesional şi familiar. Este extrem de agitat, izbeşte cu capul 
pereţii şi cu mâinile, provocându-şi leziuni. Diagnosticul: Delirium tremens.
+ t ,ln »ePe tratamentul cu strichnină urcând repede dela 3 mgr. Apoi în 
o al 6 mgr pentru prima zi. A  doua zi aceeaşi stare gravă. Cianoza mai 

pronunţata be administrează 6 mgr. strichnină. Seara, medicul de serviciu 
ii administrează 0,5 cmc. hioscynă, plus 1 cmc. morfină, după care agitaţia 
se accentuează şi mai mult. Se reia strichnină şi se administrează de astă 
uata, de 4 ori 9 mgr. pe zi, deci 36 mgr., menţinând această doză 3 zile. 
Agitaţia scade treptat. Bolnavul se poate alimenta. Anxiozitatea dispare, răs-
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punde la întrebări. In 22 Dec. eşte din nou admis in salon. Recunoaşte an
turajul, -are încă halucinatiuni reduse, doarme destul dei bine. Se administrează 
de 3 ori 7l/2 mgr. s.trichnină pe zi. Tensiune arterială: 11— 71/2 (V. L.). La 
5 Ian. 1939, dispar tremurăturile generalizate, perzistând numai la mâini. 
Se reduce striehnina treptat cu 1 mgr., încât la 18 Ian. cu stare generală refă
cută, fără transpiraţie cu circulaţia periferică revenită la normal, bolnavul prei- 
zintă un psihic absolut normal. La 22 Ian. pleacă din serviciu, având T. A. 
~  14—8, şi complect vindecat. In total tratamentul a durat 3G zile. Din 
ini'ormatinnile culese ulterior recse că, bolnavul a încelput să bea după 2 luni.

4. Gh. I ., 53 ani, lucrător, necăsătorit, din Arad. Intră la  3 Dec. 
1938, adus de familie pentru turburări psihice. Este vechiu potator. De câteva 
zile nu mai merge la  lucru, e tăcut şi complect confuz. Obiectiv: Conformaţie 
slabă, tegumente uscate. Venectazii pe nas. Atitudine pasivă, dă răspunsuri mo
nosilabice, vorbirea greoaie, tremurată, dq Neînţeles. Complect désorientât. 
Memoria dispărută. Afectivitatea de asemenea. Prezintă o stare de dementă 
globală. Insomnie şi halucinatiuni vizuale. Reflexe palo]are normale. Pupi
lele nu reacţionează, fundul de ochi prejzintă o paloare incipientă a l/2 tem
porală a pupilelor. R. W. =  negativ. T. A. =  11—9, urina negativă. Se 
pune diagnosticul: alcoolism cronic cu stare demenţială. Se începe strichno- 
terapia cu 'de 2 ori 3 mgr. pe zi, care după 3 zile şa urcă, la  de 3 ori 3,
aşa că la  6 zile ajungem Ia 12 mgr. pe zi în 4 injectiuni. După 13 zile
T. A. 13—8; este ceva mai bine din punct de vedere psihic. Circulaţia 
periferică mai bună, somnul liniştit, vorbirea mai uşoară, perzistă încă
ttp1fu;;m- La 1G Dec. se dă de 3 ori 6 mgr. pe zi, doză care -se| meni ine 
până la 28 Dec., când bolnavul începe să aibă un aspect mai vioiu, se ştie 
orienta, recunoaşte anturajul şi răspunde la unele întrebări. De aci se reduce 
treptat doza, încât la 9 Ian. 1939, se suprimă injecţiile. După 5 săptămâni 
de tratament ameliorarea pare a fi ajuns la maximum. Punctia lombară ce i

face dă rezultate normale. Părăseşte serviciul la 3 Martie 1939, cu ur
mătoarea stare: Este liniştit, funcţia intelectuală, s’a recuperat partial, se 
orientează bine, citeşte şi seriei greu, adună cifre, vorbeşte spontan. Prezintă 
un humor special. Tremurâturi nu mai are, somnul este bun, exteriorul este 
mai îngrijit. Revăzut după 3 luni este încă mai ameliorat. Nu mai bea.

5. B. V., 40 ani, căsătorit, ziuaş din Arad. Vine la spital pentru 
vajieturi în urechi, idei obsedante. A avut în 1921 şancru sifilitic, tratat de 
atunci neregulat. Alcoolic veichiu. In 1938, hematemeză. De 1 an sufere de 
dureri de cap foarte mari, nocturne. Delà Crăciun 1938, are ameţeli şi vâ- 
jieturi, pentru care vine în spital. Obiectiv: Pupila cu reflexe leneşe. Re
flexe osteotendinoase normala. Sensoriu normal. T. A. —  12— 7. Urina ne
gativă. Psihic: prezintă idei- obsedante şi impulsiuni, insomnie şj tramură- 
turi la membre superioare. R. W. = r  negativ. Diagnostic: alcoolism cronic. 
Idei obsedanta. Se începe tratamentul cu strichnină şi în 5 zile ajungem la 
18 mgr. pe zi. In 6 Pebr. T. A. = r  11—8. Se ameliorează treptat, aşa că 
la 19 Martie termină tratamentul plecând vindecat.

6. L. E ., 48 ani, căsătorit din Arad. Vine la  22 Maiu 1939, pentru
dureri  ̂în membrele inferioara. De 6 ani alcoolist. Bolnav de câteva luni, 
în ultimul timp nu mai poate umbla. Prezintă dureri mari la presiunea 
muşchilor membrelor inferioare. Reflexele patelare diminuate. Tratamentul 
ale membrelor superioare. Insomnia. Psihic normal. Diagnostic: Polinevrită 
alcoolică. Se face tratament cu s,trichnină urcând în 5 zile la 161/2 mgr. pe zi, 
doză care se menţine pană, la  20 Iunie, când începem să reducem treptat do
zele. Bolnavul se ameliorează treptat şi părăseşte spitalul complect vindecat 
la 15 Iulie. . _

7. D. PI., 30 ani, văduvă., lucrătoare din Mureşel. Prezintă de mai 
mulţi ani impulsiuni la băut. Vine pentru tremurături la membre, cefalee. 
Este foarte obosită, n’are poftă de lucru, are insomnie. Este bolnavă do 
luni. Obiectiv: Tremurături la membrele superioare. T . A. =  16—8. R. W . 
=  negativ. Urina negativă- Diagnostic: Alcoolism cronic eu turburări ner
voase. Se aplică strichno-terapia urcând în 3 zile la de 3 ori 41/2 mgr., caro 
doză după  ̂ 5 zile se scade foarte lent, aşa eă bolnava termină tratamentul 
la 29 Iulie după 3 sătăpmâni, complect vindecată. Nu mai bea de atunci.

M. M. R. 4
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8. D. Gh., 32 ani, necăsătorit» avocat. Vine la 7 Aprilie 1939, pentru 
turburări psihice, cu starea agitată. In  antecedente) sifilis I  (?) în 1937. Este 
alcoolist de 3 ani. La intrare prezintă: conjunctivele injectate, transpiraţie, 
tremurături, vocea răguşită. Fumează în continuu. Este agitat şi vorbeşte 
în continuu, căutând să-şi explice starea în care se găseşte. De circa 2 
săptămâni are visuri terifiante, halucinajiuni auditive şi idei delirante de 
maritaj şi de persecuţie. Insomnie. Vorbire tremurată, parestezii diverse. P re
zintă reflexe normale. R. W. =  negativ. T . A. =  16—10. Diagnostic: 
Psihoză etilică. Se începe tratamentul cu strichnină ajungând în 5 zile la doza 
de 4 ori 9 mgr. pe zi, apoi odată cu ameliorarea stării psihice se reduc 
treptat dozele. La 14 Aprilie. T. A. =  14—8. Somnul bun, mai are halu- 
cinatiuni. La 8 Maiu. T. A. =  14—9. Bolnavul cu aspect normal, nu mai 
are halucinatiuni, perzistă încă uşoare tremurături. Părăseşte spitalul la 16 
Mai urmând să continue încă tratamentul.

9. O. A., 40 ani, căsătorit, brigadier. Este adus la spital la 11 
Martie 1939, pentru stare agitată. Alcoolic inveterat. De 3 săptămâni este 
bolnav, prezentând visuri terifiante, uneori insomnie, tremurături la membre. 
De 2 zile are halucinatiuni vizuale. Este foarte agitat, prezintă logoree, nu 
răspunde la întrebări. Se orientează greu în spaţiu şi timp. Obiectiv: tremu
rături accentuate la membrele superioare. Cianoza fetei şi mâinilor. R. W . 
=  negativ. Examen ocular: nevrită optică retorbulară cu paloarea papilelor. 
A. V.: O. D .: 1/60.—O. S. 5/60. Diagnostic: Psihoză acută alcoolică cu 
nevrită optică retrobulară. Este izolat în celulă şi se începe tratamentul cu 
strichnină cu doza maximă de 4 ori 6 mgr. pe zi, care după 15 zile se 
reduc treptat. La 4 zile dela începutul tratamentului starea generală este 
mai bună, răspunde la întrebări mai clar. La 4 Aprilie se remarcă uşoară 
ameliorare a acuităţii vizuale, O. D. . =  4/60. La 14 Aprilie, bolnavul este 
foarte bine, numai are turburări psihice. Perzistă tremurăturile. Examen 
ocular: O. D. =  2/60.—O. S. =  5/18, deci ameliorare pronunţată. In 9 
Mai părăseşte spitalul complect vindecat, perzistă încă acuitate vizuală re
dusă. La control în 20 Aprilie. A. V. =  la ambii ochi 5/5 adică normal. 
Papilele discret palide încă numai regiunea temporală. Nu a mai băut. Nu 
are acuze.

Din 1939 până în prezent, s’au mai tratat în spital încă 8 cazuri cu 
turburări asemănătoare celui de mai sus şi cu aceleaşi bune rezultate.

Rezultatele obfinufe de noi, prin tratamentul descris mai sus, Ia 
cazurile înşirate, este evident. Strichnină în doze mari, este foarte bine 
suportată de bolnavi. N’am avut niciodată trismus. Tratamentul are oi 
acţiune calmantă asupra sistemului nervos. Agitaţia, violenţa, dispar; 
iurburările psihice, de caracter, confuzia diminuiază treptat, apoi dispar, 
iar Ia urmă de tot dispar durerile musculare, ameţelile, insomnia, efq.

In al doilea rând dispare Ia o parte din bolnavi setea de alcool, 
care însă se pare că nu se menţine.

Din punct de vedere biologic se constată mărirea proceselor de 
apărare, diureză crescută, ameliorarea funcţiunilor hepatice, iar circulaţia 
revine Ia normal. Astfel dispar: transpiraţia, furburările de circulaţie pe
riferice, iar tensiunea arterială uneori urcată Ia cazurile de alcoolism 
cronic revine Ia normal, pe când Ia cei cu tensiunea art. scăzută, 
urcă Ia normal după tratament. Procesele de nevrită retrobulbară se 
vindecă. S ar putea obiecţiona, că având în vedere, că aoeşîi bolnavi 
sunt izolaţi, —  ne mai putând ajunge Ia alcool, —  vindecarea lor să 
se daforească eliminării alcoolului din organism şi nu sfrichninei. Totuşi, 
fără să negăm faptul desinfoxicării prin eliminarea alcoolului, strichnină 
are evident o acţiune, quasi specifică, contrabalansând acţiunea alcoolului 
asupra sistemului nervos, —  acţiune de natură excitantă —  şi calmând 
puternic sistemul nervos, având drept rezultat suspendarea celor mai
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grave stări de agifafie. Unul din cazurile noasfre demonstrează apoi clar 
faptul, de veche observafie, că Ia aceste turburări psihice cu agifafie 
produse de alcool, morfina şi hioscina sunt confra-indicafe, fiindcă 
produc accentuarea simptomelor nervoase, având efect excitant.

Mecanismul de acfiune al sfn'chninei nu se cunoaşte, dar se poate 
bănui, că întocmai ca şi la intoxicafiile barbiturice unde strichnina sd 
administrează în doze mari, ar avea o acfiune de antidot, strichnina sco- 
fândglcoolul din combinafia (respectiv starea de solvit) cu membrana 
lipoiaica a celulei nervoase. Procesul infim nu se cunoaşte, dar frebuei 
că se bazează pe modificările permeabilităţi celulare, ridicarea tensiunii 
superf. a  membranei, osmoză, etc., —  toate aceste procese uşurând 
desprinderea alcoolului din combinafia, alcool celulă nervoasă.

In concluzie strichnino-terapia este un mijloc eficace de trata
ment în doze mari şi prelungite,, treptat urcate şr lent coborîfe, potrivite 
cu felul furburărilor nervoase şi cu indicaţi în toate complicafiunile ner
voase ale alcoolismului chiar şi în alcoolismul inveterat cu turburări de- 
menfiale incipiente. Succesul terapeutic este asigurat în ceea ce priveşte 
vindecarea furburărilor psihice şi nervoase, dar nu ne putem încă pro- 
nunfa dacă s a r  produce o desobişnuinfă de durată mai lungă fafă 
de alcool.
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D-r ARICESCU et D-r STOINESCU : Le traitement des complications ner
veuses de l’alcoolisme avec la striehnine.

Le traitement de toutes les complications nerveuses de l’alcoolisme même les 
troubles démentiels de l’alcoolisme invitéré au debut,—avec des doses massives 
et prolongées, variables d’après les formes cliniques des troubles nerveux, gra
duellement elevées et lentement réduites de striehnine,— est une méthode thera- 

, peutique efficace.
Le succes therapeuthique est assuré en ce qui concerne les troubles psichi- 

ques .et nerveux, mais les auteurs ne peuvent pas encore affirmer avec certitude 
si oh obtient aussi une désobéissance de longue duree envers l’alcool.

D-r ARICESCU und D-r [STOINESCU : Die Behandlung der nervösen 
Kompilationen des Alkoolismus mit Strichnin.

Die Behandlund aller alkoolisch-nervösen Komplikationen, selbat die im 
Anfangsstadium befindlichen Geistesstörungen des Alkoolismus erfolgt nach einer 
sehr wirksamer Methode durch, anfangs, längere Zeit verabreichten hohen Strich- 
nin-Dosierungen, die dann stufenweise gesteigert und langsam vermindert werden.

Was die nervösen und psichischen Störungen des Alkoolismus betrifft ist 
die Behandlung erfolgreich, die Verfasser können aber nicht mit Bestimmtheit 
behaupten, ob sie auch eine dauernde Entwöhnung vom Alkoolismus gewährt..
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D-r AR1CESCU e D-r STOINESCU : Il tratamento dei complicazioni nervosi 
dell’alcoolismo con la stichnina.

11 tratamento di tutte le complicazini nervose dell’alcoolismo, le disturbe
rò™  demenziali dell’alcoolismo inveterato all’inizio medissimi, con dose massive 
e sostenute, variabili seconde le forme cliniche delle disturbazioni nervose gra
dualmente aggrandite e lentamente ridote di strichnina, e un metodo molto efficace.

Il suceso terapeutico e assicurato in quanto alle disturbazioni mentali e 
nervosi, perógli autori non possono ancora affirmare con certitudine s si otiene 
di simile un averzzlons di longa durata per l’alcool.

Tratamentul cel mai raţional al turburărilor neuro-vegetative 
cari însoţesc insuficienţa ovariană prin

FOLIC ALXIDO..Y Alt
Tablete şi fiole

hormon folicular, calciu şi extract de ovar

Preparat sulfamidat

A M B E
T A B L E T E

conţinând 0,40 gr. paaraminobenzolsulfamid pe tablele 
Indicat în stările de infecţiuni cu streptococi, 

meningococi, gonococi şi colibacili

c



Sedativ al tuselor rebele

CODOFORME BOTTU
[ Copii mici: 2—4 linguriţe In 24 ore. 

Sirop t j Copii mari: 2—4 linguri desert in 24 ore. 
[ Adulţi: 2—4 linguri de supă in 24 ore.

Comprimate : Í Adulţi: 5—8 in 24 ore. 
Copii: 2—3 In 24 ore.

Algii — Nevralgii — Odontalgii — M enstrualgii — 
Migréné — Gripe.

KIÉ A L G Y L
Cloralopirină — Fenacetlnă — Cafelnă — Hexametilenamină. 

Comprimate: 1 — 2 la nevoe.
Doza maximă 8 pe zi.

Se înghit fără a se sfărâma.

Angine — Stom atite — Arsuri — Ulceraţiuni — Vaginite.

NI E O L
Ozon $1 oxigen in stare născândă 

Gargarisme t 1 lingură de supă la un pahar cu apă. 
Pansamente s Neol 1 parte, apă 4 părţi.
Sp&l&tnri vaginale : 1—2 linguri la 1 irigator.

Laboratoires du Prof. BOTTU — Paris

Eşantioane şi Literatura 
Laboratorul Farmaceutic „LUTEŢIA“ S. A R. 

103, Str. Toamnei, Bucureşti III. Tel. 2.21.38



U R A L Y S O L
TRATAMENTUL D IA TEZEI REUMATICE 
DIZOLVANT $1 LUMINATOR PUTERNIC AL 

ACIDULUI URIC
Elemenlul fundamental al acestui preparat îl constitue Acidul 

Timinlc, dizolvantul natural al Acidului Uric.
Cltratul de Hexametllen-Tetramlnă şi Hexametilen-Tetra- 

mlna asigură antisepsia căilor urinare şi biliare.
Dletilen Dlamina funcţionează ca elimlnalor al Aci3ului Uric.
Carbonatul de Litlnă activează diureza.
Benzoatul de Sodiu este antiseptic al aparatului urogenital şi 

colagog în litiaza biliară.

IND1CAT11INI:
URALYSOL este indicat în toate maladiile urice:
Arlrilism, Gută, Reumatisme, Gravelă, Hipertensiune,
Arterio-Scleroză, Colici hepatice şi neîretice, anumite
Dermatoze (Eczeme-Herpes), Cistite, Pielite, Nevralgii
Migrene, Urticarii.

f m m  ŞI MODUL DE ÎNTREBUINŢARE:
URALYSOL se prezintă sub formă de granule cu gust foarte 

plăcut şl se ia în dozele următoare:
ADULŢI: Dimineaja şi seara câte una linguriţă cu granule 

dizolvate înfr’un pahar cu apă.
COPII: Dimineaţa şi seara câte Vi linguriţă cu granule dizol

vate într’un pahar cu apă.
In afecţiunile cronice, se va face în medie o cură de 12 zile 

pe lună: primăvara şi toamna 20 zile pe lună.

Laboratoires LOBICA — PARIS
Eşantioane şi Literatură:

Laboratorul farmaceutic „LUTEŢIA“ S. A. R.
103, Str. Toamnei, Bucureşti III, Tel. 22138



Spitalul lh. I Preda din Craiova 
Serviciul de ginecologie şi obstetrică 

Medic Prim ar : D-na Docent D-r Mateescu-Ionescu

DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC AL LEZIUNILOR ANEXIALE 
CU EVOLUŢIE IN DOUGLAS

de
D-r AMELIA DEMETRESCU

Medic secundar

Problema diagnosticului în sine, stabilit pe bază de anumite 
simptome, devine eroare clinică, scuzabilă dealtminfreli, când variabili- 
fatea simptomelor şi a  evolufiei lor devine apreciabilă, urmând ca să 
impună o anumită conduită.

In clinică, uneori diagnosticul este aproximativ, deşi este bazat 
pe explorări cu mult menajament, ajutate de anamneză şi complectate 
de puncjii exploratoare. Alteori diagnosticul este atât de deficil de sta
bilit, ca Ia cele 4  cazuri clinice pe cari Ie descriu, şi Ia cari dificultatea 
de diagnostic a  provenit din paradoxul simptomelor.

Pentru afecfiuni constatate clinic supurate avem surpriza Ia in
tervenţie de nesupurate şi invers.

Obs. l-a . — Gheorghija Ionişoni, de 48 ani, internată pe ziua de 21 
Noembrie 1940, pentru lipsa menstrualei de 3 luni, cu pierderi de sânge 
de o săptămână când a <1 urait 1 zi şi cu tumoră abdominală cu 7 luni înainte, 
care bombează în Douglas.

Anicc. pers. Nicio sarcină, niciun avort, menstrele anterioare ritmice, 
cantitate potrivită, durată 3 zile, procedate de dureri în lombe. La 22 N-brie 
1940, la examenul genital se constată: uterul împins înainte şi spre dreapta 
deasupra simfizei, cu colul turtit între simfiză şi Douglas de o tumoră mare, 
cu fundul la ombilic, iar laturile din fosfi iliacă dreaptă în spre cea stângă., 
remitentă, imobilă cu punctul de plecare fosa iliacă stângă şi care bombează 
în Douglaş. Colul nu se vede complect turtit. Punoţia în Douglas pozitivă, cu 
lichid hematie. Diagnostic pre-operator, hematocel refro-uterin, origina(?). Ope
rată la 25 N-brie 1940; se constată o tumoră mare cât un pepene mijlociu, 
imobilă, neregulată, formată dintr’o pungă mare cu lichid în tensiune, a 
cărei fată anterioară es,te formată din ansa signoidă complect aderentă până 
la uter, care es,te împins înainte lateral şi sus, nodozităti dure de bol stercoral 
cari dădeau .impresia da neregularitate a tumorii.

Fundul tumorii merge înapoi şpr'a Douglas,' limitat de membrane 
groaşe organizate, cu lichid hematie de culoare roşu-cafeniu. Ambele. salpinge 
aderentei ovarelor cu nodozităti pe ele şi secreţie purulentă.. Se face histerecto-
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mie şub-totală cu anexectomie bilaterală şi se închide abdomenul fără dre- 
nare. Diagnostic post-operator: pclvi pcritonită sero-sanguinolcntă eu vechi 
leziuni anexiale inflamatorii.

Dificultatea de diagnostic prin: amenoree de 3 luni, simptom de 
sarcina, simptom de menopauză, are 4 8  ani, pierderi de sânge cu 
tumoră abdominală lent evoluată, 7 luni, dar care bombează în Dou- 
glas, lipsă de fenomene acute locala şi generale, totuşi trecut genital 
inflamator, lipsă de turburări simpatice. Deşi puncfia în Dauglas ne-a  
pus pe o cale, totuşi certitudinea diagnosticului nu am avut-o decât poate 
dacă am fi avut posibilitatea complectării printr’un examen citologic şi 
hematologic.

Obs. 2-a. — Bolnava Maria I\, 23 ani, se spitalizează la 24 Martie 
1942, pentru turburări simpatice de sarcină, lipsa menstruatiei de I I /2 lună, 
dureri în abdomenul inferior şi ^curgeri puţine, rozate.

Istorie. Cu o săptămână înainte durere bruscă în fosa iiiacă stângă, 
cu pierdere de sânge curat, apoi de culoare închisă, turbure. După 4 zile, 
dureri mari în abdomenul inferior, pierde sânge abundent, frison, febră, ano
rexie, ultima menstruaţie bună. Examenul genital la 24 Martie 1942; uterul 
puţin mărit de volum, imobli, înapoia lui şi în fundul de sjac lateral stâng, 
o tumoră de mărimea unei portocale care bombează în DouglaS, din col puţine 
glaire rozate. Diagnostic clinic, sarcina extra-uterină cu hematocel posterior. 
Da 25 Martie 1942, punctia în Douglas dă puroi gros, cremos, mirositor. Pace 
3 injecţii vaccin Delbeit, iar la 1 Aprilie 1942, colpotomie posterioară cu 
tub de dren în T. Diagnosticul post-operator: pelvipcritonită închistată puru
lentă.

Dificultatea de diagnosticclinic cu eroare a fost comisă din cauza 
simptomatologiei care era aproape toată îndreptată către sarcină extra- 
uterină, cu aproape de Ioc simpforrie de trecut genital inflamator şi din 
cauza lipsei posibilităţii complectării cu examene de laborator.

Obs. 3. — Bolnava Ioana A., 32 ani, căsătorită, se spitalizează pa data 
de 16 Aprilie 1942, pentru dureri în abdomenul inferior, începând cu o 
lună de zile înaintei mai accentuată de 2 zile, prima afecţiune genitală acum 
4 ani, pentru care s’a tratat intermitent.

Aut. pers. Ultima menstruaţie la  20 Martie 1942, întârziată cu 2—3 
zile. Menstrele anterioare căsătoriei ritmice, durată 8 zile, foarte abundente, 
nedureroase, păstrează acelaşi caracter timp de 11 ani, iar de 4 ani sunt 
neregulate. Examenul genital: uterul prins într’un bloc mare, care se întinde 
din fundul de s,ac lateral stâng până în cel drept, bombează în Douglas, mult, 
renitent şi dureros. Bolnava este afebrilă, puls normal. Timp de 3 zile dela 
sosire, fiind în observaţie, febricitează puţin, 37°1, pulsul 96, bine bătut. 
A 4-a zi dela sosire, 20 Aprilie 1942, se operează, în prealabil punctia în 
Douglasţ fiind pozitivă cu sânge cafeniu.

La deschiderea abdomenului, aderente strânse la epiploonul mare, sal- 
pinga ştângă cu moîă sanguină, hematocel posterior, din care se scot chiaguri 
multe nemirositoare, nu se drenează. Se extirpă trompa gravidă stângă şi 
ovarul atâng.

Dificultatea diagnosticului cu eroare clinică, a  provenit din cauza 
ştergerii intensităţii simptomelor, şi prezenfa datelor anamnetice de trecut 
genital patologic, diagnosticul pre-operator fiind de pelvi-peritonită în 
chistată, iar post-operator de sarcină extra-uterină; iarăşi cu lipsa po
sibilităţii complectării examenelor de laborator.

Obs. 4-a. — Bolnava Elena R ., 32 ani, căsătorită, se internează pe 
ziua de 23 Mai 1942, pentru dureri în abdomenul inferior, începând cu 6 
luni înainte, ian de 3 săptămâni, zilnic, uşoare pierderi de sânge.
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Istorie: Menstrela anterioare ritmice însă abundente; de 3 ani greutate 
dureroasă la urinare, şi leucoree. Acum 6 luni tentativă mecanică de avort, 
pentru menstruaţie întârziată, după care pierde sânge. De 3 săptămâni dureri 
la epigastru, sughiţuri pierdere de sânge cafeniu, continuându-se zilnic inter
mitent ş i' în putină cantitate, bolnava sa debilitează.

La 24 Mai 1942, examenul genital: uterul mărit de volum globulos, 
mobil, cu orificiul întredeschis, din care| se scurge sânge turbure.

La 30 Mai 1942, raclaj pentru avort incomplect la domiciliu, uterul 
puţin mărit, se extrage mucoasă normală.

Iunie 2, 1942: In fundul de sac lateral de o împăstare molatecă cât 
o nucă verde, neregulată.

Iunie 10, 1942: Anexa dreaptă, încă mai mărită.
Iunie 15, 1942: Ambele funduri de sac laterale împăstate, dureroase. 

Intre timp face 2 lipotimii.
Iunie 22, 1942: Uterul dat pe dreapta, în fundul de sac lateral stâng, 

o tumoră renitentă, cât o mandarină, prelungindu-se în Douglas, unde bom
bează. La punctie so extrage 19 cmc. puroi gros amestecat cu sânge, nemirositor, 
iar în momentul extragerii acului, se dă de altă pungă, mai declivă, din care se 
scoate 1 cmc. sânge cafeniu. Se lasă în repaus până a doua zi, numai cu 
prişnit pe abdomen şi în observaţie.

Iunie 23. Tumora din stânga diminuată, iar în Douglas o alta cât 
un ou de găină,, care bombează, renitentă şi dureroasă şi din care punctia 
extrage lichid s,ero-citrin. Deci 3 pungi diferite ca conţinut. Diagnostic pre- 
operator: avort incomplect efectuat Ia domiciliu, eu vechi leziuni inflamatorii 
anexiale.

Diagnostic post-operator: sarcină extra-nterină cu hidro şi pyo-salpinx.

Cazul acesta a necesitai un timp mai îndelungat pentru fixarea 
unui diagnostic, şi acela nedefinitiv din cauza semnelor confuze. Pier
derile de sânge au fost socotite avort, iar Ia raclaj s’a  extras mucoasă 
normală; lipotimiile au fost puse pe socoteala unui organism debil şi 
au fost mascate de evolufia tumorilor juxta-uterine, variabile la examinare 
şi diferite la punejii ca confinuf, 3 punefii au dat 3 feluri de lichid. 
Aci a  fost existenfa sarcinei extra-uterine cu vechi leziuni inflamatorii 
anexiale.

Chiar după cele 3 pUncfii, diagnosticul nu a  fost definitiv. In- 
tervenjia a fost pe lângă exploratoare curativă.

Dificultatea diagnosticului a decurs din confuzia simptomelor, evo
lufia trenanfă şi lipsa posibilifăfii de complecfare cu examen citologic 
şi hematologic.

Toate aceste 4  cazuri clinice sunt destul de- concludente ca să 
motiveze dificultatea la diagnostic. Unele cazuri au prezentat simptoma
tologia mergând către supurafie, şi operafia nu a afirmat-o, altele au 
avut o evoluţie rapidă cu aspect quasi dramatic şi intervenţia a  con
statat contrariul. Apoi lipsa examenelor de laborator, citologic şi he
matologic, de a  cărei imposibilitate ne-am resimfif, a  finut pe Ioc urmă
rirea clinică şi oportunitatea intervenţiei. Funcţia exploratoare n e-a  elu
cidat rapid; şi dacă această punefie la nivelul Douglasului este hofă- 
rîtoare în diagnosticul de hematocel, examenul citologic şi hematologic 
este hotărîtor pentru diagnosticul leziunilor supurafive, rămânând sur
priză hemafocelul supurat..



RUBIAZOL
CMmioterapid aloxlcâ şl fàrà accidente a 

streptocociilor simple şi asociate

Preventiv I
Realizează o adevărată imunitate chimică 
contra streptococului

Curativ
Vindecă toate maladiile provocate sau agra
vate de streptococ
Acţionează şi asupra stafilocodilor genera
lizate, meningocociilor şi colibaciluriilor.

Erisipel — Septicemie — Bocteriemie — Gripa 
Scarlafinâ — Pneumonie — Dronco-Pnenmonie 
Pleuresie — Angine — Sfrepto-Difterie — Ofife- 
Mastoidite—Meningite—Flegmoane— Dermatite 

Pielonefrite — Cistite — Colibaciloze.
NICI O TOXICITATE

1. Trebue intervenit imediat administrând doze 
suficiente.

2. Tratamentul trebue continuat incă câteva zile 
după dispariţia simptomelor infecţloase.

COMPRIMATE
Singure suficiente aproape in 
toate cazurile.

Adulţi; 6 — 12 pe zl.
Copii: Jumătate doză.

In afecţiunile cu caracter grav, nu 
comprimate pe zl, cea mai 
fără nici un inconvenient.

F I O L E

de 5 cc. =  0 gr. 25, injectabile 
exclusiv pe cale intramusculară.

Adulţi: 2 — 3 pe zi.
Copii: Jumătate doză.

iţi să administraţi doze de 15—20 
:ată posologle putând fi depăşită

Laboratoires du Dr. Roussel — Paris
Eşantioane şi literatură:

Laboratorul Farmaceutic „LUTEŢIA“ S. A. B.
103.—Strada Toamnei—Bucureşti, III.

Telefon 221/38



Spitalul Filantropia din Craiova

CONTRIBUŢiUNI LA TRATAMENTUL PLEUREZIEI PURULENTE 
(Prontozilul în cavitatea pleuralăj

de
D-r EMIL LAPTEŞ

Medic Secundar al Secţiei Chirurgicale

Indicaţiile operatorii în pleurezia purulentă sunt discutate din mai 
multe puncte de vedere. Se pune întrebarea, dacă vidarea puroiului prin 
puncfie poate fi considerată satisfăcătoare, cât timp se poate recurge Ia 
ea, şi care drenaj gr fi mai preferabil.

In principiu, cu cât pacientul este mai tânăr şi toxicitatea mai 
slabă a  puroiului influenţează mai puţin asupra stării generale, cu atât 
mai mult revine indicaţiile puncfiei pleuraie. Dacă Ia copii se poate 
obţine o vidare suficientă prin puncfie şi în acelaşi timp starea generală 
rămâne mulţumitoare, nu există niciun motiv pentru operaţie. Din ne
fericire aceste cazuri nu sunt atât de dese după cum ne-am aştepta 
din literatura pediatrică. In tot cazul sunt cazuri, în care copilul e adus 
într o stare atât de gravă, încât nu s ’ar mai putea vorbi de un trata
ment prin puncfie.

In deosebi când fenomenele toxice ale empiemuluî continuă să per
siste se impune ca regulă generală vidarea puroiului. De sigur că ex
tracţia prin puncfie a  unei părţi a puroiului nu este suficientă, fenome
nele rezorbţiei toxice persistă necesitând evacuarea complectă. Acest 
fapt numai prin puncfia simplă nu este niciodată posibil.

Dacă copiii adesea se operează prea târziu Ia adult, frebue de 
ţinut seamă de o intervenţie prea timpurie. Fără îndoială că empiemul 
cu puroi gros al acestora, trebue operat nu însă exudatele subţiri Ia tre
cerea dela seros Ia purulent. *

Fenomenele de compresie importante sunt o indicaţie absolută pen
tru intervenţie. In cazurile în care, exudaful nu e  net purulent se va 
puncfiona mai întâiu, toracotomia rămânând, condiţionată de examenul 
bacteriologic şi evoluţia boalei.

A opera timpuriu Ia un moment în care îngroşarea inflamatorie 
a  pleurei lipseşte, drenajul închis care este considerat ca tratament 
ideal, eşuează.
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Relele urmări gle vechei şi clasicei metode —  toracotomie cu 
rezecfie de coastă şi deschidere largă a  pleurei — • a făcut ca această
metodă să piardă din credit. In special în timpul epidemiei de gripă,
mortalitatea s’a ridicat până Ia 9 0 % . Acest fapt a avut Ia timpul său 
drept urmare renunfarea Ia toracotomie, deschizând drumul puncfiei. 
Această concepte era totuşi greşită după cum s’a văzut mai târziu.

Nu rezecfia de cqastă prin sine însăşi era vătămătoare bolna
vului, ci modificările brutale ale presiunei intraforacice, compresia m e- 
diastinală care de atâtea ori poate fi fatală în plăgile cu torace deschis.

Aceste dezavanfagii pot fi pTevenife prin drenajul pleurei cu to
race închis.

Ţelul inîervenfiei este, ca  după golirea puroiului, plămânul colabat 
să revie în contact cu peretele toracic evitând formarea unei cavifăfi 
reziduale. Acest fapt nu este însă totdeauna posibiF. Experienfa unui 
mare număr de cazuri arată că  spafiul rezidual poate surveni indiferent 
de metoda utilizată, însă pozifia acestei cavităfi —  foarte important 
după cum vom vedea —  este diferită după felul drenajului utilizat.

In toracofomiile cu torace deschis, aerul se ridică brusc în sus 
şi apasă întocmai ca o pernă de aer vârful plămânului, împiedecând 
aproprierea acestuia de peretele toracic. Urmarea este creiarea unui spa- 
jîu rezidual sus situat cu un aspect radiologie caracteristic (Heller), pu
tând fi comparat cu o pipă cu capul în sus şi cu feava în jos, spafiul 
rezidual în sus în spre vârf continuându-se în jos cu un traecf fis— 
tulos subfire până Ia punctul drenajului. Această posibilitate este mult 
mai frecventă după drenajul cu torace deschis decât în cel cu torace 
închis. In acest din urmă caz alipirea vârfului plămânului, care nu 
mai este oprită ţie perna de aer este posibilă iar în cazul formărei unei 
cavităfi reziduale, aceasta este situată Ia bază.

Acest fapt are o mare imporfanfă practică în ce priveşte trata
mentul operator ulterior, căci în timp ce desfiinfarea unui spafiu re z i- . 
dual superior este o infervenfie grea şi cu oarecari riscuri, închiderea 
unei cavifăfi reziduale inferioare este o operafie uşoară şt inofensivă.

Toate avantagiile par să fie întrunite în drenajul Iui Biilau, care 
din nefericire are şi el inconvenente.

1. Tubul de dren poate fi comprimat de coaste.
2 . Dacă este introdus prinfr’un trocar un tub subfire, acesta se 

poate astupa uşor.
3. Pielea perforată fiind elastică se strânge ca o manşetă de 

gumă în jurul tubului, în timp ce gaura din pleură poate fi mai largă*1 
puroiul pufându-se prelinge în fesuturi şi provoca un flegmon al pe-’ , 
refelui toracic.

S ’a  căutat atunci să se asocieze avantagiile drenajului .închis cu 
rezecfia de coastă care este metoda cea mai bună în tratamentul em- 
piemului pleural.

Se poate însă renunfa Ia drenajul închis dacă este vorba de des
chis, empieme încapsulate cu aderenfe Ia perete. Aici nu mai există pe
ricolul variafiei bruşte a  presiunei şi a l pneumotoraxului apical. De ase-' 
menea în empiemele cronice cu perefi groşi, acest pericol este exclus.

In aceste cazuri este permis a  se face toracotomia clasică. In
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ceea ce priveşte empiemul copiilor mici, tubul de dren este foarte de-* 
seori scos afară din cauza turbulenţii lor, cu foaie astea foful merge 
bine, elasiicifafea ţesutului fânăr nu permite formarea unei caviiăfi re
ziduale, iar pansamenful din jurul foracelui îmbibaf de puroiu func- 
Jionează întocmai ca un venfil, lăsând puroiul să iasă, nepermijând însă 
cerului să intre. Afară de aceasta, Ia copii putem atinge scopul numai 
prin puncfie, iar când se ajunge Ia foracofomie, mediasfinul este dej/a 
întărit, perefii sunt îngroşaţi, în urma procesului inflamator. Totul se 
schimbă, însă dacă se provoacă prin puncfie un pneumotorax şi acesta 
se întâmplă regulat dacă se extrage cu siringa,, se goleşte şi apoi iar 
se extrage. Şi în acest caz trebue de lucrat cu forace închis, puroiul 
fiind extras cu un aspirator.

Când ne găsim în fafa unui empiem cronic, cu cavitate reziduală, 
aceasta trebue înlăturată.

Nu poate fi vorba despre o indicafie specială când şi prin ce 
metodă se va interveni. Fiecare caz se prezintă altfel, elasticitatea ţe
suturilor, rezorbfia toxică a suprafeţelor empiemului, starea generală, to- 
tel putând varia Ia. infinit. Trebue de precizat însă cât timp putem 
trata fără intervenţie şi care este momentul cel mai favorabil când' 
aceasta se impune.

Tratamentul absfenfionisf poate fi urmat atâta timp cât plămânul 
mai posedă calitatea de p se dilata, şi da: a reveni Ia peretele toracic. 
Când însă radiografiile exclud această posibilitate, intervenţia nu mai 
trebue amânată. Menţinerea continuă a  unei cavităţi supurante fis— 
tulizafe nu poate fi privită cu 'indiferenţă chiar când bolnavul s’a  obiş
nuit cu ea, intoxicaţia continuă datorită rezorbţiei toxice, nu va fi to
lerată Ia infinit.

Starea generală urmărită cu atenţie, dă indicaţia precisă pentru 
întreruperea tratamentului conservator. Această indicaţie poate surveni 
chiar în perioada de aşteptare, când plămânul este încă elastic. Alte
rarea stării generale, survine când cavitatea este de mult timp rigidă. 
Indicaţiile operatorii se precizează când bolnavul scade în greutate cu 
toată alimentaţia abundentă' şi arată prost.

Schimbarea tabloului sanghin în special hematiile, ridicarea con
tinuă a vitezei de sedimentare, furburările renale sunt fenomene de 
alarmă. Scăderea Ieucociteîor, la un bolnav care slăbeşte şi se simte 
prost, departe de a fi jutn semln bun, Indică' o slăbire a rezistenţei orga
nismului impunând o intervenţie rapidă contra cavităţii supurante.

Toracoplastiile totale, mutilante, au devenit în parte astăzi de 
prisos. In general când nu este vorba de un empiem total ajungând 
până Ia vârf, ne putem mulţumi cu operaţiuni mai mici, mult mai puţin 
mutilante. De asemenea vechea plastică a Iui Schede cu sacrificiul ner
vilor infercosîali cu toate urmările ei, poaîe fi evitată.

Rezultatele foracoplastiilor modeme sunt foarte bune întrema
rea bolnavilor după aceste Intervenţii este surprinzător de rapidă şi mor
talitatea minimă.

O  particularitate specială o au empiemele interlobare. Situaţia 
lor cere înainte de a fi deschise, aceleaşi condiţiuni ca pentru abaesul 
pulmonar, aderenţă între pleura parietală şi viscerală. Acestea pot fi
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datorite boalei, sau provocate artificial. Puncfia este contra indicată 
atât timp cât pleura, parietală şi viscerală nu aderă, putând duce Ia in
fectarea spaţiului pleural liber. Diagnosticul radiologie este hofărîtor, d eşi. 
eroarea cu o tumoră nu este exclusă.

Indicaţiile operatorii în empiemul interlobar sunt similare ca pen
tru abcesul pulmonar.

Acestea ar fi indicafiile actuale în ceea ce priveşte tratamentul 
empiemelor acute şi cronice.

Se pare însă că un procedeu pe care îl întrebuinfez de câtva timp 
în Secţia Chirurgîca'ă a  Spitalului Filantropia din Craiova, să schimbe 
pronosticul acestei afeefiunî.

Este vorba de injectarea pronfozilului direct în cavitatea pleurală, 
după extragerea puroiului, un procedeu care îl folosesc de peste un an, 
de zile la empiemele care au trecut prin acest serviciu şi care mi-a dat» 
o vindecare perfectă, fără a mai fi nevoit să intervin operator. Acum un 
an încercând să atenuez, toxicitatea puroiului înainte de intervenfie, am 
introdus în cavitatea pleurală câteva fiole de prontozil, după ce în . prea
labil extrăgeam cantitatea de puroiu care era posibilă. Ameliorarea în 
starea generală a bolnavului a  fost atât de frapantă, încât am fost. 
încurajat să repet aceiaşi manoperă, amânând toracotomia. Prin punc- 
jiile următoare, evacuam un puroiu mult mai subjire şi injectam siste-, 
mafie pronfozilul.

De obiceiu după 4— 5 punefii febra cade definifiv, starea gene
rală este foarte bună, bolnavul câştigă în greutate şi poate fi considerat 
vindecat.

OBSERVAŢII CLINICE
Observaţia l-a .
Soldatul Angliei Ilie, intrat în Spital la  12 Oct. 1941, ieşit la 12 Dec. 

1941, cu Diagnosticul de: Plagă penetrantă a hemitoracelui stâng cu empiem 
consecutiv. Rănit la 17 Sept. 1941, evacuat dela Tiraspol la  Craiova.

La examenul local &e constată: o plagă în setan a hemitoracelui stâng 
orificiul do intrare la 2 cin. de marginea sternală în al patrulea spaţiu inter- 
costal, orificiul de ieşire în axilă stângă. Orificiul de intrare este complect 
cicatrizat, orificiul de ieşire de mărimea unei monede de 10 lei, supurează 
puţin. Matitatea pTonuntată la baza ştangă. Pacientul este dispneic, emaciat, 
paloare pronunţată, ştare septieemică, febră cu mari oxcilaţii adinamice. Se 
extrage puroiul prin puncţie, &e injectează prontozil în cavitatea pleurală, se 
repetă la 3—4 zile. Starea generală se ameliorează simţitor. Temperatura scade 
la normal şi s,e menţine. La 12 Aprilie, controlul radiologie arată sinusul costo- 
diafragmatic stâng aderent, simfiză pleurală, externă şi o zonă de umbrire 
foarte uşoară deasupra diafragmului. Părăseşte Spitalul la 12 Dec. vindecat.

Observaţia 2-a.
Fruntaşul Barbu Dumitru intră în Spital la 16 Oct. 1941 şi pleacă 

la 28 Aprilie.
Plagă oarbă a hemitoracelui drept, cu orificiul de intrare sub vârful 

omoplatului drept, retenţia pxoectilului în plămân. Hemotorax ompiem conse
cutiv, plaga labei piciorului cu fractura calcaneului, flegmon consecutiv. Stare 
gravă septieemică. Acuză dureri mari la baza plămânului drept. Matitata la 
baza dreaptă. Radiologie 16/10, hidro’pneumotorax, cu schije intra-pulmonară. 
Se extrage prin punctie circa 300 gr. puroiu gros galben verzui, se introduce 
prontozil intra-cavitar se repetă la  3—4 zile, starea generală, se ameliorează 
simţitor, la 29 Ian. 1942, examenul radiologie dă lichid foarte redus la baza 
dreaptă. La 18 Martie 1942, gimfiza sinusului costo-diafragmatic drept, în-.
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groşare pleurală, ephije intra-pulmonară. Părăseşte spitalul la  28 Aprilie, 
1942, vindecat.

Observaţia 3-a,
Ştefan Neacşu de 18 ani, din Balta—Dolj. Intră în serviciul chirurgical 

la  ̂ 10 Maiu 1942, transferat dela Secţia Medicală cu diagnosticul empiem 
stâng. Bolnav de 6 săptămâni, emaciat, stare septicemică sub icter. Examenul 
radiologie 9/6. Hidropneumotorax stâng cu mare nivel de lichid. I  se face 
punctie, se extrage puroiul, se introduce prontozil 15 cm. cubi se repetă la, 
3—4 zile. La 2 Iunie febra scade definitiv, iar la 25 Iunie părăseşte spitalul 
vindecat.

Puncfia evacuatoare şi injectarea prontoziluiui infra-cavitar poate 
fi aplicată chiar în perioada evolutivă generatoare a empiemului,. 
aiunci când foracofomia esie contraindicată.

Cum în urma plăgilor toracice de răzhoiu, empiemele au devenit 
foarte frecvente, am găsit util să comunic acest simplu procedeu, 
care totuşi are un efect atât de salutar pentru bolnav, dispensându-I de 
neplăcerile unei foracotomii sau trecerei în stadiul cronic.

Singura precauţie de luat este de a evita formarea unui pneu- 
moforax prin puncfie, extrăgând puroiul totdeauna cu un aspirator şi 
nu cu siringa.

Marca preparatului

S iropul NEURO TONIC GHEORGHIU
TO N ICU L N E R V ILO R  ; i  a l  M UŞCHILOR

Aprobat de Ministerul S&n&tiţllApreciat de D-nii Medici Nenrologi şi Internişti
In cazurile:

Surmenaj intelectual, fizic şi moral.
— Anemie. — Convalescenţă.— Exte* 
nuare. -  Melancolie. — Nevrostenie.
— Nervi sensoriali. — Insuficienţă 
sexuală. — Timiditate. — Tic Nervos,

etc., etc.

Reconfortant. Reconstituant. Tonic. Aperitiv. POSOLOGIE: Adulţi: 2—4 linguriţe zilnic Înaintea meselor.



Debilitale — Caşexie — Creşteri întârziate — Convalescenţe 
ca semne de insuficienţă san tnrbnrări evidente ale 

glandelor paratiroide san hipolizâ

CALCIGENOL
G R A N U L E

Fosfat de Calciu mi celar, Hipolizâ, Paratlroidă.
Granulei 2—3 linguriţe de cafea pe zi.

Rachltism—Toate formele de tuberculoză—Limlatlsm—Carii dentare 
Creştere dificilă—Sarcină—Alăptare—Fracturi, etc.

CALCIGENOL
IR AD IAT

Fosfaţi de calcin coloidall -f- Vitamină D. 
Lichid. Adulţi: 2—3 linguri de supă pe zi. 

Copii: 2—3 linguriţe pe zi.

Neurastenii—Nevroze—Maladii consomptive—Tuberculoză etc. •

CALCIGENOL
Fosfaţi de calciu in suspensiune coloidală 

Lichid. Adulţi; 3 linguri de supă pe zi.
Copii t 3 linguriţe pe zi.

LABORATOIRES DOCTEUR PINARD -  PARIS

Literatură şi eşantioane:

Laboratorul Farmaceutic „LUTEŢ1A“ S. A. R. 
103, Str. Toamnei, Bucureşti III. Tel. 22138.



REŢEA DE CATG UT CA MIJLOC DE HEMOSTAZA 
IN HEMORAGIILE MENINGO-CEREBRALE 

DE NATURA TRAUMATICA
de

D-r H. MAKELARIE

Suni împrejurări în chirurgie, lucrările se ştiu, când nepufând 
stăpâni o hemoragie prin mijloace de forcipresură, se poate recurge în 
anumite cazuri Ia famponare, obfinând astfel rezultatele dorite. C ât pri
veşte hemoragiile meningo-cerebrale, de natură traumatică, produse în 
fracturile craniene ale regiunei temporo-pariefale, fie că sunt fracturi des
chise, fie că sunt închise, însă cu lezarea arterei meningee mijlocii, 
sau a sinusului longitudinal, hemoragii care aduc prin hematomul extra 
sau subdural astfel format, turburări de compresiune cerebrale, necesi
tând astfel infervenfiuni chirurgicale, am obfinut în asemenea cazuri, 
a stăpâni hemoragia, când mijloacele de forcipresură au eşuat, utilizând 
o refea de catgut steril din flacoanele special întrebuinţate în operafiuni. 
Am reuşit a  stăpâni aceste hemoragii, tamponând suprafaţa meningo- 
cerebrală astfel lezată, din abundenţă, cu mijlocul acesta.

In două asemenea eaznri *) operate mai de mult în spitalul din Câmpu
lung—Muscel, este vorba în primul rând de un bolnav cu plagă eontuză a 
capului, în regiunea temporo-parietală ştangă cu înfundare osoasă, lezare me- 
ningeii mijlocii şi sinusului longitudinal.

Bolnavul adus la spital în complectă stare de nesimţire (lovit fiind de 
un altul) avea o plagă, a capului în regiunea mai sus arătată. După lovitura 
primită, bolnavul şi-a putut singur cură,ti rana produsă, iar la opt ore în urmă, 
bolnavul a început a ^m ti o stare de slăbiciune în mâna şi piciorul'drept, 
cu nevoia de a dormi şi încetul cu încetul după trei-patru ore urmă paralizia 
complectă a membrului superior şi inferior drept, cât şi starea de nesimţire 
m care a fost adus bolnavul la  spital. Aceste fenomene s’au instalat complect 
la 14 ore dela lovitura primită. Bolnavul după preparativele obişnuite fu 
operat, tăindu-se un lambou cutanat eliptic depăşind larg  suprafaţa plăgii în 
cuprinsul regiunii tempero-parîetale stângi. Am întâlnit în drum o largă su- 
fuziune şanghină a ţesuturilor şi cărând pe breşa craniană, formată dintr’o 
fractură stelată de mărimea unei piese de doi lei în centrul regiunii parietale 
stângi. Am pus în jurul acestei breşe mai multe puncte de trepan; cavitatea 
craniană astfel expusă, o găsim plină cu un mare chiag de sânge, de culoare 
vânătă închisă.

*) D-r H. Makelarie şi D-r E. Belizarie Mişcarea Medicală Română 
No. 1—2 1934.

M. M. R. 5
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Se ridică acest chiag şi găsim că meningele subiacent este rupt pe o 
mare întindere, lăsând vizibilă masa cerebrală din suprafaţa căreia, inundează 
o hemoragie, de sânge de culoare roşu-închis, destul de abundentă şi care 
nu cedează prin tamponamentul făcut şi nici la posibilitatea pensării. Această 
hemoragie aparţine temutului vascular al arterei meningee mijlocii şi anume 
ramuri anterioare a acestei artere cât priveşte meningele şi la reţeaua vas
culară din pia-mater cât pliveşte suprafaţa cerebrală.

In imposibilitatea în care le-am  găsit de a stăpâni această hemoragie 
şi renunţând la indicaţi uneia de a lăsa pe suprafaţa plăgii sângerânde tam
poane de tifon s,teril, pentru hemostază, care trebuiau schimbate mai târziu, 
am procedat a face această hemostază,, formând pa întreaga suprafaţă sânge
rândă endo-eraniană„ o reţea de catgut, din catgutul No. 1 obişnuit pentru 
operaţie, (Iîobcrt-Carion) după ce l-am svântat bina în comprese sterile.

Hemoragia de care vorbim prinsă între ochiurile reţelei de catgut s’a 
atenuat chiar sub ochii noştri, aşa că am putut continua a termina opera
ţia şi îndeplini cele indicate în acest scop.

închidem apoi plaga operatorie, fără a lăsa alt dren, decât o meşă 
subcutanat. Mersul post-operator a fost foarte bun, temperatura bolnavului 
Care la internare era de 37,8, urcându-se la  38,2 la 24 ore după operaţie, 
a scăzut treptat rămânând normală a patra zi după operaţie. Bolnavul a fost 
îngrijit făcându-i-se şi injecţii cu oleu canforat, ser artificial în cantităţi 
mici şi sier antitetan'ic. D i o săptămână după operaţie, bolnavul poate mişca 
şi piciorul paralizat, începând a-şi da scama şi înfăptuind indicatiunile ce i 
se dau :de a închide ochii, deschide gura, etc.

După două săptămâni dela operaţie, bolnavul începe să vorbească, la 
început cu oîrecare dificultate, iar la  o Jună, de zile dela operaţie bolnavul 
îşi dă perfect de bine szarna şi vorbeşte destul de corect.

In acest timp mişcările membrelor paralizate sunt complect restabilite, 
iar plaga capului complect vindeoată. In al doilea caz, operat ţpt în acel 
timp, es,te vorba de o plagă contuză. a capului în regiunea fronto-parietală 
stângă cu rănirea sinusului longitudinal cu hemoragie intensă, stare comatoasă 
şi emiplegie dreaptă, bolnavul a fost lovit în cap cu un par da către un 
consătean după care fapt, bolnavul a căzut jos în stare de nesimţire, şi astfel 
a fost adus la spital.

Interventiunea făcută a constatat într’o largă incizie fronto-parietală 
ştângă, pe lărgime cât suprafaţa unui pod de palmă. Se pun câteva puncte 
de trepan care dă posibiltaitea ridicării unei porţiuni din parietal, şj se re
dresează restul de porţiunea osoasă înfundată, teşind marginele eschiloase cu 
pensa Guje. După ridicarea fracturei de os, din parietal, se curată'bine 
chiagurile de sânge, care abundă pe suprafaţa descoperită şi se constată o 
plagă a sinusului longitudinal, in porţiunea lui medie, prin orificiul căruia, 
odată ridicată chiagurile de sânge, hemoragia sa produce din nou. După ce 
se curăţă regiunea operatorie, astfel arătată, de chiagurile de sânge şi se 
aseptizează plaga sinusului, prin tamponare cu comprese sterile şi eter, se 
burează plaga sinusului cu ö Ireţea de catgut steril No. 1 din catgutul între
buinţat pentru operaţii. Hemoragia oprindu-se sub ochii noştri. Se lasă în 
plagă un dren aşezat la unele din capetele plăgii, peste care se suturează apoi 
plaga operatorie conform regulilor. Mers.nl post-operator foarte bun;-bolnavul 
care avea la venirea în spital temperatura 37,5, aceasta a devenit normală în 
a cincea zi dela operaţie. A treia zi dela operaţie i s’a scos drenul de care . 
vorbim mai s,us. De asemenea, starea comatoasă a început a se risipi cu a 
două zi dela operaţie, când bolnavul a început să se mişte şi să încerce 
să vorbească. Ameliorarea aceasta s’a accentuat treptat, aşa că lâ ieşirea din 
spital, făcută după 33 de zile, bolnavul vorbeşte foarte bine, dându-şi bine 
seama în mod perfect de toate şi având mersul normal; păstrând în acest 
timp o uşoară emipareză la mâna dreaptă.

Căzni mai recent, pe care l-am îngrijit astfel, este al bolnavului Con
stantin A. Gănescu de 35 ani, căsătorit, de fel din comuna Slănic—Muscel, 
internat în Spitalul din Câmpulung—Muscel, la data de 1 Sept. 1937.

Adus la spital în stare foarte gravă bătut de alţii, lovit în nap în 
regiunea temporo-parietală stângă, producându-i o plagă contuză a capului
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cu fractură şi înfundare osoasă, şi hematom voluminos sub durai. Ridicat 
de pe locul unde a căzut de ai săi şi aşezat într’un pat, a rămas într’o 
stare de somnolentă timp de opt zile, din care stare şi-a revenit treptat în a 
opta zi, .când a fos,t adus la  spital. Intre timp a fost văzut de un medic 
care i-a recomandat să aplice pe regiunea lovită, o pungă cu ghiată.

Adus la spital, observăm următoarele: constituţie robustă, neavând nimic 
deosebit de remarcat în examenul general al corpului. Pe suprafaţa capului nu 
se vede nicio urmă de lovitură primită, nici măcar coloratiune» deosebită a 
pielei şi nici a plăgii, numai superficial un mic edem al pielii capului în 
regiunea lovită.

Bolnavul păstrează însă o stare de obnubilare şi răspunde greu la 
întrebări, nu articulează bine şi dă impresia unui peltic; are în plus crize 
convulsive localizate în muşchii obrazului stâng şi în membrele superioare şi 
inferioare în dreapta; mobilitatea acestor membre este diminuată. Bolnavul nu 
are temperatură şi pătrează funcţiunile şfinteriene. întrebând familia asupra 
turburărilor convulsive ce prezintă bolnavul, ni se spune că aceste turburări 
le are de 3—4 ‘zile, în urma loviturii primită. Insă. inculpatul căuta să des- 
mintă această informatiune, spunând că aceste turburări, bolnavul le are de 
multă vreme, chiar din copilărie. .Familia bolnavului spune însă că nu este 
adevărat şi că are aces,te convulsiuni după lovitura primită.

Bolnavul a fost jinut în observaţie timp de trei zile, în care timp 
constatăm continuarea crizelor convulsive de mai sus, care se produc de 
mai multe ori pe zi. In acest timp se face bolnavului o radiografie care ne-a 
arătat; fractură cu înfundarea tablei interne a osului cranian în regiunea 
temporo-parietală stângă.

A patra zi dela venirea în spital, bolnavul fu operat sub anestezie clo- 
roformică. Operaţia , a copştat î̂ntr’o largă incizie în regiunea temporo-parietală 
stângă cu un lambou în forma unei potcoave.

Pe suprafaţa craniană astfel delimitată, aplicăm 5 'puncte da trepăn cu 
trepanul lui Doyen şi ajutat de fierăstrăul lui Gigli, sa intersectionează osul 
cranian şi se cade pe un mare chi,ag da sânge de culoare vânătă-închisă, la 
periferia căruia apare o hemoragia de culoare roşie închisă. Acest chiag de 
sânge era situat axtra-dural, măre cât un ou da găină şi ridicându-1, găsim 
dedesupt dura-mater ruptă, pe maro întindere, prin care breşă palpând cu 
degetul, palpăm suprafaţa cerebrală şi găsim trei eschile osoase înfundate în 
masa cerebrală. întreaga regiune endo-craniană astfel expusă, sângerează foarte 
abundent şi cu tot tamponamentul ca l-am făcut cu compresie sterilă, sângele 
curgea continuu umplând din abundentă tot câmpul operator, protejat în des
tul cu comprese sterile. Orice încercări de forcipreşură au fost zadarnice. Am 
încercat s,ă pensăm aceia ce sângera la suprafaţa şeoartei cerebrale, de unde 
venea în masă această, hemoragie.

Am încercat să pensăm părţile din dura-mater care de asemenea sân
gerau, fără însă vreun rezultat. Bolnavul pierzând între timp destul sânge, 
am fos,t nevoiţi, cu facerea toaletei regiunei operatorii, curătind chiagurile de 
sânge, netezând breşa osoasă ,cu pensa Guje, dându-ne seama în fine pentru 
ultima oară că am extras tot ceea ce putea constitui la  suprafaţa aceasta 
un corp străin, să facem tamponarea regiunei cerebrale astfel expusă, prin 
breşa creiată operatoriu, cu reţea de catgut, introducând cu o pensă prin în- 
fundare, pe zona cerebrală da care vorbim, catgut steril în flacoane (Robert- 
Carier). Am puş un prim tub de astfel de catgut No. 2 în întregime 
şi hemoragia încă nu a fost stăpânită.

Atunci am înfundat şi catgutul celui de al doilea tub. Reţeaua de 
catgut astfel formată fu cuprinsă, imediat de chiagurile sanghine şi hemo
ragia a fost acum stăpânită.

Am putut atunci închide plaga operatorie, lăsând câte un dren de 
tifon sterilizat în unghiurile externa şi partea mijlocie a plăgii.

Mersul post-operator a fost bun. Pansamentul a fost îmbibat în între
gime de şânge, încât am fost nevoiţi a-1 schimba a doua zi, menajând însă 
tifonul drenaj al plăgii. Această meşă de drenaj a fost scoasă a patra zi şi 
plaga după aceea; a fost pansată aseptic la  2—3 zile.

Firele plăgii au fost scoase în a 12-a zi şi plaga a continuat să
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sângere uşor în unul din unghiurile ei, timp (lq încă 20 zile, când bolnavul 
a foqt complect vindecat.

In tot acest timp bolnavul n ’a avut temperatură, iar starea lui generală 
q’a îmbunătăţit cu prima zi dela operaţie, când â putut vorbi, iar a patrai 
zi dela operaţie şi-a revqnit complect.

Convulşiunile ce le prezenta la  internarea în spital au dispărut com
plect odată cu operaţia făcută. A foqt concediat din spital la 13 N-brio 
1937, adică după nouă săptămâni dela data internării, complect vindecat. 
A foşt revăzut după plecarea din spital la trei luni de zile dela operaţie, 
constatând că păstrează o stare bună, umblă normal, vorbeşte corect, şi se 
serveşte de ambele mâini în mod normal.

Cum starea de boală a  pacientului nostru punea şi o chestiune 
penală, procesul ce astfel şi-a luat naştere, a  durat doi ani, când am 
fost invitat de Curtea de Apel din Bucureşti, ca unul ce arp îngrijit 
acest pacient, să dau avizul asupra stării sănătăfii pacientului de care 
este vorba, aceasta după doi ani de zile dela operafie.

Răspunsul ce l-am dat formează obiectul alâturaiului act medical 
de experiiză legală, —  ce astfel l-am dresat:
Act de Experiiză medicală.

Subsemnatul, D -r H. Makelarie, medic primar al Spitalului D -r 
N. Crefulescu din Câmpulung-Muscel, invitat fiind de Tribunalul judi. 
Muşcel cu adresa No. 22 .531  din 22  August 1939, am depus ju 
rământul de expert în ziua de 25  Septembrie 1939 , în pretoriul Tri
bunalului Muscel în procesul ce formează obiectul dosarului No. 3577  
din anul 1937, între reclamantul Constantin A. Gânescu din comuna 
Slănic-Muscel, şi Nicolae G h. Hera din aceiaşi comună, pentru vă
tămare.

Din actele aflate în acel dosar, raportul medical qj medicului 
şef a l Spitalului din Câmpulung-Muscel, datat Ia 30  Oct. 1937 , cu 
No. 393  din 3 0  Oct. 1937 , arată starea în care se găsea reclamantul 
Constantin A. Gânescu Ia acea dată, în urma leziunilor grave ce i-a  
determinat boala gravă ce a urmat bătăii primite dela inculpatul Ni
colae G . Hera.

Reexaminând astăzi pe reclamantul Constantin A. Gânescu, găsim 
că în urma tratamentului ce I-a primit în. acest timp pacientul Constantin 
A. Gânescu, starea sănătăfii sale s’a  îndreptat în aşa fel încât astăzi 
şi-a redobândit sănătatea complect nemai rămânând ca urmă a  boalei 
de atunci decât cicatricea din regiunea temporo-parietală stângă a 
plăgii craniene ce a  suferit în bătaia cauzată de Nicolae Gh. Hera.

Aşa fiind lucrurile, se trimite acest act de expertiză medicală 
D-Iui Preşedinte al Curfii de Apel secfia Il-a  Bucureşti, ca răspuns 
Ia adresa No. 14 .103  din 19  Iulie 1939 .
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OBSERVATIUNI ASUPRA VACCINĂRILOR CU TOXINA 
Şl ANATOXINĂ SCARLATINOASĂ ÎNĂUNTRU Şl IN AFARA 

EPIDEMIILOR DE SCARLATINA
de

D-r M. PARASCHIV
Ţibăneştl-Vaslui

In mediul rural, epidemiile de scarlatină îmbracă forme şi ca-, 
raciere aparfe, caractere ce pot da prilejul Ia studiu şi concluziuni in
teresante. Mediul de fard, promiscuitatea, declaraţia târzie din partea pă
rinţilor, nepăsarea şi ignoranfa sunt atâtea cauze ce explică caracterul 
epidemiilor, evolufia lor, mai cu seamă că până în ultimul timp me
todele de combatere erau cele clasice, a  căror valoare rămân de discutat, 
iar aplicarea lor numai în parte, poate opri ascensiunea unei epidemii. 
Un studiu amănunjit a epidemiilor de scarlatină, de altfel ca şi pentru 
celelalte epidemii, în mediul rural e greu de făcut mai cu seamă că 
înregistrarea cazurilor, evolufia lor a  fost făcută şi urmărită superficial, 
iar datele ce Ie posedăm sunt relative. Pentru noi însă, am avut un prilej 
fericit de studiu, când în vara anului 1940  ne aflam în fafa unui val 
epidemic, val ce s’a  soldat cu un număr de 121 cazuri de scarlatină 
întrun sat mic şi unde aproape toată massa copiilor a fost prinsă.

Evolufia acestei epidemii, filiafiunea cazurilor, curba epidemică 
şi caracterul ei în comparafie cu alte două valuri similare în anii 1933, 
Î 9 3 4  şi 1935 , ne-au dat prilejul să descrim aceste caractere a epi
demiilor, de scarlatină sub denumirea de „Caracterul de mulfianualifafe 
a unei epidemii de scarlatină'1 publicat în „Mişcarea Medicală Ro
m ână" în numerele 1— 2, 1941, pag. 83— 86.

Ceea ce dorim să evidenfiem în acest arf. sunt observafiunile ce 
se pot trage în mediul rural în urma introducerei vaccinărilor anîiscarla- 
tinoase a  greutăfilor ce se întâmpină şi concluziunile ce se pot obfine; 
pentru noi aceste observafiuni au fost în timpul ultimului val epidemic 
cât .şi în afara unei epidemii de scarlatină, din primăvara anului 1942.

In articolul publicat în anul 1941, arătasem că valul epidemic din 
1 9 4 0  îmbracă un caracter de multianualifate şi că metodele de comba
tere ca şi vaccinafia antiscarlatinoasă introdusă nu împiedică ascensiunea 
epidemiei şi nu modifică curba epidemică.

Dacă finem seama că în mediul rural din cauzele descrise mar
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sus, o epidemie de scarlatină se extinde cu mare rapiditate, iar evo
luţia carurilor îmbracă forme maligne cu un procentaj de mortalitate 
ridicat (6 0 %  în 1925 şt 5 2 ,3 %  în anui 1933 ), de sigur introducerea 
vaccinărilor antiscarlatinoase in anul 1940  a  făcut să scadă procen
tajul mortalifăfii Ia 7 ,4 0 % , fără să scadă procentajul morbidităfii. Vacci
narea antiscarlafinoasa a  fost introdusă după o lună dela începutul epi
demiei şi cum imunitatea prin această metodă se capătă lent, nu îna
inte de treizeci zile, e şi explicabil de ce am avut un număr de 22 
cazuri de îmbolnăviri în massa vaccinufilor (9  după prima inoculare, 8 
după a  doua inoculare şi 5 după a treia inoculare) din un total de 3 0 0  
copii inoculafi din care 134 cu anatoxină scariatinoasă şi 166 cu toxină 
scariatinoasă.

In primul articol, arătasem că  concluzîunile Ia care am fi putut 
ajunge sunt îndoelnice pentru motivul că  vaccinafia a fost introdusă 
târziu când massa copiilor era prinsă, că vaccinarea ar fi făcută în 
zadar pentru motivul să nu se fi produs factorul de imunizafie ocultă 
spontană, ceea ce este însă cert, e  că vaccinafia a schimbat caracterul 
formelor de scarlatină prin benignitatea lor.

u* ^  ocaz‘a valului epidemic, după o lună dela înce-'
putui boalei şi Ia primirea vaccinărilor antiscarlatinoase, mai întâi a 
anatoxinei şt in urma a toxinei scarfaiinoase, ne-au dat prilejul să 
împărfim copiii din două sate în două loturi, primii fiind inoculafi cu 
patru injecfiuni de anatoxină scariatinoasă Ta un număr de 134  vaccinaji 
complect şi în urmă Ia al doilea sat fiind inoculafi 166  copii cu 6 
injecfiuni de toxină Dick Ia intervale de 4 — 7 zile, începând cu 5 0 0  
S. T. D. şi terminând fa a 6 -a  injecfiune cu 1 20 .000  S. T. D.

Vârstele copiilor vaccinaji a  fost între 2— 15 ani, fiind inoculafi 
complect cu toxină şi anatoxină scariatinoasă un număr de 300  în am -' 
bele loturi cu un procent de 6 5 %  din totalul copiilor ce trebuiau injec- 
tafi, restul susfrăgându-se.

Spre deosebire de a!ji autori, procentul îmbolnăvirilor după inocu
lări a  fost descrescând începând cu prima injecfiune (9  după prima ino
culare, 6 fiind injectafi cu anatoxină şi 3 cu toxină Dick, unul din 
aceştia făcând formă hipertoxică cu angină necrotică şi sucombând 
după 36 ore,- deci cu un procent de 3 %  din totalul inoculafiilor şi cu 
U.n- 7̂ Cent 4 ,4 4 %  pentru cei vaccinaji cu anatoxină scariatinoasă 
şi 1 ,7 4 %  pentru cei vaccinafi cu toxină /Dich; 8  după a doua inoculare, 
2 fiind injectafi cu anatoxină scariatinoasă şi 6 cu toxină scariatinoasă; 
deci cu un procent de 2 ,6 6 %  şi cu un procent de 1 ,4 4 %  pentru cei’ 
vaccinafi cu anatoxină şi 3 ,5 5 %  pentru cei injectafi cu toxină Dich;
5 după g  3 -a  inoculare, fiind injectat cu anatoxinâ şi patru cu toxina,, 
ain aceştia 1 făcând o formă hipertoxică şi sucombând după 48  ore, 
deci cu un procent din totalul inoculaţilor de 1 ,6 6 %  şi cu un procent 
de 0 ,7 0 %  pentru cei vaccinafi cu anatoxină şi 2 ,4 %  pentru cei 
vaccinafi cu toxină Dick.

Raportând numărul îmbolnăvirilor după inoculări, avem 9  copii 
îmbolnăvifi după anatoxină cu un procentaj Ia totalul inoculărilor cu 
anatoxină scariatinoasă (1 ,3 4 ) 6 ,7 1 %  şi 13 copii îmbolnăvifi după 
inoculare cu toxină Dick din totalul de 166  vaccinafi cu un procent 
de 7 ,8 3 % .
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Dacă finem seama câ aceste vaccinări s au introdus în plină 
epidemie când toată massa copiilor era susceptibilă de a se îmbolnăvi, 
vom înfelege de ce îmbolnăvirile sa u  produs după primele injecfiunî 
spre deosebire de alte ăbservafiuni, unde îmbolnăvirile s au produs în 
deosebi după a  4 -a  sau a  5 -a  inoculare şi ar fi rămas de discutat, 
dacă posibilitatea ne-ar fi permis să fi controlat indivizii receptivi 
Ia scarlatină prin reacfia Dick, care de sigur ne-ar fi dat o imagine 
mai clară, deşi în mediul epidemic se pot vaccina tofi indivizii. Pentru 
noi, atât din cauza instrucţiunilor avute de a se inocula numai copii 
între 2 15 ani, cât şi din cauza faptului că cantitatea de imunizare
era limitată, nu am putut extinde vaccinarea, de aceea am avut îm
bolnăviri şi în afara acestor vârste din care 4  adulfi între 19— 28  
ani şi 5 copii sub vârsta de 2  ani, 4  de un an şi unul în vârstă 
de 7 funi.

 ̂ Din cercetarea reac) iilor locale şi generale post vaccinale făcute 
după 24  ore sau 4 8  ore şi chiar în zilele următoare am tras concluziunea 
că toxina scarlatinoasă fafă de anatoxină produce mai multe fenomene 
toxice care se traduc atât prin reacfiife locale cât şi cele generale cu 
mai- multă intensitate. Anafoxina scarlatinoasă ă  produs după prima 
inoculare, din totalul inoculafiilor 26 reacfii locale din care 5 cu slabe 
reacfii generale prin uşoară indispozifie, amefeli şi febră 37 ,5 , obser
vate după 2 4  ore cât şi 6 îmbolnăvifi, formele acestor îmbolnăviri
fiind obişnuite.

Toxina Dick a produs 67 reacfii, din care 54  reacfii generale, 
caracterizate şi prin reacfii locale, roşeafă, fumoare a căror diame- 
tre variază între 3— 5 cm. şi curbafură termică, cefalee, amefeli până 
ja 3 zile, cât şi 3 îmbolnăviri clasice, din care unul cu angină necrofică 
Henocb ce a  sucombat după 36  ore. La a  doua inoculare, anafoxina 
scarlatinoasă a dat 16 reacfii locale, din care unul cu reacfie generală 
şi două îmbolnăviri obişnuite, din aceştia 8 au făcut reacfii locale 
şi după prima inoculare; toxina Dick a produs 43  reacfii, din care 23 
reacfii generale şi 6 îmbolnăviri clasice, din care unul cu angină necro
fică ce a sucombat după 4  ore; un număr de 21 copii au făcut
reacfii locale şi generale şi Ia prima inoculare cu toxină, iar 2 din ei 
au făcut boala serului cu toate fenomenele cunoscute. La a 3 -a  inocu- 
*ar® cu anatoxină, 5 copii au făcut reacfii locale uşoare, din care unul 
a făcut reacfie şi după prima şi după a  2 -a  inoculare. Din cei in- 
jecfafi cu toxină Dich, 51 ău făcut reacfii locale şi .6 reacfii generale, 
din aceşti 11 au făcut reaqfii după a doua inoculare şi 9  şi după prima 
inoculare. La inoculările ulterioare cu toxină Dick după a 4 -a  injecfiune 
au făcut 12 copii reacfii locale şi 18 generale, după a 5 -a  inoculare, 
14 reacfii focale, şi la a 6 -a  inoculare 17 reacfii locale şi 4  generale.

Din totalul de 22 copii îmbolnăvifi după primele 3 injecfiunî cu 
anatoxină şi toxină scarlatinoasă, cei 9  injecfafi cu anatoxină au f ă - . 
cut formele obişnuite şi cu o scurtare a evolufiei scarlatinei între 18
şi 26  zile, iar din totalul de 13 copii îmbolnăvifi după inocularea cu
toxină Dick, 2 au făcut forme hiperfoxice cu angine necrotice, după 
care au sucombat defa 36— 48  ore, 5 au făcut complicafii, unul cu 
otită medie supurată care i-a  dat în urmă surditate, 2 reacfii mostoidiene.
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unul cu adenopafie cervicală supurată şi unul cu reumatism scarlatinos 
tardiv, 6 făcând formele clasice fără complicafiuni, iar evolufia scarla- 
tinei variind între 28  zile până Ia 36  zile.

Aceşti 2 2  copii îmbolnăviţi după inoculări, făcând formele clasice 
ale maladiei au necesitat izolarea lor în spitalul mixt apropiat. In afară 
de aceştia, au rămas în observarea noastră şi a  personalului sanitar 
concentrat în combatere, încă 4 8  copii din cei inoculaţi cu toxină sau 
anatoxină care au prezentat eczanfeme cu fotul atipice şi care după ne
cesitate au fost izolaţi înfr*o infirmerie improvizată. Aceşti copii nu au 
fost înregistraţi ca bolnavi de scarlatinâ din cauza formelor atipice şi a 
evoluţiei cu totul neobişnuită. Din aceşti copii, eczanfemul a fost neob
servat Ia 21, desquamaţia apărută a  fost furfuracee durând între 4 — 8 
zile, în care .perioadă au fost descoperiţi. La ceilalţi 2 7 ,' au avut un 
eczafem limitat fie în regiunea cervicală, toracică, la antebraţe, cu tegu
mentele moi Ia pipăit, eczatem ce a variat dela mici papule până Ia un 
aspect polimorf, asemănându-se cu erupţiile anafilactice. Fazele scar- 
Iatinei având o evoluţie scurtă până Ia maximum 12 zile; 6 din aceştia 
au avut numai un uşor eczanfem care a  durat între 4 — 6 zile fără să 
mai apară faza de descuamafie. Aceşti copii examinaţi din punctul 
de vedere a  celorlalte organe nu s’a găsit niciunul anormal, tempera-- 
tura normală. La 12 copii s’au găsit uşoare angine care au dispărut 
după maximum 4 8  ore.

Din aceste observaţiuni culese pe un total de 3 0 0  copii inoculaţi 
complect cu toxină sau anatoxină scarlatinoasâ reese că formele de 
scarlatinâ apărute Ia cei îmbolnăviţi după vaccinări au fost obişnuite şi 
fcă numai 2 au avut sfârşit letal cu un procent de mortalitate de 
€ ,6 6 % ,  iar 2 0  au făcut forme obişnuite cu un procent al morbi- 
difăfei de 6 ,6 6 % , din care numai 5 au avut complicafiuni cu un pro
cent de 1 ,6 6 % .

Am afirmat că numai 6 5 %  din totalul copiilor au fqst inoculaţi, 
restul de 3 5 %  au fost injectaţi incomplecf şi sustraşi dela vaccinări, 
refugiindu-se pe câmp în timpul când executam inoculările sau Ia rude 
în satele vecine. Aceşti din urmă, au constituit mici focare de disemi
nare fapt ce a  făcut, după cercetarea filiaţiunii cazurilor, să extindă 
epidemia Ia încă 5 sate cu un număr de cazuri care au variat, după 
safe, între 8— 1 2 ; aceste ultime cazuri şi-au făcut evolufia obişnuită 
a scarlatinei şi Ia un număr de 53 cazuri, 28  au avut complicafiuni 
şi 5 cazuri mortale.

Concluzia Ia care s'a ajuns este că noua metodă de combaterea 
scarlatinei în mediul rural prin introducerea vaccinărilor antiscarlafinoase 
este cât se poate de bine-venifă şi menită să schimbe caracterul ei prin 
benignitatea cazurilor, micşorarea numărului de îmbolnăviri înfr’un mediu 
epidemic şi metodă profilactică în afara mediului epidemic. In mediul 
rural unde importanţa profilaxiei bolilor contagioase este neînţeleasă, iar 
pentru noi medicii din acest mediu atâtea piedici serioase în execu
tarea vaccinărilor, metodele care ar avea ecoul cuvenit de sigur că ar fi 
atunci când s’ar ajunge ca imunizarea să se poată face printr’o singură 
injecfiune, aşa cum ar fi spre exemplu: o singură operaţiune Ia vacci
narea anfivariolică, căci injecfiunile repetate cât şi reacţiile post vacci-



riale observate maî cu seamă după vaccinafia cu toxină Dick desgustă 
atât pe copii cât şi pe jpărinfii care îşi sustrag copii, iar pentru noi 
atâtea greufăii în executarea obligafiunilor de serviciu. Acest fapt explică 
sustragerea atâtor copii nu numai în regiunea noastră dar şi jn  alte 
regiuni unde vaccinările au fost făcute pe o scară întinsă. Fa fă de toxina 
Dick, de sigur se impune anafoxina scarlafinoasă, unde atât numărul 
injecfiunilor reduse Ia jumătate cât şi reducerea fenomenelor locale şi 
generale întâmpină mai pufine dificultăfi, iar reducerea Ia o singură 
inoculare, de sigur că ar avea rezultatul dorit, iar pentru noi nicio piedică 
în executarea ei.

In lucrarea mea tipărită în. 1941 , după stingerea epidemiei de 
scarlatină jşi după observafiile culese în timpul epidemiei şi în cam- 
parafie cu valurile epidemice din 1925 şi 1933 , am tras concluziunea 
că fafă de valul epidemic din 1940  cu caracterul descris, vom asista 
Ia o perioadă de latenfă şi că ne vom putea aştepta după un timp 
de 7— 8 ani Ia o. recrudescentă a epidemiei —  constatări culese după 
observafiile începând cu anul 1925. —  In primii 2 ani consecutivi 
valul epidemic din 1940, în toată regiunea noastră nu am avut niciun 
caz de scarlatină. In primăvara anului 1942 , după ordinile şi in
strucţiunile primite, privind combaterea bolilor contagioase în şcoli, s’a 
cerut vaccinarea anfiscarlatinoasă în acest mediu asociată cu inocularea 
antidifterică (rappel), de data aceasta vaccinarea anfiscarlatinoasă are 
un caracter profilactic şi generalizată Ia toate şcolile din regiunea 
noastră cuprinzând un număr de 866  elevi, a căror vârstă variază între 
7 — 10 ani, însă în raport cu vaccinările din 1940 , limitată Ia un grup 
de vârstă. Vaccinările din 1940  au privit 2 Ioturi de copii din 2 sate, 
între 2— 15 ani şi efectuate în mediu epidemic, acum vaccinările 
privesc un grup de copii însă din 22 safe, făoându-se numai ino
culări cu anafoxină scarlafinoasă, aceste inoculări au interesat şi satele 
contaminate în anul 1940 , exceptând foştii bolnavi de scarlatină înre- 
gistrafi. Reacfia Dick de receptivitate Ia scarlatină nu a fost practicată. 
Observafiile din aceste ultime vaccinări, evident că sunt limitate Ia 
înregistrarea fenomenelor locale sau generale, cât şi Ia procentul îmbol
năvirilor, iar pentru .satele contaminate în 1940 , se naşte întrebarea 
dacă după 2 ani dela epidemia de scarlatină, vaccinările îşi aveau 
rostul şi fn caz afirmativ nu ar fi fost mai bine să se fi extins injec- 
fiunile şi să se fi controlat coeficientul de receptivitate prin reacfia 
Dich sau dacă nu ar fi fost cazul ca aceste safe să fie excluse dela 
vaccinări pe încă o perioadă de timp, pentru motivul că fafă de valul 
epidemic pvui în 1940, ne-am  afla înfr’o fază de latenfă a epidemiei, 
urmând să se nască un Iot nou de copii receptivi Ia scarlatină.

Din totalul de 866  elevi înscrişi Ia inoculări, au fost vaccinaji 
complect 6 7 5 , deci procentul inoculaţilor fiind de 7 6 ,9 0 % , restul de 
2 3 ,1 0 %  sg u  inoculat incomplecf, sustraşi sau amânafi pentru diferite 
maladii curente. După prima inoculare practicată cu 0 ,5 0  cmc. ana- 
toxină scarlafinoasă, plus un centimetru c. de anatoxină difterică, am 
avut 85 copii cu reacfii locale, 6 cu reacfii generale caracterizate prin 
febră 37 ,5°— 38°, amefeli, indispoziţii care au durat până Ia maximum 
4  zile, Ia a  2 -a  inoculare 63 reacfii locale, 5 generale şi 2 cu boala 
serului, Ia a  3 -a  inoculare 41 cu reacfii locale.
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Procentajul îmbolnăvirilor esie zero numărul copiilor cu reacfii lo
cale sau generale, au fosi în afara satelor contaminate în anul 1940 .

C O N C LU ZIU N I:

1. Epidemiile de scariafină observate înainfea inîroducerii vaccină
rilor anfiscarlaiinoase îmbracă forme grave alai din puncf de vedere 
al morbiiitafii câf mai cu seamă din punctai de vedere al mortalităţii.

2 . Introducerea vaccinărilor anfiscarlafincase în timpul epidemiilor 
schimbă caracterul prin forme benigne şi modifică considerabil procentul 
morfolită}» (dela 60°/o în 1925  Ia 0 ,6 6 %  în timpul vaccinărilor intro
duse Ia valul epidemic din 194 0 ).

3 . Vaccinarea aniiscarlatinoasă este metoda admirabilă de com
batere în timpul epidemiei, prin schimbarea formelor şi metodă profilac
tică în afara mediului epidemic.

4 . Intre vaccinafia cu toxină Dick şi anafoxină scarlafinoasă, se
impune ultima metodă, iar reducerea acesteia la o singură inoculare ar 
fi metoda ideală. ~

5. Vaccinarea cu toxină Dick dă mai multe fenomene toxice decât 
anatoxina scarlafinoasă.

6. Procentul de imunizare observat în mediul epidemic din 1940 , 
prin introducerea vaccinărilor se urcă până Ia 93  % .

7 . In cazul nostru, prin introducerea vaccinărilor în primăvara 
anului 1942, Ia cele 2  sate contaminate în 1940, ar fi trebuit să se 
supună Ia imunizare numai indivizii receptivi Ia scariafină şi problemă 
deschisă, după concluzia trasă în lucrarea precedentă, dacă vaccinarea 
trebuia practicată sau nu.

8- Vaccinarea aniiscarlafinoasă frebue continuată în massă, mai 
cu seamă în regiunile unde epidemia de scariafină isbucneşfe după o 
evoluţie ciclică, după ce în prealabil s ’au controlat şi indivizii re
ceptivi Ia scariafină, iar practicarea vaccinaţiei să fie limitată Ia un 
număr restrâns de inoculări sau chiar limitată Ia o singură inoculare.



Laboratoarele „ICFAL“ S. A. K,.
Str. Principatele-Unlte No. 14 

BUCUREŞTI V — Telefon 5 66.32Dronchoson Sirop şi dragele — Sedativ al tusei. 
Adulţi 3 linguri pe zi.
Copii 3 linguriţe pe zi.ipccodrin Sirop pectoral pentru copii cu bază de ipeca şi 

ephedrină. ■
2-4 linguriţe pe ziHypcrcalcium Soluţie Ca gluconat IO0/-

Extract de parathiroidă fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenos sau intramuscularAgofon

granule şi soluţie

Afecţiuni hepatobiliare
soluţie : 20-30 picături de 2 ori pe zi
granule; 2-3 linguriţe pe ziOasfroDialCalciretin Pansament gastro-intestinal 

3-6 linguriţe pe zi

80 picături =  1 gr. Clorură de calciu 
stabilizată

40-150 picături pe ziAntircumal atotan sodic salicilat de sodiu 
fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenosPhedroiod

elixir

Astmă, spazme bronchiale 
1 linguriţă la nevoeOvule-icial Dioxychinisin,

Pyrazolondimethylaminophenyldime— 
thylicum, Chinosol, Thigenol,
Mal va,
Excipient glicerinatUrosol

granule

Disolvant uric 
3 linguriţe pe ziScdonervlna Sedativ nervos

elixir ii «ole *“ 2 “"•“ ‘l* 1» ”Pneomofropin 8£»ei.r°?«riWie., «.<
“  ... 1—2 fiole zilnic intramusculare.

P. S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA“ aduc la  cunoştiinţa D-lor 

clienţi că  toate preparatele TORJESCU Ie pot găsi la Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bncnreşti V Str. Princlpatele-Unite No. 14-TeIcfon 5.66-32



Laboratorul „ICFAL” S. A.R.
Str. Principatele-Ilnite No. 14 

BUCUREŞTI V — Telefon 5.66.32

CALCIUM „ IC F A L 1*
(Calcium Lacto-gluconic-glyoerofosiat)

Fiole de 10 cc.
Perfect stabil şl lndolor. — Intravenos şl intramuscular.

F O S F O V I T A D O L
V IN  Ş l G R A N U L E  
T o n ic  re c o n s ti tu a n t

vin  — 3 linguri pe zl. g ra n u le  — 3 linguriţe pe zi.

H E P A T O N A L
E x t r a c t  d e  f ica t in je c ta b il  
D im eth yl a r s e n ia t  d e fie r

fiole a 2 cc. 1 fiolă zilnic Intramuscular

N A J O S O L
Fiole de 10 cc. şi 5 cc.

(io d , su lf  şi m ag n eziu )  
R E U M A T IS M , SC IA TICA  

Intramuscular.

N E T O C H I N
Fiole de 2 cc. şi 1 cc.

(clornră de tetrametilthionin blclorhidrat de chinin earbomidat) 

PALUD ISM  Ş I S PLEN O M EG A LIE

P. S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA“ aduc Ia cunoştUnţa D.Ior 

clienţi c& toate preparatele TORJESCU le pot găsi la  Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bucureşti V, Str. Princlpatele-Unite No. 14-Telefon 5.66-32.



Spitalul de Stat din Turda

CONSIDERATIUNI ASUPRA R E «TO -C O LITE LO R  HEMORAGICE 
IN  LEOATURA CU UN CAZ OBSERVAT

de •
D-r PELEA ION şi D-r TOOEA CORNEUU

Sfudii asupra cazurilor de recfo-colifă ulceroasă apar în revisiele 
medicale des iul de frecvente. Unii accentuează mai mult forma şi evo
luţia clinică. Pe a!fii îi interesează mai mult. tabloul recto-romanoscopic 
ori ,anatomo-pato!ogic.

In ce priveşte eiiologia şi terapeutica, nofiuniîe de până acum 
sunt foarte nesigure şi fără prea multă eficacitate. Raoul Bensaude cu 
şcoala Iui a dat se pare forma cea mai complectă, clinică şi terapeutică, 
acestei boli grave. Elevii acestui mare maestru continuă să trateze această 
boală exact cum au învăfat dela maestrul lor, fără să fi progresat 
aproape de Ioc dela moartea Iui.

Cazul pe care I-am observat în Spitalul din Turda este instructiv 
prin complicajiunile cari s’au ivit în evolufia clinică a colitei ulceroase 
de care suferea bolnavul nostru. Dacă nu cunoşti aceste complicafiuni, eşti 
pus în fafa celor mai dificile elemente de diagnostic diferenfial, cate 
derutează complect terapeutica ce trebue aplicată bolnavului.

In luna Iulie 1941, f,e prezintă în serviciul secţiei medicale a Spitalului 
de Stat din Turda, A. G., în etate de 19 ani, cu domiciliul în com’Tritenii 
de Jos, jud. Cluj-Turda, acuzând colici abdominale, diaree cu scaune muco- 
purulente şi hemoragice, câte 30—40 la zi. Temperatura oscilează între 37,8 
până la 40. Are o stare de curbatură, este foarte slăbit, aproape emaciat, 
iar pe piele îi apar, în adevărate explozii, peteşii hemoragice de diferite 
mărimi dela un cap de ac cu gămălie până la o monedă de 1 leu, cari 
în deosebi interesează peretele abdominal. In regiunile de clive (regiunea fe
sieră), sunt adevărate sufuziuni. sanghine de mărimea .unei pâlnie de copil 
mic. Acest tablou clinic, bolnavul spune că evoluează de 6 săptămâni.

In antecedente bolnavul spune că din mica copilărie, la  2—3 ani, pre
zenta odată de două ori pe an crize de diaree, cari ţineau până la o săptă
mână. In ultimii ani remarcă, că în timpul acestor puseuri de diarei, prezintă 
în scaun puţin sângte şi mucozităti. In aceste perioade bolnavul slăbeşte, este 
foarte as.temic şi mai ales prezintă o psichastenie remarcabilă, predominată de 
un pesimism şi indiferentă inexplicabilă- • Deidararea acestor puseuri se face 
sau în legătură cu greşeli de alimentaţie sau cu emoţii, oboseli după eforturi- 
fizice mai mari. Totodată observă că în aceste puseuri are uneori şi tempe
ratură.. ' . . . . .
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Bolnavul mai povesteşte că înainte cu un am a pTezentat iar o perioadă 
de diarci  ̂cû  sânge, care a tinuţ relativ puţin, două-trei săptămâni. De 
atunci însă până la debutul acestui nou puseu, s’a bucurat de o sănătate re
lativ bună.

„ examenul acestui bolnav se constată următoarele: este vorba de un
tânăr în etate de 19 ani, care în antecedentele heredo-colaterale, nu prezintă 
nimic demn de remarcat. In antecedentele personale nu acuză nicio boală 
eruptivă şi nici  ̂ infecţie veneriană. N’a uzat nici de alcool şi nici de tutun.

Are o înălţime de aproape 190 cm. şi după. cum povesteşte, delà etatea 
de 13 14 ani, a crescut în mod vertiginos. .Este emaciat, anemiat. Cutia 
toracică este turtită dinainte înapoi, umerii aduşi înainte, de o constituţie 
aproape aştenică. La percuţia şi ascultata aparatului respiiâtor, totul este 
normal. Din partea inimei şi arterelor, nu se constată nimic patologic, afară, 
doar de o tachicardie (110—120 pe minut). Abdomenul este uşor escavat. La 
palpatie în mod difuz este dureros, în special în punctele paraombilicala şi 
în cele două fosp iliace, cu deosebire în stânga, unda se palpează colonul con
tractat şi care se poate mobiliza. Sistemul nervos central şi periferic este 
indemn. Organele genito-urinare nu prezintă nicio anomalie.

Ceea ce caracterizează tabloul clinic _al acestui bolnav, este sindromul 
dizenterie pe care îl prezintă. Elimină pe cale rectală mucus, puroi şi sânge. 
La tuşeul rectal, care se practică, se constată că bolnavul acuză dureri destui 
de violente. La un examen reetosoopic, practicat pe o întijndore scurtă, se 
constată că. mucoasa este da coloare roşie, adematiată, presărată cu puncte he- 
moragice, iar din loc în loc se observă adevărate sufuziuni sanghine şi mici 
plăci ulceroase cu marginile sângerânde şi pline cu o secreţie purulentă. Fra
gilitatea mucoasei este extremă, căci rectul sângerează la cea mai mică atin
gere, care se face cu tubul rectoscopic.

La examenul microscopic al scaunului, nu se constată ouă. de paraziţi.
La examenul radiologie, sp constată că tranzitul intestinal al bariului 

este normal până la valvula ileocecală. Traversarea colonului esta foarte acce
lerată.

Tn fafa acestor date clinice, recfo-romanoscopice şi de laborator, 
ne fixăm asupra diagnosticului de reclo-colită Hemoragică purulentă.

Diagnosticul diferenţial în practică nu se pune decât cu dizen
teriile specifice, cari nu se pot elimina decât prin examenul coprologic 
sau sero-diagnostic, de .altfel destul de dificil şi nesigur. întâi trebue 
să eliminăm dizenteria bacilară, în care caz ne gândim Ia epidemicifafe, 
Ia evolufia acută şi Ia prezenţa baccilului dizenterie în scaun. In ami- 
biaza intestinală, parazitul se găseşte în scaun. In ce priveşte trata
mentul, amintim că unii preconizează chiar în caz că nu se găseşte 
amiba în scaun, se practică injecţiile cu emetină, care uneori daui 
ameliorări sau vindecări.

Intre toxicele metalice, mercurul, iar între cele endogene, uremia, 
pot să provoace un sindrom dizenterie asemănător recto-colitelor ulce
roase.

Tuberculoza poate să se localizeze pe colon, însă ea predomină 
Ia cec şi în general evoluează Ia tubercuîoşii inveferaţi.

Au fost publicate şi cazuri de recto-colite • sifilitice.
In diagnosticul diferenţial trebue adus în discuţie şi cancerul 

rectal şi poîipoza generalizată a colonului.
Mai poate veni în discuţie şi o reefifă sfenozanfă limfogranuloma- 

toasă, care se elimină prin reacţia Iui Frei.
Ceea ce este mai interesant în. recto-colitele ulceroase, esté Evo

luţia bolii care se face în puseuri succesive întrerupte de faze de re- 
misiuni, mai mult sau mai puţin complecte. Aproape foţi autorii, cari
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s’au ocupat de aceasfâ boală, semnalează periodicitatea ei. Unii au în
scris chiar pe grafice evoluţia ciclică a  acesteia. Uneori puseurile în 
recto-colite se produc în fiecare an la aceeaşi epocă cu. fot tratamentul; 
care se aplică. Alteori perioadele de vindecare durează 2— 3 anf. Intre 
puseurile active examenul rectoscopic arată o mucoasă intestinală nor
mală, iar. în scaun dispare mucusul, sângele şi puroiul. Sunt însă ca
zuri unde în timpul remisiunilor persistă în scaun unul din aceste trei 
elemente patologice.

Complica]iunile în recto-coliia ulceroasă formează un capitol 
foarte important. Nu vom aminti complicaîiuni de ordin general, ca 
slăbire, anemie, caşecsie şi febră. Hemoragiile intestinale sunt socotite 
printre complicafiunile cele mai importante şi brutale, care pot duce 
uneori şi la moarte. Perforaţiile intestinale sunt foarte rare. Stricturile 
rectale şi sigmoidiene, în decursul recfo-colitelor ulceroase, sunt frec
vente. Ele sunt canaliculare, de întindere mare, formate de un tub in
testinal lung, gros şi inexfensibil. Dacă se practică recto-romanoscopia, 
pe mucoasă găsim leziunile clasice ale recto-colitei (ca  diagnostic dife
renţial să nu uităm executarea reacţiei Frei). Polipoza intestinală izo
lată sau multiplă, iar este o complicaţie destul de frecventă. Unii chiar 
admit că recfo-colifa ulceroasă joacă un rol important în producerea 
polipozei. Relaţia între colita ulceroasă şi polipoză nu este încă definitiv 
soluţionată.

Complicafiunile Ia distanţă sunt şi ele destul de frecvente, fiind 
vorba de o adevărată sepfico-piemie. Unii au semnalat arfralgii şi ar- 
tropafii. Aici amintim un caz pe care I-am observat în clientela parti
culară şi care prezenta o artrită localizată la articulaţia metacarpo-fa- 
langianâ a  degetului mare, cu dureri vii, cu hrmefacfia regiunei. A 
fost tratat timp de 6  săptămâni cu cele mai variate anfire|umatioe, 
fără rezultat, ci din contră durerea şi inflamaţia se accentuau. Diag
nosticul de recto-colitâ ulceroasă s ’a  pus în urma unui examen mar 
minuţios. Bolnavul prezenta puseuri de diarei cu eliminări de mucus, 
puroi şi sânge din mica copilărie, repefându-se cu exactitate aproape 
matematică primăvara şi toamna. Bolnavul a fost etichetat de colitid. 
Artropatia sa a  cedat la scurt timp după ce s ’a aplicat un tratament 
cu clisme cu vitamina A şi injecţii cu Torantil. Amintim că  această 
artrită a  fost etichetată de un medic ca de natură tuberculoasă,' întrucât 
evolua Ia un bolnav foarte slăbit, aproape caşecfic şi febril. Acest diag
nostic S s a  adus Ia cunoşfiinţa familiei. Tot în legătură cu acest caz 
remarcăm că  tatăl acestui bolnav a  suferit o vieafă întreagă de tulburări 
Intestinale, manifestate cu eliminări de sânge şi mucus. A murit de 
un cancer a l intestinului gros.

Tot în seria complicafiunilor Ia distanţă, unii descriu endocardite 
maligne, fromboze venoase, embolii arteriale, nevrife periferice, con- 
jucfivite şi cherafife erozive, hepatite. Intre manifestafiuniîe cutanate 
se descriu diferite piodermii, ca furunculoza. Cazul nostru se încadrează 
perfect în aceste complicaţiuni ale tegumentelor. Bolnavul Ia un mo
ment dat a  făcut, în serviciul nostru, a furunculoză generalizată, încât 
literalmente a  fost înseminfat de mici abcese dela mărimea unui cap 
de a c  cu gămălie până Ia mărimea unei alune. Perioada cât au ţinut

M. M. R.
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aceste supurafii cutanate, a fost cea mai chinuitoare pentru bolnav. 
Până şi degetele mâinilor erau înseminfafe cu aceste supurafiuni. O  
altă complicaţie destul de rară şi care s’a  prezentat în cazul nostru, a  
fost un sindrom hemoragipar, manifestat prin sufuziuni sanghine, sub
cutanate, exteriorizându-se prin peteşii de diferite mărimi. Pielea bol
navului era foarte uscată şi plină de cute (sbârcită) şi pe alocuri 
se observa descuamafii furfuracee.

Etiologia şi paiogenia recfo-colitei ulceroase nu este cunoscută. 
Leziunile în această boală sunt în majoritatea cazurilor superficiale 
interesează mucoasa şi submucoasa colonului. Accentuăm acest fapt cu
rios, descris aproape de tofi autorii, că această boală interesează în mod 
electiv întreg colonul şi cu predilecţie porţiunea recfo-sigmoidiană, res
pectând celelalte segmente ale tubului digestiv. Unii autori cred că 
recta-colita ulceroasă este rezultanta directă a  unei amibiaze sau di
zenterii baccilare cronice. Cercetările coprologice şi bacteriologice nu pot 
fi concludente, întrucât amibele şi baccilii para- sau. pseudo-dizenterici 
se pot găsi în colitele cele mai banale şi variate, precum şi Ia persoa
nele sănătoase. In ce priveşte germenii specifici, a  fost acuzat coli- 
baccilul (Rosenheim-Stoerlin), ca agent patogen. In mod experimen
tal însă nu s a  putut niciodată dovedi. Apoi au fost incriminafi pe rând 
streptococii, pneumococii, piocianicul, efc. Varietatea mare a! micro
bilor incriminaji demonstrează incertitudinea în acest domeniu. Focarele 
de infecjie dentare, dingivale, amigdaliene, nu s’au verificat în urma 
eşecurilor objinute prin vaccinuri. S ’a descris de Barhen un diplo-sfrep- 
iococ, cu care nu s a  putut realiza la animale o afecfiune asemănătoare 
cu recta-colita ulceroasă, boală prin excelentă cronică, evoluând în 
puseuri succesive. Virusul filtrant iar nu s’a putut verifica;. Astăzi] 
se acordă o împortanfă tot mai mare factorului constituţional şi terenului. 
In antecedente, Ia foarte multe cazuri se observă că unul din părinfî 
a  suferit de tulburări gastro-infestinale, cu predominenfa intestinului 
gros. Deci factorul ereditar ar juca un rol important. Tot în acest do
meniu s ’au studiat perfurbafiunile sanghine (s’a analizat din diferite 
puncte de vedere, hemograma). Disfuncfiunile glandulare, deficientele 
hepatice, tulburările neuro-vegetafive, formează un capitol important 
care însă n’a ajuns Ia o solufie definitivă. Porfiunea hipersensibilităţii! 
mucoasei rectocolice, datorită probabil unei alergii sau unei anafrlaxii 
(Chiray şi Baumann), deschide o cale cu totul nouă şî pare-se hotă- 
rîîoare în declanşarea sindromului recfo-colic. Avitaminoza ar juca şi 
ea un rol.

Tratamentul recfo-colitelor ulceeroase este foarte delicat. EI s 'a  
modificat aproape totdeauna în legătură cu noţiunile noui ce s’au câşti
gat în legătură cu pafogenia şi etiologia acestei boli. Un factor impor
tant de care frebue să se fină cont în ce priveşte eficacitatea unei m e- 
dicafuni, este remisiunea spontană, care poate să se confude cu o vin
decare sau ameliorare şi care poate uneori să dureze mai mulfi <jnr. 
Unele forme uşoare se vindecă chiar spontan.

Tratamentul antidizenteric, prin administrare de emefină, dă uneori 
rezultate bune. Tot aşa preparatele arsenicale, ca stovarsolul, care este 
o  medicafunie ce trebue dată sub control strict medical, din cauza info-
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leranţelor grave, chiar după un tratament scurt, pot da rezulfafe apre
ciabile. Vaccino- şi sero-terapia n*au eficacitate în toate cazurile, iar 
tratamentul prin spălaturi —  cu ser fiziologic, cu uleiu de o liv e —  pan
samentele rectale cu albastru de mefilen 1/200, nitrat de argint 
1/5000, subnifrat de bismut, au dat uneori rezultate îmbucurătoare.

Tratamentul cu vitamina A, preconizat de Rachet şi Bousson, 
a dat rezultate bune. Acest tratament l-am aplicat şi noi în cazul 
nostru. Este un tratament pur local şi se bazează pe proprietatea cifo- 
filaciicâ şi epitelizantâ a acestei vitamine, adică prin aceasta se reface 
mucoasa şi epiteliul protector. Noi am procedat în felul următor: 
îi) prealabil am făcut o clismă evacuatoare cu 2 5 0  cmc. apă călduţă, 
apoi în cantitatea de 100  cmc. ulei de olive am introdus 25 picături din 
preparatul Vogan. Clisma o făceam în fiecare seară şi era reţinută de 
bolnav toată noaptea. In total am crplicaf-o timp de o lună. Rezultatele 
observate sunt următoarele.- bolnavul câştigă în greutate în scurt timp 
7— 8  kgr. Astenia începe să dsipară. Temperatura devine normală, iar 
scaunele .se reduc Ia 3— 4  pe zi. In scaun sângele şi puroiul dispar, 
au rămas doar mucozifăţile. Tenesmele au dispărut. La examenul en- 
doscopic al rectului, mucoasa pare a  fi normală. Manifesfafiunile cuta
nate, adică piodermia şi sufuziunile sanghine, încep să se resoarbe 
şi întreg aspectul bolnavului se schimbă In bine. Amintim aici că îna
inte de a începe tratamentul cu vitamina Ar i s a  făcut şi o serie de 
12  injecţii cu Torantii „B ayer"; preparatul s a  administrat tot a  doua 
zi pe cale i. m. Imediat după acest tratament, neprezeniându-se rezul
tate evidente, am trecut Ia tratamentul cu vitamina A. Rezultatul bun se 
poate datori deci şi Toianfilului cu care de altfel am obfinut şi în alte 
cazuri rezultate satisfăcătoare. In ce priveşte tratamentul local cu vi- 
iamina A (prin clisme) experienţă nu avem decât cu acest caz undă 
am obfinut un rezultat bun, iar în alte cazuri s’a aplicat numai în mod 
parţial. Rezultatele au fost totdeauna imediate şi bune. Bensaud şi 
şcoala Iui, care au experienţă mare cu acest tratament, de altfel simp
tomatic, găsesc că în imensa majoritate a  cazurilor vitamina A are efect 
net asupra fenomenelor generale şi funcţionale şi mai puţin evidente 
asupra leziunilor anatomice. Totodată se observă că recidivele sunt mai 
rare, însă nu pot fi împiedecate de a se mai reproduce. Deci nu se 
poate vorbi de vindecări definitive.

Un alt tratament preconizat de Felsen, este oxigenoferapia intes
tinală. Acest autor insuflă intraintesfinal câte 2 5 0  cmc. oxigen în stare 
născândă. Se remarcă în urma acestui tratament, ameliorări mai dura
bile. Dificultatea practică de a  insufla, face ca acest tratament să se 
practice mai rar. Se administrează un ferpen special, care degajează 
oxigen în apă a  35° şi se fac- spalăfuri cu aceste-soluţii, întrebuinţând 
Ia 1 5 0  cmc. apă o linguriţă din acest terpen.

In acelaşi timp s a  aplicat şi un tratament cu acţiune gene
rală, ca injecţii de calciu sau paratiroidă, vitamina C , cari au dat ame
liorări şi a  căror acţiune se manifestă asupra anumitor simptome, ca 
spasme, hemoragii, cicatrizarea ulcerafiunilor intestinale, etc.

Tratamentul prin şoc cu vaccinoterapie sau seroterapie, n’a dat 
rezultate. Autohemoterapia, preconizată de Bensaud, a dat rezultate
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foarte bune. Se injectează foi Ia 2  zile câte 5 sau 10  cmă. sânge
i. m. Ameliorările sunt de lungă durată. Transfuziile sanghine,; rezer
vate recfo-coliteîor hemoragice complicate cu anemii grave, şi prac
ticate cu mici transfuzii săptămânale de 1 5 0 — 200  gr., au dat rezul
tate destul de bune.

Tratamentul chirurgical cu rezecfii a  colonului este o intervenue 
gravă şi cu riscuri foarte mari şi se aplică numai extrem de rar în recto
colite ulceroasă şi hemoragică.

Tratamentul hidromineral este un tratament complimenter, mai 
mult pentru refacerea forjelor bolnavului.

Prognosticul recfo-colitei ulceroase este foarte greu de apreciat. 
Depinde în mare măsură de întinderea leziunilor intestinale, cari nu se 
pot precis aprecia, nici prin radiologie, nici prin recto-romanosoopie. 
Starea generală nu ne furnizează prea multe elemente de prognostic, 
căci s ’au văzut cazuri înfr'o situafie foarte gravă, caşectici şi febrili 
şi cu edeme Ia membrele inferioare, unde orice speranfă era pierdută şr 
cari şi-au revenit Ia o sănătate relativ bună. Vindecările sau mai bine 
zis pseudovindecările sunt frecvente şi uneori foarte prelungite. Sunt 
cazuri unde puseurile s’au rărit aşa de mult, încât n’au apărut decâit 
Ia 1— 2 ani sau Ia 6 ani şi chiar s ’au citat cazuri Ia 2 0  ani. 
Cazurile acute sunt grave şi mortale şi excepfional de rare. Din cauză 
că puseurile se pot repeta Ia distanje aşa de mari, rezultatele uneori 
magnifice a unor medicamente, nu se pot aprecia Ia justa lor valoaie 
decât cu ani mai târziu.

Am insistat asupra considerafiunilor generale, în legătură cu ca 
zul nostru, fiindcă în practica zilnică diagnosticul de colită ulceroasă 
se pune destul de rar, deşi această afecfiune este relativ frecventă 
E important să-i cunoaştem toate manifesfafiunile şi mai ales compli- 
cafiunile, căci astfel putem din timp să aplicăm o terapeutică, care 
dacă nu poate aduce o vindecare definitivă, în orice caz, aduce ame
liorări de lungă durată, cari în stadiul actual al acestei boale, are o 
imporfanjă botărîtoare.
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D-r PELEA ION çi D-r TODEA CORNELIU : On fait des considérations 
d’évolution clinique, pathogenie, étiologie, diagnostique différentiel et traitement, 
sur un cas de recto-colite ulcereuse, observé dans la section médicale de l ’hôpital 
de Turda et étudié au point de vue clinique, radiologique et rectomanoscopique. 
On insiste surtout sur le traitement efficace, obtenu avec des clismes d’huile 
d’olive.

D-r PELEA ION fi D-r TODEA CORNELIU : Es werden Beobachtungen 
gemacht, über die klinische Entwicklung, pathogenisch, äthiologisch und differen
tial Diagnose mit Beziehung auf einem recto-colitisulcerosen Fall, beobachtet am 
internen Abteilung des staatlichen Krankenhauses, Turda, und klinisch, röntgenoi- 
logisch, rectomanoskopisch untersucht. Besonders wird auf die durch „A“ 
Vitamine enthaltende Olivenölklysmen erhaltene wirkungsvolle Behandlung beharrt.

D-r PELEA ION fi D-r TODEA CORNELIU: Si fanno delle considerazion 
d’evoluzione cliniche, patogeniche, diagnostico differenziale e di tratamento, sovra 
d’un caso di recto-colite ulceroso, osservato nell’Ospedale di Turda e clinica- 
mente, radiologicamente e recto-mànoscopamente. Specialmente si insiste sul 
tratamento efficace, ottenuto con delle clisme d’olio d’oliva con la vitamina , A“.
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TRATAMENTUL ŞANCRULUI MOALE 
PRIN PULBERE DE GOMBARDOL

de
D-r M. SACEANU

Şancrul moale a  fost socotit multă vreme ca o afecfiune pur lo
cală, dermotropă şi din cauza aceasta nu i se dădea prea multă im- 
porfanfă, deşi prin complicaţiile multiple şi variate pe care le produce 
(fagedenism, gangrenă, fimoză, parafimoză, adenită, hemoragii, etc.), 
punea de multe ori pe bolnav în imposibilitate să-şi vadă de ocupaţiile 
zilnice, silindu-I să stea în pat, uneori chiar vreme îndelungată.

Azi nu mai este socotit ca o afecfiune pur Focală, dermotropă, 
căci Milion (Le Chancre mou. Edit. Doin) a  observat hepatită şan- 
croasă fără icte;, hepatită şancroasă cu icter, iar Gougerot, Barthélémy 
şi Garmier (Arch. dermato-syphiligraphiques de Ia Clinique de 1 hô
pital Saint-Louis. Iulie 192 9 , p. 4 1 4 ) , întrun şancru moale febril 
cu hématurie au găsit în sediment stafilococi şi sfreptobacili. _ '

Tratamentul, atât al şancrului cât şi al complicaţiilor lui, a  fost 
până mai de curând '„ruşinea terapeuticei . El a. intrat pe făgaşul 
adevăratei terapeutici odată cu introducerea vaccinoterapiei (Dmelcos, 
vaccinul antistreptobaccilar Nicolau-Banciu). Dar vaccinoterapîa s a  do
vedit mai eficace contra adenitei, vindecând-o prin două sau trei in- 
jecfii, nu numai curativ ci şi preventiv (Marcow. B u l.-d e Ia soc. de 
dermatologie de Bucarest. 11 Aprilie 1929 , p. 9 3 ) , care mai înainte 
de vaccîno-terapîe, după deschiderea spontana sau chirurgicala, reclama 
săptămâni sau chiar luni până Ia închidere. Eficacitatea contra ulcerafii 
şancroase este foarte redusă. . .  .

Contra şancrului s ’au întrebuinfaf procedee terapeutice multiple 
şi variate (băile calde prelungite, căldură iradiată, galvano şi termo- 
cauterizarea, caulerizările cu acid fenic, clorur de.zinc, nitrat de argint, 
e tc .). Variabilifafea aceasta traduoe mica lor eficacitate. ^

Odată cu descoperirea sulfamidelor de către Miefzsch şi Klarer 
şi dovedirea eficacităfii |or pe animalele de laborator inoculate cu strep
tococi, de către Domagh, apoi întrebuinţarea lor pe o scară întinsă 
nu numai în infecfiunile streptococice, dar şi în pneumonie, meningita 
cerebro-spinală, şi mai cu seamă în blenoragie, ca să nu citez decât 
afecţiunile în care sunt mai mult întrebuinfate, s a născut ideea dacă n ar 
putea fl folosite cu rezultate şi în tratamentul şancrului moale.
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'Primii autori care par să fi întrebuinţat sulfamidele în trafa- 
mentul şancrului moafe, după literatura care mi-a stat Ia îndemână, 
simt Hanschel, Lepinay (Annales de M al. ven. No. 5 , Mai 1 9 3 9 ) 
Uirard, Ardorino şi Uamberf (An. de M al. ven. No. 5 , Mai 1 9 3 9 ) ’ 
Grupper (Rev. fr de Derm. et de Ven. No. 4 , Avril 1 9 3 9 ), P. Durei
f .  j  - No - 2 5 ' Juin 1939)- Sezary (La fipessa
Med. No. 76 , 11 Octombre 1939)..

După trimiterea unei mestre de Pulbere de Gombardol 'de către 
casa Boehringer, căreia îi aduc mulfumiri, am căutat să tratez şancrele 
moi, in clientela particulară, şi în acelaşi timp să verific eficacitatea 
tratamentului prin aplicarea locală a sulfamidelor, fără niciun alt tra
tament.

Neîncrederea dela început a  fost, după tratarea primelor două 
cazuri, înlocuită prin entuziasm, şi de atunci în toate cazurile vcare mî 
s au prezentat Ia consultaţie au fost tratate numai prin aplicarea locală a  
rulberei de Gombardol.

Jntr'adevăr rezultatul a  fost peste aşteptările mele.
La început am aplicat Pulberea de Gombardol odată pe zi, apoi 

de doua ori pe zi, dimineaţa şi seara.

Bolnavul venea a doua zi cu o sensibilitate foarte redusă a  ul- 
cerafiei, chiar dispărută, cu o secreţie minimă, iar suprafafa, în Ioc 
sa mai prezinte aspectul cariat caracteristic şi murdar, avea o culoare 
roşie trumoasă şi un aspect mult mai neted. In a  treia zi procesul de
cicatrizare începe prin margini, iar cicatrizarea era obţinută în 8__15
zile după întinderea ulceraţiei.

Demn de remarcat este uşoara împăsfare pe care am observat-o 
in şancre.e balano-prepufiale, împăsfare care mi-a dat de gândit, dar 
care după complecta vindecare, dispărea în zilele următoare.

10/ln Aimo m afaf prin locală de Pulbere de Gombardol defa
IY4U 1V4L, un număr de 17  şancre moi. In toate aceste cazuri, 
pe care Ie voi da în rezumat, n ’am constatat, nici în timpul tratamentului, 
nici după el, adenite supurate, în afară doar de un singur caz, în carej 
am fost nevoit să recurg Ia injecţiile infra-venoase de Dmelcos.
. , 0bs* —  CPt - P->, “ 5  consultă pentru 2 şancre moi tipice în şanţul 
balano-prepuţial cu baccilul Ducrey în puroi, şi un şancru al meatului urinar 
Aplicare locala de Pulbere de Gombardol şi bujiuri de Gombardol pentru şancru 
meatului. Vindecarea în 12 zile. F tam.ru

Pnl, T,e° bj -  p ~  I°“es«u> m°ale tipic al şanţului balano-prepuţial.
Pulbere de Gombardol, local. Vindecare în 9 zile.

I , ; .  r, ° bSI - 7 -  ?°rg' d o c t o r  Mar., patru şancre moi ale şanţului ba- 
lano-prepuţial. Vindecare în 14 zile prin Pulbere de Gombardol. Adenită. 
iratament prin injecţii intra-venoase cu Dmelcos.

„ . 0bs* ţ* ~  Şch., cinci şancre moi ale feţei interne a prepuţului, de 
manrnea unui bob de grâu. Local Pulbere de Gombardol. Vindecare în 5 zile.

Obs. 5. — Pop, şancru al frenului, aspect de rachetă. Vindecare îa 
15 zile prin Pulbere de Gombardol. .
o  * ®,b! ‘ ~  Ch., şancru linear al frenului. Vindecare prin Pulbere de
Gombardol în 9 zile. *

,  ^ bs* > trei şancre ale şanţului balano-prepuţial. Vindecare
In 10 zile prin aplicare locală de Pulbere de Gombardol.
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Obs. 8. — V., student, şancru moale eu sediul balano-préputial, de
mărimea unui bob de fasole. Tratament prin aplicare locală de Pulbere de
Gombardol, de 2 ori pe zi. Vindecare în 15 zile.

Obs. 9. — Lt. D. I., şancre moi pe fata internă a preputului,
de mărimea unui' bob de porumb. Aplicare locală de Gombardol. Vindecare
în 8 zile.

Obs. 10. — R. T., un şancru moale de mărimea unui bob de fasole în 
şanţul balano-preputial. Vindecare în 12 zile prin aplicare locală de Pulbere 
de Gombardol.

Obs. 11. — M. C., şancru moale pe fata mucoasă a preputului, datând 
de 5 zile. Vindecare în 8 zile prin Pulbere da Gombardol.

Obs. 12. —  P. D., şancru moale al frenului, datând de 10 zile. Apli
care locală de Pulbere de Gombardol. Vindecare în 14 zile. .

Obs. 13. —  P. E ., şancru moale al fetei mucoase a preputului. Vin
decare în 9 zile prin aplicare locală de Pulbere de Gombardol.

Obs. 14. —  N. G., şancru moale balano-preputial, datând de 5 zile. 
Vindecare în 8 zile prin aplicare locală de Pulbere de Gombardol.

Obs. 15. —  D. S„ trei şancre moi ale şanţului balano-preputial, datând : 
de trei zile. Vindecare în 9 zile prin aplicare locală de Pulbere de Gombardol1. i

Obs. 16. —  G. S., şancru moale préputial datând de 8 zile. Aplicare 
locală de Pulbere de Gombardol. Vindecare în 7 zile. '

Obs. 17. —  Şancru moale al fetei externe a preputului datând de 
25 zile, de mărimea unei pie^e de 20 lei. Aplicare locală de Pulbere de Gom
bardol. Vindecare în 17 zile.

Concluzii: 1 . Aplicarea locală de Pulbere de Gombardol constitue 
un tratament nou, eficace, comod, af şancrului moale.

2 . Vindecarea se obfine într’un timp (8 — 15 zile) cu mult mai 
scurt decât cu tratamentele înfrebuinfafe altădată.

3 . Dacă tratamentul este aplicat delà începutul şancrului, previne 
apariţia adeniter, ceea ce denotă rapida eficacitate a sulfamidet asupra 
streptobaccilului, distrugerea Iui aproape imediată şi deci o jugulare a  
invadării căilor limfatice şi a ivirei adenitei.

4 . Uşoara împăsfare a şanjului balano-prepufial este analogă cu
aceea care se observă şi cu alte tratamente. '
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TRATAMENTUL SEROTERAPIC Şl SULFAMIDtC INTR’O 
EPIDEMIE DE MENINGITA CEREBRO-SPINALA EPIDEMICA 

IVITA LA MEMBRII UNEI FAMILII
de

D-r GEORGE STOENESCU
Medic Spitalul R.-Vâlcea

Descoperirea sulfamideîor în 1935 de căîre Domagk şi aplicarea lor 
succesivă în maladiile chirurgicale, apoi medicale şi contagioase, cu re
zultate din ce în ce mai bune, cât şi fabricarea unor astfel de produse 
din ce în ce mai selecţionate, au dat posibilitatea manipulării lor pe 
o scară desiul de ridicată şi, în parte, cel puţin pentru infecţiile cocice, 
să înlocuiască seroterapia.

Vom da mai jos observaţia a  opt cazuri de meningită cerebro- 
spinală epidemică tratate în cursul Iunei Aprilie 194 2 , în serviciul 
nostru.

Obs. I . — Femeia M. I . de ani 56, din comuna Păuşeşti-Măglaşi, vina 
în serviciul nostru în ziua de 12 Aprilie 1942, cu simptome grave de me
ningită (delir, febră, redoarea cefei, febră 38°). Este bolnavă de 10 zile. In 
spital se mai găsesc fiica ei şi două nepoate, la cari diagnoza de meningită 
cerebro-spinală se pusese şi de către laborator (obs. 2, 3 şi 4) şi care se inter
na^ mai înainte cu câteva zile. I i  facem o punctie lombară: lichidul puru
lent; se găsesc meningococi. Este văzută la contra vizită şi din lipsă de ser şi 
sulfamide nu-i putem face nimic ca medicale.

A doua zi sucombă.
Obs. 2. — M. Gh. de 37 ani, din comuna Păuşeşti-Măglaşi, vine în 

Serviciul nostru în ziua de 26 Martie 1942, cu tabloul clinic al unei meningite 
destul de grave, febră 39°. Boala datează de 4 zile, debitând cu dureri 
de cap, greţuri, vărsături, febră, redoarea cefei din ce în ce mai pronunţată.

Punctia lombară ne arată un lichid opalescent, în care predomină poli- 
nuclearele şi meningogoci extra şi intracelulari.

I  se administrează 20 cc. ser antimeningococic intra-rachidian şi 100 
cc. intramuşcular zilnic, timp de 3 zile. Simptomele dispar în parte, dar ri
giditatea cefei şi durerile de cap mai persistă. Peste 3 zile îi mai facem 
încă 100 cc. ser intramuşcular. Punctiile ulterioare, au dat un lichid uşor 
opalescent dar fără meningococi.

Părăseşte spitalul vindecată pe ziua de 21 Aprilie 1942, adică după 
27 zile spitalizare şi după 31 de zile de boală..

Obs. 3. — M. E. de ani 12, din comuna Păuşeşti-Măglaşi vine în 
serviciul nostru în ziua de 7 Apfrilie 1942, pentru dureri mari de cap, re
doarea cefei, fotofobie cu ptoză palpebrală $tg., delir, carfologie, limba şi 
buzele arse, febra 39°.
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.... la d.omÎf? iu de 9 ziIe- Mama 5a este internată în spital
cu diagnoza de meningita cerebro-spmală epidemică (obs. 2), iar cu pacienta

t o  m ,i ° d° *  “  <»*»• *> “  “ P*«“

m e n in g o c o c i lombară: lichid Det purulent. Predominenta polinuclcarelor şi

1 Sie fac 30 cc. ser antimeningococic intrarachidian şi 70 co. intra- 
muşcular şi subcutant.

treia ^  ^  a .doUa zi’ 5 tablete de prontosil; idem a
r_ a, Z 51 a patra zi In urma i dă, pentru că nu mai aveam nici
prontoşil,_ gombardol, cate 5 pe zi timp de alte 4 zile. Simptomelo încep a
ceda după ziua 4-a menmgococn au dispărut, polinuclearele au scăzut Pleacă

de Î S  ln Z1Ua 21 Aprilie 1942’ dUpă 15 2510 d° sPitalizare 24

• • i ° bS! ~  de ani 10’ din comuna Păuşeşti-Măglaşi, vine în ser-
febră 3 8 ^ rU ^  Z1Ua ^  7 Aprilie 1942> cu simpl°me nete de meningită,

„ Boala datează numai de 3 zile. Debutul acelaşi ca la obs. 2. Este 
văzută de către agentul 'sanitar caro o trim ite spitalului, împreună cu sora ei, 
ca suspecte de febră tifoidă.

Punctia lombară ne arată un lichid opalescent, hipertensiv. Nu se gă- 
sesc decât polinucleare, fără meningqcoci. Considerând după simptome şi după 
celelalte cazuri (obs. 1, 2 şi 3), că avem o epidemie de familie, punem
diagnosticul tot de menţngită o. sp. ep. şi instituim acelaşi 'tratament:!
prima zi cu ser şi apoi cu prontosil şi gombardol celelalte 7 zile. (Obs 3) 
Pleaca vindecată pe ziua de 21 Aprilie 1942, după 15 zile de spitalizare şi 
după 18 boală. e v

_ Obs. 5. — M. El. de 32 de ani, din com. Păuşeşti-Măglaşi, vine în 
serviciul nostru m ziua de 15 Aprilie 1942, pentru a interna doi copii (obs. 
b şi i) ,  cari prezintă semne de meningită. După ce examinăm copii, starea 
mamei ne atrage aten(ia şi o internăm şi pe dânsa cu simptomele următoare: 
dureri de cap, febră 38», astenie, greţuri cu tendinţă la vărsături, uşoară r i
giditate a cefei şi o erupţie pe regiunea toracică sub forma unor pete, mai 
mult sau mai puţin regulate, care dispar la presiunea degetului. Debutul 
a fost cu 12 ore mai înainte.

Punctia lombară: lichid clar, hipertensiv. Nu se găsesc meningococi; 
c . ,meide. Pe mm-3 cu predominentă polinucleare. I  se face timp de 3 

zile cate o fiolă intramwpular, din Soliz-Dagenan, dându-i-se în acelaşi timp 
şi_ cate 3 tablete^ Gombardol. Simptomele dispar din a 3-a zi, iar pe ziua de 
25 ■„Prill(? Pleaca vindecată. D eci,_după 10 zile de spitalizare şi după 11 de 
boala, deşi am putea-o considera vindecată, cam din ziua 6 de spitalizare, căci 
bolnava nu mai acuza niciun simptom.
• i ° ? S‘ —7 I. de 5 ani, din corn. Păuşeşti-Măglaşi, vine în servi

ciul nostru in ziua de 15 Aprilie 1942, împreună cu mama sa (obs. 5), şi 
cu sora lui (obs. 7), cu simptome nete de meningită. Boala datează de 3 zile.
_ • o ° lia , bara ne arata. lichid clar> hipertensiv; nu se găsesc menin
gococi; 2, 3, elemente pe mm." cu predominenta leucocitelor. I  se institue 
un tratament ca m cazul observaţiei 5, simptomele încep a dispare din ziua
. ’ lal[ J’? Z1,Ua de 25 APri,ie pleacă vindecat. Deci după 10 zile de spitalizare 

şi 13 de boala.
. Ohs. 7. — M. G. de ani 11, din comuna Păuşeşti-Măglaşi, vina în 

serviciul nostru in ziua de 15 Aprilie 1942, pentru simptome nete de meningită 
cu o reducere a muşchilor cefei şi ai toracelui posterior, încât are poziţia 
de „Opiştotonus“.

Punctia lombară ne arată un lichid purulent, în care se găsesc menin
gococi şi leucocite cu predominentă.

I  _ se institue un tratament cu Solu-dagenan, în injecţii, două fiole 
pjima zi, apoi câte o fiolă încă 4 zile. In acelaşi timp i se dă Gombardol, 
cate 3 tablete, Itimfp de 6 zile. Pleacă vindecată, pe ziua de 28 Aprilie 1942, 
adică după 14 zile de spitalizare şi 17 zile de boală.
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Obs. 8. —■ P . I. de 10 ani, din comuna Olăneşti, vine în serviciul 
nostru în ziua de 16 Aprilie 1942, pentru simptome caracteristice de me
ningită, febră 38,4, Kemig şi Bruazinaky pozitive. Puhotia lombară ne arată 
un lichid opalcs^ent, puţin hipertensiv. Se găsesc meningococi şi polinucleoză. 
Se inştitue tratamentul cu Solu-Dagenan, în injecţii, două pe zi timp de două 
zile, şi apoi câte una pe zi timp de 3 zile.

I  ae dă în acelaşi timp câte 4 tablete pe zi Dagenan tablete
Simptomele dispar din a 3-a zi, când şi lichidul devine clar, fără me

ningococi, şi cu polinuclearele mult scăzute (2,2 elemente pe mm.3)._ Pleaoă 
vindecat pe ziua de 26 Aprilie 1942, adică după. 10 zile de spitalizare şi 
12 de boală.

Am căutat să publicăm aceste cazuri din mar multe motive.
In primul rând cele două epidemii familiare (O bs. I, II, III şi IV), 

şi (O bs. V , VI şi V III), cari au apărut în aceiaşi comună.
In al doilea rând am putut faoe tratamente diferite, ser anti- 

meningococic, ser - j-  sulfamide şi numai sulfamide.
In al treilea rând putem spune că unele din cazuriie expuse au 

fost deabia Ia începutul boalei, astfel că  sulfamido-îerapia aplicată din 
timp şi în cantitate suficientă, scurtează cu mult evoluţia boalei. Deci, 
putem vorbi şi de o sulfamido-profilaxie.

In al patrulea rând, comparând rezultatele, putem spune că  timpul 
de spitalizare se scurtează foarte mult, Ia fel şi durata boalei, când 
aplicăm chiar numai sulfamido-terapia, cum a  fost în cazurile observate
de noi (Obs. V , VI, VII, şi mai ales a  V III-a ).

Probabil că dacă am fi administrat calea infrarachidiană, rezul
tatele ar fi fost şi mai bune.

Ne propunem să Ie observăm atunci când ocazia ni se va mai ivi.
BIBLIO GRAPH IE
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Probleme de organizare sanitară

VERIFICAREA $1 REDACTAREA 
CAUZELOR DE MOARTE IN M EDIUL RURAL

de ‘i
D-r TRAIAN BODE

Medicul circumscripţiei «Tălmadu» Sibiu

Cel mai bun ceriificat al exisfenfei biopolitice a unei nafiuni îl dă 
din punct de vedere statistic excedentul natural al populaţiei, care poate 
fi considerat Ia capitalul uman ca o plus-valoare biologică rezultată din 
ecvafia mortinafalităfii.

Astfel privită vieafa popoarelor prin prizma statisticelor, ea oscilează 
continuu între cele două extreme: natalitate şi mortalitate. Niciunul din
tre fenomenele demografice nu -are o aşa de mare importantă pentru 
problemele de sanitafie şi sănătate publică ca datele asuprq mortinafalităfii. 
Cu cât indicele natalitâfii este mai mare şi al mortalităţii mai mic, 
cu atât garanţiile pentru viitorul poporului sunt mai solide, şi invers, cu 
cât mortalitatea este mai mare în defavorul natalitâfii, cu atât perspec
tivele demografice ale unei nafiuni sunt mai întunecate. Şi dacă acest 
desechi'ibru între mortalitate şi natalitate este mai accentuat prin scăderea 
natalităţii- şi creşterea mprtalităfii, atunci această turburare ia aspectul 
unui dezastru demografic; poporul se află într.un colaps biologic.

Pentru combaterea mortalităţii generale şi a celei infantile în spe
cial, este de mare însemnătate cunoaşterea cauzelor ei: sublafa cauza, 
follitur effectus, şi această cunoaştere îrebue să fie cât mai precisă şî 
bazată pe fapte absolut reale. Ori dintre toate statisticele noastre cea 
mai importantă şi bogată în consecinfe este statistica cauzelor de moarte 
şi care din nefericire prezintă lipsurile cele mai mari şi cele mai depri
mante totodată. Şi când ne gândim că această statistică se referă Ia 
cea mai numeroasă pătură socială în Stat, care este ţărănimea, aşe
zată Ia sate, constatarea este direct dezolantă. Satul este privit doar 
ca cel mai mare rezervor de energie naţionala, este sinteza existenfâi 
noastre ca entitate biologică, satul este, Marele fot, este însuşi Neamul 
Românesc. Satul este Microcosmos-ul, în care se oglindeşte vieafa su
fletească atât de bogată a poporului românesc.
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Despre mişcarea populaţiei se găsesc în registrele fiecărei comune 
hei felurî  de buletine colorate: cele albashe suni pentru naşteri, roşii 
pentru căsătorii şi galbene sunt buletinele de moarte. Acestea din 
urmă se compactează de organele administrative locale, de către ofi- 
ferul stării civile cere este primarul comunal, şî <Îe către organele sâni- 
tare reprezentate prin medicul de circumscripţie. In rubricele dela 22—25 
se introduce cauza morfii şi tratamentul ce l-a avut decedatul şi împre
jurările în care s’a produs moartea.

Prin buletinul de moarte de coloare galbenă, Oficiul demografic 
de statistică sanitară pus în aplicare cu începerea anului 1932, con
ştient de importanţa covârşitoare ce o comportă cunoaşterea cauzelor de 
deces pe întreaga Ţară, supune pe medicul sanitar la obligaţia de aj-I 
semna pe răspundere personală ca o garanţie de exactitate.

Pentru alcătuirea unei statistici asupra mortalităţii poporului, care 
să cuprindă date reale, exacte şi exprimate în termeni ştiinţifici şi caro 
sa concorde cu nomenclatura internaţională, această măsură era nu 
numai necesară, dar şi impusă de anumite raţiuni statale. Toate statele 
europene au adoptat o nomenclatură unitară, o regulă dela care nu se 
putea nici România sustrage. Semnarea acestui buletin de moarte şi din 
partea medicului oficial, singurul îndreptăţit de lege pentru a redacta 
diagnoza şi de a defini .pauzele morfii ar trebui să fie deci o garanţie 
neîndoelnică şi reală, de o exactitate indiscutabilă pentru Institutul de
mografic şi de recensământ din capitala Ţării, unde se conoentreazâ 
aceste importante documente oficiale, cu caracter strict confidenţial.

In cadrul acestei lucrări ne propunem să demonstrăm prin cazuri 
concrete şi exemple luate din vieaţa de toate zilele şi mai cu seamă 
bazaţi pe-o lungă experienţă făcută Ia ţară, deci la faţa locului până 
unde pot fi privite ca exacte aceste diagnoze, pe ce dpte se bazează 
medicul oficial Ia redactarea cauzei de moarte, spre a se vedea apoi 
cât de departe este această problemă de idealul urmărit cu îndreptăţită 
insistenţă de institutul demografic central, problemă considerată de unii 
statisticieni atât de greu de rezolvat. Ce îmbunătăţiri şi măsuri de în
dreptare sar mai putea lua spre a fi desăvârşită până să ajungă în. 
sfârşit Ia gradul de perfecţiune, Ia care a ajuns unele state europene 
civilizate, în care educaţia în acest sens a durat un timp foarte lung, 
un secol întreg ca d. e. Anglia.

Verificarea cauzei de deces în mediul rural neputându-se face pe 
baza unui examen ̂ clinic decât numai în comuna de reşedinţă a circum
scripţiei sanitare, sa  propus în mod provizoriu o zonă adiacentă suscep
tibilă de-a fi supraveghiată de medicul oficial. Sub această zonă adia
centă se înţelege în realitate o comună mai apropiată de reşedinţa 
medicului şi aleasă chiar de el, care are totodată şi o arteră practicabilă 
de circulaţie, în tot timpul anului, pe timp ploios şi secetos deopotrivă.' 
Măsura aceasta impusă medicului sanitar în mod oficios, nu s’a putut 
niciodată executa din cauza lipsei de mijloace de transport şi a lipsei 
cheltuielilor împreunate cu deplasările medicului rural. In restul comunelor 
obligaţiile medicului se rezumă numai fa revizuirea diagnozei fixate 
de necroscopul comunal, un fel de transcriere a numirei termenilor 
populari în termeni strict ştiinţifici, pentru ca institutul demografic cen-



473

frai să poată prelucra mai uşor statìstica deceselor după o metodă uni
formă pe toată fara. r .. .. . . ........

Verificarea cauzelor de deces, deci problema statisticei mortalităţii, 
a trecut astfel din faza nebuloasă a timpurilor când nu exista recensă
mânt, nici statistici de moarte şi naştere, în faza termenilor populari- 
umoristici, pentru ca în urma introducerii buletinului de moarte din anul 
1932, să treacă în faza aproximaţiei ştiinţifice.

Termenii, în care se redactează de prezent cauza deceselor, sunt 
din punct de vedere ştiinfific, ireproşabili, corespund în total nomencla- 
turei internaţionale, institutul demografic central este mulfumit şi sa
tisfăcut chiar dacă în unele cazuri buletinele de moarte sosesc la centru 
neiscălite de medicul oficial şi fără nido diagnoză. Aceasta din cauza 
neglijentei organelor administrative locale, care nu se prea sinchisesc 
—  cu unele mici excepţii —  de complectarea bu elinelor şi din partea 
medicului oficial, aşa precum glăsuieşte legea, dând astfel .cauza Ia 
multă şi inutilă corespondentă răpitoare de timp prefios.

Astfel vom avea în Ioc de numirea populară-umorista de „po- 
ceală" o redactare cu termeni sonori: „insult apoplectic cu emoragie ce
rebrală“, sau „paralizie generală progresivă', după aprecierea şi bă
nuiala medicului. In Ioc de „tifos Ia creieri', medicul va corecta cauza 
morfii în termeni ştiinţific! : „encefalită" sau „meningita simpla , in loc 
de „guturai" Ia stomac, sau „gastrologia , se va introduce in bulehnut 
de moarte: „ulcer gastric", sau „cancer" sau „ulcer gastro-duodenal cu 
sau fără perforaţie". Urmează apoi teribilul termen ştiinţific şt toarte 
sonor: „debilitate congenitală" şt „senilitate", termeni cari ar trebui sa 
dispară din nomenclatura deceselor de moarte, deoarece aceste numiri 
nu exprimă într'adevăr o cauză de moarte, ci un simptom, termeni 
de care se abuzează aşa de mult chiar şi de medicii oficiali în sta
bilirea cauzei de moarte, fiindcă sunt comozi şi mai Ia îndemână în 
lipsa altor surse mai sigure de informaţie. Debilitatea congenitala poate 
să fie cauzată, după cum se“ ştie de multe boale: de sifilis, de tuber
culoza sau alcoolismul părinfilor, de gasfro-enferifă, de o naştere pre
matură şi aşa mai departe. Senilitatea poate fi cauza multor boli, ca 
d e apoplexle, diferite forme de cancer localizate în diferite organe, 
de broncho-pneumonie şi multe altele. Cele mai principale cauze de 
mortalitate sunt astfel făcute improprii oricărei analize de statistica de
mografică din cauza excesului şi lipsei de discernământ în utilizare.

Pe baza acestor constatări putem afirma fara frica de-a ri des- 
minjifi că realitatea în stabilirea şi redactarea cauzelor de deces în mediul 
rural în majoritatea cazurilor este cu total alta, nu corespunde adeya- 
rului şi intenfrunilor depuse de oficialităţile institutului central de statistica. 
Necunoscându-se cauzele adevărate ale mortalităfii generale şi ale cetei 
infantile în special, nu se vor putea lua în consscinfă măsurile de pro
filaxie şi combatere dictate de împrejurări. Rezultatele atâtor lipsuri, 
greşeli şi inadvertenfe şiiinfifice nu pot contribui Ia îndreptarea colapsului 
biologic şi demografismului deficitar, iar statisticele cauzelor de deces 
nu pot avea o valoare reală şi demnă de a fi M ă  în considerare. 
Până nu cunoaştem cauzele adevăratei morialităfi, până când nu cu
noaştem duşmanul şi metodele Iui de luptă, nu putem să-l învingem. 
Până când în fara românească mai există mulfi oameni cari mor tară

M . M . R.
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tratament medical şi fără a fi văzufi măcar odaia în vieafă de către
medic, nu se poafe vorbi de un progres în augmentarea capitalului 
uman.

Până când se va ajunge Ia un rezultat ideal în domeniul sta
tisticei cauzelor de deces, când fiecare diagnoză să fie stabilită aprioria 
pe baza cel puţin al unui examen clinic sar putea încerca reînfiin
ţarea dispoziţiunilor legale din ,anul 1920, în sensul cărora persoana 
care e legalmente  ̂ chemată sau care şi-a luat însărcinarea de-a în
griji un bolnav, să fie obligată a cere ajutor medical, iar neîmplinirea 
acestei obligaţii să se pedepsească cu amendă. Această frică de amendă 
a lasat urme adânci în sufletul poporului din unele ţinuturi desrobife, 
c? "  e- ‘n Ardeal. Câte fiinţe omeneşti nu sau salvat dela o moarte 
sigură, câte cazuri de îmbolnăviri disperate nu sau îndreptat în urma 
acestei  ̂potrivite şi îndreptăfite resîricfiuni legale. Sancfiunile în această 
privinţă vor avea un întreit efect: vor oferi posibilitatea fixării unui 
diagnostic real al cazurilor de moarte, vor micşora în consecinţă morta
litatea generală şi cea infantilă în special şi în sfârşit ele vor avea şi a 
înrâurire de ordin educativ asupra poporului dela ţară, destul <le ig
norant în chestii de igienă şi medicină preventivă cât şi curativă, în 
sensul că Fiinţele omeneşti să Ii se acorde totuşi o atenţie mai deosebită 
in caz de boală, decât animalelor din jug, pentru a căror pierdere ţăranul 
arată ô  mai mare afecţiune, decât pentru moartea unui copil, pe care 

după credinfa Iui —  Dumnezeu l-a luat, fiindcă l-a iubit.
Invocarea lipsei de mijloace materiale nu poate constitui un motiv, 

oare ar putea împiedeca pe un bolnav de a solicita la timp ajutorul me- 
dical. Asistenja medicală se face astăzi pe tot cuprinsul fării pe o scară 
afaf de largă şi în mod absolut gratuit, încât oricare bolnav bogat sau> 
sarac deopotrivă are puiinfa de a se bucura de ea în orice fel de îm
prejurări şi în mod destul de rapid în cazuri de accidente neprevăzute. 
Dispensariile a>muna!e, dispensariile de puericulfură, maternităţile rurale 
stau ax porţile larg deschise pentru a da primul ajutor bolnavilor de 
fot felul.

Se înţelege dela sine că pentru împlinirea acelui desiderat, con
form căruia, ţăranul dela sate să solicite în caz de boală ajutorul medi- 
oal la ţimp 'potrivit, mai este nevoie de o propagandă intensă şi sistema
tic susjinulă pentru culturalizarea masselor dela safe şi care ar avea drept 
scop în primul rând o rupere bruscă cu trecutul nedemn şi ruşinos al 
ţăranului român de a-şi lua refugiul Ia leacuri băbeşti şi credinţe de
şarte pentru a alunga pe necuratul din trupul îmbolnăvit în aceste fim- - 
puri de luminos progres pe toate terenurile ştiinţei.

Supun atenţiei binevoitoare aceste fugitive .constatări cuprinse în 
cadrai arfico.ului de faţă autorifăfilor competente din Ministerul Sănătăţii 
şi Ocrot Sociale, în deosebi D-lor D-ri Savin Manuilă, C. C. Gheor- > 
ghiu şi J .  Ciocârlan, personafităfi marcante, care s’au devotat marei 
cauze a studiului mortalifâfii din România, constatări care pot fi privite 
ca un modest răspuns Ia apelul făcut de Oficiul Demografic Central tu
turor medicilor din serviciilor publice, pentru stabilirea exactă a cauzelor 
ae deces şi în general pentru problemele în legătură cu mişcarea popu
laţiei ţării.
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ORGANIZAREA A C TIV ITA TILO R  SOCIALE IN OPERA 
PREVENTIVA $1 CURATIVA LA CRAIOVA

de
D-r FLORIAN POPOVICI

Medic Şef al Municipiului

La 17 Mai 1942, se împlineşte anul când, Colegiul Medicilor
d f  D - T fe “  Doce,nt D' r M- CdnciuScu, Î S 3 Sde D-n„ Med,ci Primar, de specialitate, D-r Cornel Siăncescu, D-r 
Vespasian Dragoescu, de Medici Primari, D-r loan Popescu, D-r Ffo-
ÎinufăPnP°V̂Cl r  D"r Pefre Mihn  ir cul J ocazia conferinfei trimestriale fmulta aci in Craiova, prezintă D-fui Minisfru al Sdnâfdfii Prof. D-r 
r .  lomescu, câieva probleme sanitare locale.
U0„aAm. T m0nshat ahincir câ în Craiova variatele şi acufeie pro- 
bieme sacale v,caza profund sânătafea populafiei, dând fenomene de-
S M 1™ ameliorarea cărora, noi am propus organizarea acti- 
vitafilor sociale a operelor curafive şi a operelor preventive.
^ , r U 7 aniZarea1adiV!fâ;iIor înceP® în fără prin aparifia De-
CTehiluî  Lege pentru „Infiinfarea Consiliului de Patronaj al Operelor 
Socrde . In fruntea acestei organizajii care are menirea să «solve 
problemele sociale ce amenmfa populafia urbană a făriî, este M. 3, 
Regina Mama ş, D-na Mar,a Mareşal Antonescu, secondate de un 
stat major cu ram,ficafia până fa comuna rurali prin comitetele locale 
de patronaj al Operelor Sociale.

de d J Î eÎ Cr  d!  iUD6/ ?Î de Municipiu, fiind membri
G; ' î ,e *  Patron°i al Ocnelor Sociale locale, vrând ne- 

vrand sunt obligafi prm forja dinamismului acestei organizajii să se
rezo,viriî Problemelor sociale, care pe viitor le dă 

posibilitafi nebanuife pentru organizarea serviciului sanitar.
. t j Prot> P ' r P- Tomescu, Ministrul Sănătăfii, vine apoi cu De- 

U9e ®r9an‘Izc,rea colegiilor medicale, instituind comitete
teade, care pelanga problemele profesionale se ocupă şi de posibili! 
fafea organizării diferitelor ramuri ale serviciului sanitar local. Grafie 
aoestei dispozifiuni, Comitetul Colegiului Medical din Craiova Ia 17 Mai 

cu oaizia conferinjei trimestriale la care ne onorează în per
soana şi D-I Ministru al Sănătăfii, expun rând pe rând principii de 
organizare a opere, curafive şi a  operei preventive necesare complectănei 
şi organizare, serviciului sanitar urban şi rural din Oltenia, şi în şpe- 
cial necesar in Municipiul Craiova.

Municipiul Craiova este între primele oraşe care se încadrează
P e t r o l  m mZa!e c ad,ivitâfii?r soc,ia,®< deoarece aci Comitetul de 
ratronai al Operelor Soaale ia fiinfă Ia începutul lunei 25 Mai 1941
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Această grabă are explicafia ei justă şi în acelaşi timp destul de tristă. 
Capitala Olteniei, cetatea aurului, înainte de reforma agrară, este as
tăzi un centru cultural cu multe milioane datorii. înainte cu câfiva ani 
erau aci câteva industrii înfloritoare, care rând pe rând se desfiinfează, 
unele se mută Ia Bucureşti şi o bună parte a populafiei periferice ră
mâne fără lucru. Din cauza lipsei de locuinfe igienice, de îmbrăcă
minte, de alimente, de lemne de foc, efc., lipsuri datorite evenimentelor 
recente, omul sărac se află în fafa unor probleme care nu Ie poate 
rezolvi fără să ceară sprijinul semenilor săi sau a putorifăfilor chemate 
să rezolve problemele sociale locale. Aceste probleme trebuesc rezolvite, 
astfel ele duc Ia dezastru sanitar, moral, etc.

Iată motivele pentru care oameni de iniţiativă cu înaltă cultură 
sufletească s’au grăbit să încadreze grabnic oraşul Craiova, în Organi
zarea Consiliului de Patronaj gl Operelor Sociale. In fruntea acestor 
oameni de valoare este D-I Ion B. Georgescu, fostul Primar al Munici
piului, care împreună cu membrii Comitetului de Patronaj al Operelor 
Sociale prin muncă de înaltă valoare umană şi morală, a reuşit să 
vindece multe, foate multe răni sociale, ajutând săraci în familiile 
proprii, în azile, înfiinfând cantine şcolare şi creind oficiul d® ocrotire, 
care este unica organizare complectă în acest gen dincoace de Carpaji.

Conştienţi de pericolul ce prezintă problemele sociale pentru sănă
tatea publică, conducătorii serviciilor sanitare locale profită de foate 
ocaziile, ^xpun principii de organizare a operei curative şi preventive, 
ca să angajeze corpul medical Ia aceiaşi muncă socială de înaltă valoare 
umană, pentru prevenirea şi vindecarea rănilor fizice a populafiei sărace.

Principiile expuse nu rămân fraze aruncate în vânt. Scrisul nostru 
nu este literă moartă. Pomifi pe drumul realizărilor ideale, lipsite de 
interes personal, în frunte cu D-I Docent D-r M. Cânciulescu, de un 
an am reuşit să reorganizăm serviciul sanitar aproape în întregime, aşa 
cum ne-am angajat prin expunerile noastre în fafa Domnului Ministru 
al Sănătăfii şi în fafa corpului medical din Oltenia.

D-I Docent D-r M. Cânciulescu, în calitate de Director al Spi
talului Filantropia şi al Centrului de ocrotire, a realizat Ia aceste două 
institufii, serviciul social de consultafii gratuite. S’a mai realizat serviciul 
social pentru consultafii gratuite a prenatalilor Ia maternitatea dela Spitalul 
Preda şi Filantropia. Domnul Inspector General Sanitar D-r Cosmufa, 

,ne-a asigurat că în scurtă vreme se vor organiza serviciile sociale de 
consultafii gratuite Ia toate institufiiîe sanitare din localitate.

La data de 1 Aprilie 1942, serviciul sanitar al Municipiului Cra
iova, realizează organizarea activităfilor pe afribufiuni şi probleme igie
nice, renunţând definitiv Ia serviciul sanitar urban, tradifional pe cir
cumscripţii teritoriale. Până .Ia 1 Aprilie 1942, medicul de Circ. ur
bană activa pe un teritoriu obligat fiind să satisfacă tuturor proble
melor igienice şi tuturor problemelor curative în dispensarul ce-I avea în 
circ. sa. EI conducea Ia zi registrul de intrare, de eşire, de expe
diţie, de medicamente, de materiale, de inventar, de boli sociale, de 
epidemii, de vaccinări, de decese, de naşteri, de întreprinderi comer
ciale, apoi făcea rapoarte zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale şi 
anuale. Făcea somaţii, dresa procese-verbale şi în fine finea Ia curent 
archiva. Trebuia să dea consultafii Ia dispensar, să trateze bolnavi, să
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combata  ̂ şi să prevină epidemiile. Să controleze, să vegheze şi să ia 
masun in domeniul igienei industriale, igienei şcolare, salubrităţii pu- 
blice, sa satisfacă politiei sanitare, înregistrând toate actele şi faptele
fului ierarh" CUraHV prevenfiv* raporfând în acelaşi timp în scris şe-

i . Ş® maî adaogă Ia toate acestea nenumăratele ordine, căci medi- 
guIu1 i sie cele fel de fel de statistice, fişe, efc. Iată haosul formalis
mului birocratic ,n care mam sbătuf şi eu timp de zece ani în calitate 
de medic de Circ., haos din care am evadat specializându-mă în igienă 
pentru a ma înrola între confraţii mei care de ani de-a-rândul luptă prin 
gra! şi prin scris pentru reducerea birocratismului şi pentru a da me
dicului de Circ. posibilitatea unei activită}i tehnice cu care este înzestrat 
din facultate şi aire o merită după afâtia ani de studiu.

Dela 1 Aprilie 1942, medicii serviciului sanitar al Municipiului 
Lraiova, activează pe următoarele probleme şi afribufiuni:

. Po.ifie sanitară, salubritate publică, igiena industrială.
2. Combaterea boalelor epidemice. Profilaxia bca'e'or epidemice.
5. Igienă şcolară, verificarea deceselor, eventuale consultaţii urgente 
u  j  1 sociale' ocrofirea şi existenfa socială, 

i i  . Medicul serviciului sanitar, are biroul Ia sediul serviciului sanitar al 
Municipiului In atribuţiile şi problemele în care activează este ajutat 
de personalul sanitar auxiliar. In viitor el are un singur regisfiu, acela al 
problemei in care activează. Redactează un singur raport, acela lunar 
de activitate.

, Opera curativă este atribuită medicului specialist şi această acti
vitate se desfăşoară Ia serviciile sociale de consultaţii gratuite o/gani- 
zate pe langa Spitalul Filantropia, Spitalul Preda, Centrul de ocrotire, 
cele doua Mafernitafi, Spitalul de boale contagioase, Ambulaforul Poli
clinic, Laşa Asigurărilor Sociale, Dispensarul pentru profilaxia fbc, Dis
pensarul Principele Mircea şi Spitalul tbc. D-r Mefulescu. 

r. . Activitatea socială de ordin prevenfiv este deservită de către 
oficiul de ocrotire. In acest scop oficiul de ocrotire are trei secfii:
. „ ®̂cî'a ocrofiri> W Secfia asistentei sociale; c) Secfia adminis
trativa.
. , Secfia^ ocrotiri prin cele 7 surori de ocrotire activează pe teren
in familie. Activitatea lor este educativă, igienico sanitară şi se extinde 
asupra capitalului uman în îotallitatea Iui, începând cu prenatalele, confi- 
nuand cu sugarul, preşcolarul, şcolarul şi adultul. Sora de ocrotire îndrumă 
săraci syferinzi la serviciul social de consultaţii preventive, de consultafii 
şi tratamente gratuite. Sora de ocrotire stabileşte legătura sufletească 
intre familii şi serviciile sociale-prevenfive şi curative. Scopul principal ce' 
urmăreşte secfia ocrotiri prin activitatea sa igienico-sanifară-educafivă, 
este combaterea mortalifăfii infantile, a tuberculozei, etc.

Din experienţele ce fe am în domeniul ocroftrei fin sâ afinm ho- 
larîf că activitatea surorilor de ocrotire dă rezultate foarte bune, atunci 
când şi serviciile sociale de consulfafii sunt conduse de medici care 
satisfac aceste activităţi conştiincios şi cu pasiune.
• .. -P®1?!™ a feuşi însâ în combaterea mortalifăfii infantile, morfa-
lifafii copiilor, combaterea tbc. şi venerii, nu este suficient educaţia igie- 
nico-sanifară în familie. Nu poate da rezultat nici multele noastre insfi-
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Hifii sanitare înzestrate cu tot utilajul modem conduse de media spe
cialişti recunoscufl. Astăzi serviciile sanitare sunt obligate egal sa stea 
Ia dispoziţia publicului, indiferent că plăteşte sau nu p.ateşte consultaţia 
şi tratamentul. Din lipsă de cultură igienică a popoarelor dm apus, 
bolnavii noştri vin la consultaţii în stadiul ultim al boaiei şi nu texista 
legiuire care să-i oblige să se prezinte Ia serviciile sociale airahve la 
începutul boaiei. Exoepfie fac întrucâtva veneriile. In special nu avem 
legiuiri care să ojdige cetăţenii să beneficieze de consultaţii preventive 
în perioada prenatală, sugar, preşcolar, etc. Pana când populaţia npas- 
Hă nu va fi Ia nivelul cultural al popoarelor din apus, credem necesar 
legiferarea obligaţiunilor cetăţenilor pentru a beneficia de serviciile so
ciale preventive şi curative. Ar fi o satisfacţie pentru noi cart depunem 
toate eforturile pentru a reduce din procentul mortalităţii generale şi 
mortalităţii infantile, fenomene demografice care ne planeaza m trunteo 
tuturor statelor cu procentele cele mai ridicate.

A doua secţie a oficiului de ocrotire, este secţia asistenţei sociale. 
Această secţie activează pe teren în familie prin asistente a şcoalei su
perioare de asistenţă socială din Bucureşti. Ele depistează cazurile de 
dependenţă socială. Studiază cauzele dependenţei, pentru a pune un 
diagnostic social precis şi în fine analizând problemei socia.e stabdaşte 
terapia socială cu scopul de a o face din individ sau familia depen
dentă membrii activi şi folositori societăţii. Asistentele sociale promovează 
metoda modernă de asistenţă înlocuind caritatea, filantropia cu masuri 
raţionale pe bază de anchete sociale. In munca de asistenţa sociala mo
dernă, asistenţele sociale cointeresează ţoale iniţiativele particu.are pentru 
a creta un nucleu de acţiune coordonată de colaborare şi control. In acest 
caz serveşte fişerul secţiei asistenţe* sociale, unde fiecare dependent care 
apelează Ia vreun ajutor, are fişa personală în care este menţionat 
diagnosticul şi terapia în ordinea cronologică. Prin secţia asistenţei so
ciale se crează o federalizare, o comunitate de acţiune între diferitele 
iniţiative particulare care până eri erau exploatate rân pe ran e 
către paraziţii sociali din lipsă de control, colaborare şi coordonare.

Pe noi ne interesează în special problemele sanitare în domeniul 
cărora vom îndruma în special activitatea asistentelor sociale. In acest 
scop secţia asistenţe* va colabora intens cu secţia ocrotirii sau serviciile 
de consulfaţiuni gratuite.

A treia secţie a oficiului de ocrotire, este aceea admmsitrativa. 
In această secţie activează funcţionari administrativi cari satisfac con
tabilităţi publice, gestiuni, corespondenţă, adică satisface administraţii
generale ale oficiului. - . „ . . , .

In rezumat schema de organizare a activităţilor sociale este

Urm°  Iată realizările noastre în timp de un an de zile. Urmează 
anul de aplicări practice şi numai după ce se va stabili o colaborare, 
o coordonare perfectă, putem conta pe rezultate evidente. In acest scop 
apelăm Ia toţi colegii să se angajeze sufleteşte in aceasta munca 
ideală, pentrucă capitala Olteniei, leagănul românismului prezintă fe
nomene demografice care trebuesc ameliorate, pentrucă cetatea Banilor 
este un centru cultural-medical, care poate şi trebue sa servească ca model 
de organizare pentru toate municipiile dincoace de^varpaji.
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Istoria medicine!

PROFESORUL D «r VICTOR BABE$
•,ln lumina adevărului ; l  d reptăţii"

de
D-r ALEX. MANOLESCU

Membru de onoare şl vice-preşedinte al Societăţii Regale 
Romăne de Istoria Medicinei.

„ _»Am consacrat toată viaţa mea, toată munca mea, cerce
tărilor care puteau in gradul cel mai mare să uşureze sufe
rinţele omeneşti“.

înainte de a jpur.e în lumină dacă „Portul i-a fost după vorbă", 
anticipez că a depăşit crezul, a „aţinut calea morţii multor suferinfi", 
ba mai mult a avut grijă şi de tovarăşi necuvântători ai omului.

Voi face dovada cu părerile savanţilor din întreaga lume, după 
volumul omagial al D-Ior Cpf. h V. Bisfriceanu şi D-r V. Marinescu- 
Slatina, cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani ca profesor. Eu neavând 
calitatea s o fac, fiind numai un fost medic de. plasă şi calificat de 
om fără suprafaţă de către un poet al instituţiei de mare. cultură, care ca- 
nalizeazâ undelo văzduhului; atunci când am cerul1 direcfiei respectiva, 
ca să facă un rezumat al comemorărei ce am făcut-o împreună cu 
omul de mare suflet D-l D-r V. Gomoiu, Ia Soc. R. R. Istoria Medicinei 
Prof. Babeş,Ia 6 ani dela moartea sa în Octombrie, luna când codrui 
îşi pierde podoaba, luna când falnicul stejar urmează şi dânsul legea firii, 
Octombrie, luna când soarele trimefe sulifî din ce în ce mai scurte şî 
sîărn mai mult în umbră. Atunci umbra de veci s a  tras peste cei doi 
luceferi, cari exteriorizau mintea creatoare a blândului şi mult regretatului 
Profesor D-r V. Babeş, care s a îngrijit de sănătatea oamenilor şi a 
tuturor vietăţilor.

„Neamul Românesc a notat că a fost prima şi unica come
morare, Ocfombrie 1932.

De ce acuma pe dogoreala asta mare, aştern aceste slabe rânduri 
faţă de memoria marelui român?

Eu sunt un umil debitor al Profesorului, din cei mulţi, mulţi. 
Am fost decenii colaborator Ia revista sa „România Medicală", mi-a 
scris prefaţa Ia monografia „Pelagra şi mortalitatea infantilă". Nu q
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uitat, să mă pomenească Ia Academia Română, Ia comunicarea făcută 
în 1924 asupra „Falcaritei”. La fel nu a uitat pe medicul de plasă M. 
•Nisescu, D-r Miron Segall. Profesorul ridioându-se prin muncă şi numai 
prin muncă, a apreciat şi a încurajat munca celor mai mici.

Crescut în dogma de a respecta pe cei mai mari decât mine şi 
pe .fruntaşii fării, fin să dau „Cezarului ce i pe cuvine", deoarece tim
pul aşa de scurt, parcă mai ieri ne-a părăsit şi se cam uită de pe 
acuma, cât datoreşte omenirea iui Babeş, salvatorul copiilor de difterie 
şi prevenirea ei, ca şi în alte multe, multe domenii.

Ca medic rural am fost pus în 1894, în faja unei epidemii de 
anghină difterică, care a dat 500 morfi, pentru ca în anul 1895, 
întrebuinţând serul miraculos al hii Babeş, să scadă mortalitatea şi prin 
injecţii preventive să dispară.

Scriu aceste rânduri fugare în numele miilor de copii şi săteni 
salvafi dela moarte, dintre cari azi mulfi din ei luptă Ia hotare.

Scriu sub impresia celor citite în numărul anterior-al „Revistei", 
cum se cinsteşte memoria Iui Behring prin fondafia înfiinţată în oraşul 
său natal Marburg. M’a impresionat adânc cele spuse, atât de franc, 
de directorul Universtiăfii, D-I Profesor D-r Th. Meyer: „Ca fondafia 
creiată să poată contribui Ia deschiderea unor drumuri noui în tera
peutică, în spiritul Iui Behring, care fără a se lăsa turburat de vicizi- 
tudini şi duşmănii şi-a consacrat vieafa cercetărilor ştiinţifice, luptând 
contra bolilor infecfioase“.

La repezeală am citit Babeş în Ioc de Behring!
Şi Babeş a cunoscut vicizifudini şi duşmănii.
Şi dacă în actualele timpuri în Germania de mare cultură, n’a ocolit 

amărăciunile lut Behring.într’un mod atât de solemn; să-i urmăm pilda 
şi în treacăt pomenesc de interpelarea ne Ia locul ei două zile în Senat, 
de către un avocat —  avocatul —  unor medici grăbifi contra Iui Babeş 
„Invidia medicorum pessima".

Am amintit acelui cuvântător, apostrofa Iui Apelle: „Suior, ne 
supra crepidam".

S’a mers atât de departe, că miraculosul ser anlidifieric al Iui 
Băbeş, a fost bănuit de neeficacitate şi că s'a trecut în statisticele publi
cate simple anghine, drept difterie. Ba, s’a făcut ceva mai grav. Nu 
pomenesc. Datele mele de mai sus şi din întreaga fără, resping acea 
acuzare, ca să n’o taxez altfel. Amărăciunea Iui Babeş a culminat atunci 
când a fost trecut Ia pensie pentru limită de vârstă, dar nu şi de 
creaţie! Profesorul n’a supravieţuit, nu ştiu, cât a apucat să încaseze 
pensia. Babeş a murit sărac, ba foarte sărac. Şi profesorul Gerota, - 
un alt fiu ales al fării şi dânsul neînţeles, mi-a spus în două rânduri: 
de puţinele economii ale profesorului.

Micile economii adunate, Babeş Ie-a lăsat Academiei Române, 
ca să se premieze lucrările în spiritul cercetărilor sale. Au fost premiaţi 
D-I D-r Dimifrie Ionescu, actualul director al institutului şi D-I D-r 
Meţulescu-Craiova.

Iată şi reversul maladiei, Ia 6 Mai 1938, când s’a împlinit 50 ani, 
când Prof. Babeş a început tratamentul anfirabic, o comisie compusă din: 
Prof. Crăciun D-r Doc. D. Ionescu, directorul institutului anfirabic central, 
Prof. Marinescu şi D-r G. Bobeş, sub preşidenţia d-Iui Prof. Bâlâcescu,
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au organizai în Capitală, congresul international penhu sărbătorirea a ju
mătate de veac de activitate a lui Babeş. Pe cât îmi amintesc, multe state 
au tosI reprezentate prin numeroşi delegafi, înfre care se afla şi D-I 
U-r Nrcolau, reprezentând Insiiiuful Pasteur, un elev al Prof. Babeş.

I d*" V" disfins e‘ev Profesorului, subdirector- fa Insfi-
teiul Pasteur, a aderai moiivând pricinele absenfei. N’au lipsii nici re
prezentanţii medicilor veterinari din Franfa. Voiu arăta mai jos impor- 
ianfa prezentei lor.

Şi câfă ironie e în lumea aceasta. Nu mult după această mant- 
tesiare ştiinţifică internaţională, înfr’o bună zi serviciul antirabic al In
stitutului Babeş a fost mutat peste gard.

In prima şedinfă a Şociefâfii R. R. de Istoria Medicină am făcut 
o comunicare asupra acestei exproprieri a Institutului Babeş, despre care 
Profesorul Leyden în raportul adresat Academiei din Berlin, spune înfre 
altele: „Intre |nsfifufurile ştiinfifice ale României frebue pus în primul 
rând —  Institutul Babeş — „..."

j/ToJi sa van fii, cari au vizitat Institutul Babeş, admiră în unani
mitate organizafiunea care se desfăşoară în acest Institut. Cercetări, de
monstrări, activitate, agită în permanentă clădirea, care se înalfă mândră 
pe cheiul Dâmbovifei şi care din depărtare spune strălucitor că şfiinfa 
e activă şi că România e recunoscătoare marelui său cefăfean.

Profesorul Babeş care prin spiritul şi munca sa a ridicat fara în 
rangul statelor de mare civilizafie".
j  bouchard a spus: Că prin marea sa activitate ştiinfifică şi
descoperirile făcute, şi-a ridicat un monument, care-i face o mare 
cinste.

N’a trecut mult şi în anul 1940, mi-a fost dat să văd, că D-I 
Mareşal Anfonescu a reparat greşelile altora şi cu decretul No. 3792 
sa reînfiinţeze instituţia sub denumirea „Institutul Antirabic Central 
U-r Victor Babeş , înfre perefii clădirei, unde a făcut frumoasele des
coperiri, care, după cum spun savanfii streini, pune Jara în rândul ci
vilizaţiei omenirii.

D-I Mareşal Anfonescu a săvârşit un mare act de dreptate, înalfă 
înţelegere, respect pentru tradifie —  înodând azi cu eri, aducând un 
omagiu bine meritat memoriei lui Babeş, care înalfă vechea fărişoară 
mica de odinioară, prin marea sa descoperire în seroterapie şi în bac
tériologie în general. Babeş „a bine meritat de Ia Patrie". \

In fafa descoperirii Profesorului Behring şi a colaboratorului său, 
japonezul Kita-Sato, în fafa amintirii lor —  toată lumea frebue să se 
închine.

Germania a dat omenirii mulfi binefăcători: Koch, Virchow, Ehr- 
. „5I ^ e,n'nd de Ehri if fl' nu P°f‘ să uifi pe Wassermann. Germania 

pana m 1938, a avut 25 „Laureafi cu premiul Nobel", dintre cari 17 
băştinaşi şi_ 8 nearieni. Tofi aceştia şi alfii mulfi în Franfa: Pasteur, 
Koux, Yersin,  ̂ Calmette, Bouchard, etc., au pus toate descoperirile în 
serviciul luptei contra suferinţelor şi a morţii.

Să dăm „Cezarului ce i se cuvine". Şi mica fărişoară, România 
de odinioară, a dat marea ei confribufie ogorului în care au lucrat 
cei de mai sus.

Babeş, în 1888— 89 şi mai înainte încă, a făcut o serie de ex-
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perienfe, care l-au adus Ia concluzia: „Sângele animalelor imunizafe 
contra Unei boli infecfioase, posedă proprietatea de a transmite această 
jmumtate Ia alte animale susceptibile Ia această infecfiune. Acest sânge 
imunizafor este eficace chiar contra unei infecfiuni anterioare, adică po- 
' nn .L ma' caIitâfiîe prafilaxice, ci şi cele terapeutice".

Babeş era o fire modestă, nu finea Ia reclamă, nu era grăbit. Iată 
cum îl caracterizează Virchow pe Babeş: „Eu nu cunosc un tânăr, 
care ar putea sa se compare cu Babeş în ceea ce priveşte stărainfa perma
nenta de dibăcie şi prevedere şi mai cu seamă, cine ar putea să se com
pare cu el în fidelitatea şi scrupulozifafea lucrării sale ştiinţifice". Si 
Babeş era pe afund atât de tânăr! N’avea nici 30 de ani.

. aducea mult cu Pasfeur. Se ştie împrejurările în care Pasteur
a tăcut prima inoculafie cu miraculosul său ser contra turbării, silit 
mai mult decât de voie. Copilul Iosef Meisfer, în stare gravă, după 
muşcătura unui câine turbat este adus Ia Măiestru şi Pasteur a ezitat 
sa-i injecteze, rjis In dilema de mama copilului ca se pierde, a stârnii 
sa-i facă injecţii, căci nu-i nimic de pierdut. Asistenfii Iui au cerat 
şi ,ei ca să se facă injecfia. S ’a supus şi a salvat.
* • , 1 °. ifV 20 îrii ûi u^ra' m°deste, alfii mai îndrăsnefi au luat înainte Iui Babaş.

Iată pe spune Profesoral Marx dela Institutul Ehrlich, în manualul 
sau de seroterapie (1897, ed. 2 -a ), „Richet şi Hericourt au arătat: 
„ca seramul unui câine imunizat contra unor oarecari staphylococi, posedă o 
putere imunizafoare mai mare, decât seramul câinilor neimunizafi". Totuşi 
sunt. mult mai importante lucrările Iui Babeş (1889), căci aici nu mai 
este o presupunere, ci de o lucrare experimentală, bazată pe o idee 
bme conceputa. Aceasta idee a  format baza serotherapiei".

Babeş în corectitudinea lui ştiinţifică recunoaşte ’ Iui Richet şi 
Hericourt, prioritatea în descoperirea serotherapiei. In schimb alfii au 
trecut peste Babeş.
, J ° *  BaH ?’ ţ? experienjele sale făcute pentru imunizare în contra
turbam constata ca este o regulă generală, transmiterea imunităţii, prin 
serum-u1 animalelor imunizate, adică seroferapia este o lege generală 
(Analele Inst. Pasteur, 1884).

Behring şi Kita Sato, în 1890, au arătat că imunitatea se frans- 
rmfeyprin sânge, şi în contra tetanosuluî. Confirmând regula generală a Iui

. ^a ê? a k*sf Universal în cercetările sale. Numele său este citat 
cu cinste pentru lucrările sale asupra holerei, tuberculozei, leprei, sifilisu
lui, efc. i
a. , Profesorul, a purtat grije şi tovarăşilor necuvântători ai oamenilor. 

A ici are o activitate prodigioasă, ca şi în domeniul uman. A descoperit 
un grup de microorganisme care au fost denumite de congresul internaţio
nal de zoologie din Londra (1900) „Babeose". încă în 1888, Babeş a 
atras atenţia asupra febrei de Texas, care este înrudită foarte de aproape 
tu hemogfobinuria care decimează cornutele Ia noi, în Bulgaria şi în 
Ungaria. „Babesia-bovis" a fost denumit „microorganismul provocăfor" 
şi „Babesia-avis , acela care produce cârceagul Ia oi.

Contribuţia Iui Babeş în „morvă" este foarte cunoscută. Amin
tesc cu pietate moartea studentului Assador, care sa  infectat de morvă
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Ia experienfe. De confribufia Iui Babeş în îurbare e de prisos să in
sistăm.
... T°I> savanfii recunosc că după Pasfeur urmează Babeş în această 
amecfie. Metoda sa de preparare a serum-ulut antirabic a fost adoptată 
de toate institute^ din Europa. Trataiul său asupra turbării a făcut 
epocă şi a fost onorat cu premiul „Briand", de către Academia de Ştiinfe 
din raris. La fel societatea de ştiinfe i-a dat premiul „Montyon" pen<- 
tiu tratatul „Bacteriile în colaborare cu Prof. V. Cornii. Până şi de 
ditfena hulubilor, de hplera găinilor, de tifosul şoarecilor, s’a ocupat cu 
succes. De ce faimă s a bucurat Babeş în corpul intemafional de vete
rinari, ne arată faptul că Ia congresul intemafional de medicină veferi- 
nara din Budapesta, numai 3 medici umani au fost invitafi: Prof. Loefler, 
Prof. Babeş şi Prof. Blanchard.

_ Loefler văzând rezerva Iui Babeş, a spus: „Că nu este 
astăzi un savant, care să fi contribuit mai mult decât Babeş, pentru 
progresul ştiinfelor veterinare“.

. ,D® 9°^  faimâ s 5 bucurat preparatele Institutului şi faima Insfi- 
aitului Babeş, ne arată faptul că guvernul Austro-Ungar ne-a cerut 
favoare să ne trimită bolnavi de turbare din Ardeal.

Bulgaria ne-a cerut să-i vindem ser anti-difteric, despre care 
inferpelaforul amintit mai sus a avut o ieşire aşa cum unii avocâfer 
ta judecătorii jnsultă partea adversă din lipsă de argumente. Dar nu 
este plată fără răsplată. Un membru al familiei Iui a făcut drumul Ia 
vjanosa personificată prin Institutul Babeş şi a suit acele cinci trepte 
oie Institutului, obfinând vindecarea cu acea apă chioară!

Cu prilejul jubileului şcoalei veterinare din Lyon şi inaugurarea 
sfatuei Iui Ca fier, congresiştii au omagiat pe Profesorul Babeş pentru 
studiul său închinat fui Galtier, cu toate că nu era de fafă.
. mfiinfarea Institutului Ia Marbourg în cinstea memoriei Iui Beh- 

nng, împlinându-se 25 ani dela moartea Iui, îmi sugerează o idee.
Cum până Ia centenarul serbării naşterii Iui Babeş mai sunt 12 

ani; când probabil că va fi sărbătorit acest eveniment şi cum omul este 
egoist aşi fine să apuc, ca până în 1944, când se împlinesc 90 
am dela naşterea Iui, acei mii şi zeci de mii cari au găsit vindecare 
prm  leacurile descoperite de Babeş, să-şi dea o mică contribufie de 
cel mult 100 Iei, din cane fond să se reediteze cel pufin tratatul său 
asupra turbării, distins cu premiul Briand de către Academia de Ştiinfe 
din Paris, şi iata de ce. încă acum doi ani, D-l Confl. Universitar, 
U-t D-r bfate Drăgănescu, a primit o scrisoare dela un coleg francez 
din 5anghai-China, rugându-I să-i procure „Tratatul asupra turbărei" 
de oarece Ia Paris nu l-a găsit, căci nu înfelege ca în biblioteca insti
tutului de bacteriologic unde este numit, să lipsească această operă 
de mare valoare.

Se poate o cinste mai mare pentru Ţară şi Babeş?
Să cinstim memoria Prof. Babeş, nu numai cu vorbe ci cu fapte. 

Să se retipărească tratatul asupira turbărei şi cel asupra serotherapîei. 
Se poate găsi suma modestă de o sută mii Iei, pentru această operă 
nafională. £ in e ia inifiativa? Trebueşte un om cu suprafafâ.



PE MARGINEA UNUI MEMORIU DIN ANUL 1849 
ASUPRA PROSTITUŢIEI LA IAŞI

- de
D-r VIRGIL COSTEA

Asistent al Clinicei Dermato-Siiiligrafice din Iaşi

D-I Director al Arhivelor Sfatului din Iaşi, Gh. Ungureanu, a 
binevoi! să-mi pună Ia dispozifie un foarte inferesan! „memoriu asupra 
s!ării sanitare a oraşului Iaşi, în legătură cu prostifufia" 1) întocmi! 
în anul 1849, de francezul A. H. Bassereau 2) care era medicul despăr
ţirii a V-ă şi membru al Comisiei medicale.

Memoriul, redacta! în limba franceză, începe cu o serie de con
sideraţii de ordin general asupra igienii pubiice. încheind acest capitol, 
autorul spune:

„Eu n am vrut să arăt aceste lucruri decât numai pentru a scoate 
în evidenfă, ceea ce spuneam Ia începutul acestei lucrări, că întotdeauna 
şi ori unde, sănătatea publică a fost obiectul grijilor şi solicitudinii con
ducătorilor şi că cel mai frumos titlu de glorie al unui prinf nu-i altul 
decât acela de a fi contribuit —  printr o administraţie plină de so
licitudine —  Ia buna stare materială a populafiei din care, ca o conr 
secinjă inevitabilă, rezultă perfecţiunea morală. Pentrucă Moldova şi ora
şul Iaşi intră deja în această cale a progresului, am crezut iţă pot să 
ofer conducerei rezultatul observaţiilor mele asupra uneia din ramurile 
igienei publice, care a fost foarte uitată până acum şi a cărei ne
glijare a cauzat şi cauzează în fiecare zi ravagiile cele mai înspăimân
tătoare în populafia Moldovei".

După ce face un scurt istoric al sifilisului „care-i fructul pros- 
ti'ujiei , autorul ajunge Ia următoarea constatare în ceea ce priveşte apli
carea sis’emu'ui reglmenfarisf Ia noi:

„Ori Moldova şi Iaşii au aproape totul de făcut în această ramură 
de administraţie internă. Eu vreau să vorbesc de regulamentele de polifie 
cărora trebue să fie supuse fetele publice şi casele de foleranfă. Dei 
şase .ani de când sunt în această fără, circumsfanfele particulare, ob-i 
servafiile mele şi informaţiile pe carp le-am luat, rnau făcut să mă 
conving de un singur lucru, că: nicăieri sifilisul nu face mai mari ravagii 
şi nu este mai greu de vindecat ca în aceste ţinuturi, că o treime aproape 
din populaţie este infectată, că această hidoasă boală a pătruns în toate

1) Arhivele Statului, Iaşi, Dosar No. 4377 Tr. 1764, p. 2013, fila 2, Secre- 
tenatul .de Stat.

2} Adus în ţară în 1843 de Domnitorul Mihai Sturza. Şe căsătoreşte aici 
cu Natalia Winkter. Unul din cei doi fii care rezultă din această căsătorie, se 
stabileşte la noi.

Este întemeietorul secţiei de boli venerice dela Spit. Sf. Spiridon.
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clasele şi ca ea se propagă cu o iuţeală înspăimântătoare".
Aceste rânduri, a căror subliniere aparţine memoriului, sunf sus

ţinute cu o serie de fapte constatate pe teren:
 ̂ „Şi cum ar fi altfel ? Aici fetele publice nu sunf supuse aproape 

la niciun control. Casele care se deschid prosfifuţiei nu sunf suprave
gheate de loc. Vizitele la care medicii de carfier supun fetele publice 
de două ori pe lună, sunf cu fotul Insuficiente. Cele mai multe nu vinV 
Agenţii de poliţie, din orice carfier, îşi execută aşa de slab regula-, 
menfeîe în această privinţă, încât înfr’al nostru (al 5-lea) de mai bine 
I V*? „an' or* 611 am ordin să se aducă fetele publice
la vizită, mi s a răspuns că nu este niciuna în toată circumscripţia (este 
cea mai mare şi cuprinde şi cazărmile).

Sunf aid, între altele, case de trecere care nu sunf supuse Ia 
niciuh fel de confrol. Noi am semnalat de mai multe ori aceste abuzuri 
ale poliţiei, Comitetului Sănătăţii, fără ca să se facă însă ceva în! 
această privinţă”.

Ca un corolar al ignorării bolii, tratamentele se aplică în mod 
empiric, pe o scara întinsă:

„Când o femeie se îmbolnăveşte, în Ioc să caute un refugiu 
şi mijloace de vindecare înfr’un spital afectat acestor fel de boli sau săi 
se ducă să ceară sfaiurife unui medic, ea se dă pe mânile unei babe care, 
chipurile, o vindecă câteodată (p-fru moment) şi-o trimite să-şi reia mese
ria, fără altă garanţie decât aceea a unei întoarceri aparente Ia sănătate”.

„ Autorul este profund indignat de starea de lucruri dela noi şi 
arată că babele sunf „o veritabilă plagă a acestei ţări", „creaturi mur
dare care compromit sănătatea publică prin ignoranţa lor”.

Infr o notă explicativă spune:
„Noi înşine cunoaştem multe Ia care am surprins odioase mano

pere şi asupra cărora am chemat toată severitatea legilor, fără a obţine 
însă nimic”.

Mai departe, autorul prezintă urmările funeste ale acestor prac
tici criminale.

In ceea ce priveşte internarea în spital, se menţionează urmă
toarele:

„Ori unde, un spital e un refugiu pentru sărac când este bol
nav; aici frebuesc protecţii pentru a fi admis. Noi am fost martori'fa 
ceea ce urmează.  ̂ Un bolnav care n'are alt titlu de admitere decât 
afecţiunea morbidă de care-i atips, cel puţin înfr’un caz cu fotul de 
urgenţă, nu-i de Ioc sigur că va frece pragurile sălii spitalului, în timp! 
ce oricare altul care vă ajunge recomandat de o persoană cunoscută, 
va fi primit fără dificultate. Noi am văzut Ia Sf. Spiridon o femeie 
scrofuloasă —  şi pentru care de sigur, un aer curat i-ar fi făcut mai 
mult bine decât acela al unei săli de spital, care era acolo de 15 

ijd *** 00 in*m*C neoes ê 0 Qtât de lunga şedere; şi aceasta nu 
era fără îndoială singură care să ia astfel locul nenorociţilor ce-şi aşteaptă 
nânaul lor de favoare, şi carora Ii se râspunde „nu este Ioc“» -  

„ 'nc l̂eere» spune că nu-i altceva mai bun de făcut decât să 
luăm ca model măsurile administrative dela Paris privitoare Ia fetele 
publice şi casele de prostituţie. . ,

După ce arată că a fost ataşat ca elev Ia un dispensar de prosti-
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luate din Paris şi că propunerile pe care Ie face n’au meriful invenfiei, 
autorul Ie frece pe puncte adăogând că, „dacă vrea să se recunoască, pro
punând, primul, aceste măsuri se aduce un veritabil serviciu ţării".

Iată, în rezumat „principalele baze pe oare a’ar putea stabili poziţia 
privitoare la fetele publice şi casele de prostituţie“ :

— înfiinţarea unui „Birou de moravuri“.
— Crearea unui post de medic însărcinat cu serviciul de dispensar al 

poliţiei şi un serviciu special stabilit pentru tratamentul prostituatelor.
— înfiinţarea autorizaţiilor de deschidere ale caselor de prostituţie. 

Aceste autorizaţii, eliberate de Aga, şeful poliţiei, nu se vor putea acorda 
decât acelora care n’au copii sau cel puţin nu stau cu ei.

. — înfiinţarea unei patente pentru autorizaţiile da deschidere.
— Declararea la poliţie a tuturor fetelor din bordel (numele, pronumele, 

locul naşterei, vârsta — care nu va putea f i  mai mică de 16 ani, — decla
raţia fiecăruia, scrisă sau verbală, că rămâne de bună voie în această casă, etc.).

7 — înfiinţarea de către poliţie a unui registru pentru fiecare bordel
(datat, numerotat şî parafat de şeful secţiei biroului de moravuri şi contra
semnat de aga), în care se vor trece prostituatele (numele, pronumele, vârsta, 
data intrării sau a ieşirii lor, etc.), şi care va fi prezentat tuturor agenţilor 
autorităţii, delegaţi cu controlul.

— Pedepsirea tuturor acelora care ţin fetei fără autorizaţie.
— Pedepsirea (amendă, închisoare, anularea patentei) proprietarului car» 

nu va trimite fetele de două ori pe săptămână la vizita dispensarului.
— Desfiinţarea caselor de trecere (de întâlnire). Ele nu vor putea exista 

decât numai în anumite condiţii şi în baza unei autorizaţii a poliţiei.
— înfiinţarea unui livret pentru prostituatele singuratice (care nu se 

va elibera minorelor decât numai dacă declară — în prezenţa a două per
soane cu drepturi şi care vor face dovada că nu-s rude cu ea — că îmbrăţi
şează de bună voie această stare).

— Pedepsirea (închisoarea) prostituatelor clandestine.
— înfiinţarea unui bilet pentru prostituatele singuratice în care se vor 

trece cele două vizite medicala săptămânale şi pe care ea va fi obligată să-l 
arate celui care i-1 cere.

— Pedepsirea cu închisoare în caz de contaminare.
— Internarea obligatorie a prostituatelor infectate dei sifilis într’un ser

viciu destinat tratamentului acestor boli.
— Cetirea regulamentului de max sus şi acordarea câte unui exemplar 

fiecărei patroane şi fiecărei fete când ele se prezintă pentru prima dată 
la poliţie.

In ceea ce priveşte aspectul istoric al organizării luptei antive- 
neriene în alte ţâri, se ştie că foarte mult timp corpul medical a lăsat 
în seama autorităţilor administrative grija de a asigura profilaxia bo
lilor venerice.

Dacă Franfa îşi exercită în această epocă supravegherea medi
cală asupra tuturor categoriilor de prostituate (de bordel, cu carnet, 
etc.), Anglia deabia în 1864 frece prin parlament „Contagious di- 
seases Acfs" pentru ca în 1886, sub influenţa aboliţionîştilor, să abroge 
aceste „Acfs“ care prescriau supravegherea, vizita corporală şl internarea 
prostituatelor înfrun spital în caz de accidente contagioase.

In concluzie, reglementarea prostituţiei, care era singura măsură 
administrativă Ia acea epocă, este cerută să fie aplicată Ia noi cu 
mult înaintea altor ţări civilizate*

Numele autorului acestui memoriu ne aminteşte de contemporanul 
său, venerologul Léan Bassereau, dâla Paris, care în 1852 separă şan- 
cărul moale de şancărul sifilitic, stabilind astfel doctrina dualităţii vi
rusului venerîan. __________
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Consiliul de Patronaj

BIROUL COMITETULUI JUDEŢEAN DE PATRONAJ 
DIN TG.-JIU

SECŢIA „M AM A Şl CO PILU L"

Către
Consiliul de Patronaj 

al Operelor Sociale.
Bucureşti

Ca răspuns Ia ord. EV. Nr. 3273 şi 3699 din Iunie-curent, avem 
onoare a vă comunica cele ce urmează:

Acest Comitet înţelege să acţioneze în modul următor pentru 
protejarea Iehuzelor şi nouilor născuţi în acest judeţ, teren aproape 
virgin şi care are mare nevoie de o acţiune mar salutară şi urgentă/ 
căci denatalitatea ia praporfiuni îngrijorătoare.

întreaga acţiune este încadrată cu serviciul sanitar al judeţului, 
care serviciu, medici, moaşe, agenţi sanitari, îmbrăţişând cu tot devo
tamentul această acţiune, sunt agenţii cei mai de seamă a înfăptuirei/ 
iar serviciile administrative de sub ordinele noastre dau tot concursul 
necesar. ' .

In Comitetul Judeţean de Patronaj s a  alcătuit un subcomitet 
pentru proteguirea mamelor şi copilului nou născut, sub conducerea 
D-Iui D-r N. Hasnaş, fost Director de Spital, Inspector General care 
va dirija această acţiune împreună cu medicul primar al judeţului şi yn 
număr de doamne din Comitetul de Patronaj Judeţean.

Acest Sub-Comîtef raportează întreaga acţiune a Comitetelor ju
deţene de Patronaj care o studiază, o aprobă şi controlează.

In fiecare comună se alcătuieşte un comitet local de protejare 
„Mama şi Copilul" alcătuit din un preot, o învăţătoare sau învăţător, 
primarul, notarul, moaşă (dacă este), agentul sanitar şi încă 1 sau 2 
presoane notabile din comune.

Aceste Comitete locale comunale sunt puse sub preşidenfia şi 
conducerea medicilor de plasă.

Comitetele îşi vor desemna încă 1— 2 Vice-Preşedinfi.
Atribuţiile acestor Comitete locale sunt în primul rând de g cer

ceta nevoile femeilor însărcinate, a evidenţia pe acelea ce au nevoie 
de ocrotire şi ajutorare, şi a Ie aduce Ia cunoşfiinfa Subcomitetului ju
deţean de Patronaj, prin telefon sau adresă, care Subcomitet, direct sau 
prin organele administrative şi sanitare iau măsurile în consecinţă.

M . M. R. 8
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In .calitatea noastră de Prefect am dat ordinele necesare organelor 
administrative, iar profoeria, inspectoratul şcolar, precum şi medicul 
primar de judeţ au procedat Ia fel.

Până în prezent ş’a alcătuit o catagrafie a femeilor însărcinate, 
atât prin organele administrative cât şi cele sanitare.

Constatăm cu mulţumire că femeile s’au înscris şi îşi anunţă sar
cina cu bucurie, mai ales cele împovorafe cu mulţi copii şi cele mai 
lipsite, în speranţa că vor fi ajutate, căci lipsa şi sărăcia este foarte 
mare în judeţ.

Ne propunem pentru anul în curs:
De a confecţiona rufărie pentru noul născut şi a distribui Ia fie

care câte 2 scufiţe, 2 cămăşuţe, 4 cârpe, 2 plăpumife de molton, 
o faşă.

Vom procura lapte şi biberoane, acolo unde nevoia va fi mai
mare.

Vom extinde vaccinarea a B. C. G. asupra tuturor nouilor născuţi 
căci tuberculoza în acest judeţ ia proporţii de nebănuit.

Vom ajuta cu bani şi alimente pe mamele lipsite.
Stimulând organele locale precum şi femeile vecine vom căuta 

să aducem o cât mai mare uşurare gospodărească şi muncei femeilor în 
timpul Iehuziei, prin cooperarea celorlalte femei din vecinătatea ei.

Vom face toate posibilităţile ca Iehuzele şi noui născuţi să fie 
îngrijiţi medical şi prin serviciul sanitar judeţean Ie vom procura îngri
jire şi medicamente.

Vom înzestra prin serviciul sanitar moaşele cu trusele necesare, 
procurându-Ie materialele de care au nevoie şi vom căuta să Ie împros
pătăm cunoştiinţele.

Facem toate demersurile ca numărul moaşelor să fie mult au- 
gumentaf.

Naşterile grele Ie vom îndruma Ia maternitate.
Pentru executarea acestor ajutoare alcătuim camele â soucbe cu 

trei foi, în care se vor trece ajutoarele ce se procură.
Aceste carnete se vor distribui tuturor Comitetelor Comunale.
In ele se trec numele, pronumele, satul, comuna şi ajutorul ce 

se dă; o fcaie se va expedia Sub-Comitefului Uudefean „Mama şi Co
pilul , o foaje o vq păstra lehuza.

Comitetul se va putea face cu înlesnire atât de către noi, ,câf 
şi de către organele centrale în drept nevoile punerei în practică a acestei 
acţiuni, va indica încă şi altele măsuri pe care va trebui să Ie luăm! 
şi pe care vi Ie vom aduce Ia cunoştiinfa D-voastre.

Vă mulţumesc cu multă recunoştiinfă în numele Iehuzelor şi 
nouilor născuţi din Gorj, pentru ajutorul de 300.000 Iei ce aţi binevoit 
a-I acorda, socotind că după ce vă vom comunica rezultatele obţinute, 
veţi binevoi a majora acest ajutor.



Consiliul Sanitar Superior

ACTIVITATE IN CADRUL INSTITUŢIUNILOR 
SANITARE DIN OLTENIA

Cu ocazia inspecfiei făcute în ziua de 29 Iunie a. c., îm
preună cu D-I D-r I. Popescu, Medicul primar al jud. Dolj, caselor 
donate de Domeniile Coroanei în corn. Sadova— Dolj, am constatat 
următoarele:

Terenul pe care se află aceste clădiri ocupă o supiafată de circa 1 ha. 
Pe acest teren ste află clădite următoarele:

Un pavilion situat central aşa zis: Administrativ.
Un pavilion situat la intrare în curte către est, aşa zis: Muzeul.
Un pavilion compus din 2 camere cu o sălifă de intrare.
Una magazie mare cu un şopron în prelungire.
Un grajd mare cu cinci camere mici — dărăpănate — aşa zise: pen

tru personal.
Cercetând cu toată amănunţimea fiecare pavilion, cameră de cameră, 

şi toate celelalte construcţii, am ajuns la următoarele concluzii:
Pavilionul central zis administrativ are nevoie de reparaţii, complectare 

şi amenajări spre a putea fi utilizat.
In acest pavilion suntem de părere să se ospitalizeze bolnavii de pe

lagră din această regiune, ce sunt destul de numeroşi, creindu-se o Pela- 
grozerie.

Astfel în Cire. Sadova: 168 cazuri cunoscute, iar la Circ. imediat 
vecine, snnt: Bechet: 184 cazuri: Rojişte: 236 cazuri; Gighera: 190 cazuri; 
Gângiova: 88 cazuri. •

Deci în total sunt 866 cazuri cunoscute la 31 Mai, numai în cinci 
Circ., iar în tot judeţul Dolj, snnt 3095 cazuri cunoscute la 31 Mai a. c.

In acest pavilion se pot instala minimum 60 paturi la început.
Tot în acest pavilion trebue neapărat să se facă şi o instalaţie de bae 

—  adică o cadă şi două duşuri.
Cercetând sistemul de aranjare şi de funcţionare al closetelor, am 

constatat că sunt cu totul nepraotice, defectuoase şi neigieniee.
Este nevoie ca la acest pavilion să  se construiască în pod un rezervor 

de apă, dela care să se tragă ţevi de apă peste tot unde va f i  nevoie.
Sunt unele din camere care nu au decât pardoseală oarbă şi deci trebue 

complectată, iar la unele camere trebue înlocuită.
Toate datele privitoare la reparaţii sunt trecute în devizele întocmite 

de medicul primar şi urmează ca Ministerul Sănătăţii să aprobe executarea 
acestor lucrări de reparaţii, ce sunt absolut necesare. y

Pavilionul aşa zis al muzeului, are nevoie de reparaţii mai amănun
ţite, în special la acoperiş, având tavanele căzute la unele camere.

Având în vedere împărţirea acestui pavilion credem că, cea mai bună 
utillizare ce i ş’ar putea da, ar fi amenajarea unei miei maternităţi de ur
genţă şi amenajarea spre a se interna cazurile urgente de boli curente.-
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Credem că cele două saloane mari pot fi păstrate sub forma în care 
se află cu mici amenajări, urmând a fi utilizata drept săli de eonferin(e 
pentru săteni sau Şcoală gospodărească, cu obligaţiunea de a li se face o 
foarte mică modificare spre a avea intrare eu totul separată- Tot aci se poate 
amenaja şi locuinţa personalului medical sanitar.

.. Li ceea ca priveşte insă locuinţa personalului acestei viitoare pelagro- 
zern, credem că se poate foarte bine amenaja magazia ce se află către Nord-Est.

In ceea co priveşte afumătoria construită din ciment, pivniţa de zar
zavat ce e s®îpara<tă şi gheţăria, credem că trebuesc păstrate aşa cum sunt.

In ceea ca priveşte grajdul, se poate foarte bine amenaja o boc 
populară, dându-i-se intrare cu totul separată de restul clădirilor.

Constatăm că la toată stăruinţa depusă de medicul primar şi cu tot 
ordinul dat de D -l Prefect, Primarul şi celelalte autorităţi locale de a da 
concursul pentru curăţirea curtei, niciunul din ei nu s’au mişcat, absentând 
complect dela orice ajutor.

Astăzi am găsit în curtea acestor dependinţe pe medicul Circ. Sa- 
dova, D-l D -r N. Arutinian împreună cu ag. sanitari şi moaşele din Circ., 
ce terminau da curăţit şi cărat buruienile din curte.

In pavilionul ad-tiv locueşte încă D -l Popovici, consilier al regiei Sa- 
dova, Domeniile Cooranei, ce urmează a s® muta în cursul lunei Iulie a. c.

Prin Creiarea Ia Sadbva a unei Pelagrozerii, s-ar creia un 
Cenfru al acestei boa Ie sociale atât de răspândită în. acest judef.

*

La Spitalul din Bechet, am constatat
. Localul curat şi relativ bine întreţinut. Curtea spitalului este toată 

cultivată cu leguminoase şi zarzavaturi, iar o parte cu bumbac. Of. sanitar 
va tine evidenta şi va prezenta la  timpul potrivit conturile acestor produse 
şi a bumbacului.

Constatam că păturile nu sunt toate de acelaşi fel, deşi i s’a pus în 
vedere of. sanitar să se intereseze de înzestrarea spitalului cu pături noi, nu a 
făcut nimic.

Cercetând alimentele ce şo dau bolnavilor, constatăm că sunt bine pre
gătite, însă_ cantităţile date la bucătărie nu corespund cu înregistrările din 
foaia de alimentare, iar număml de bolnavi nu au toti ieşirile făcute.

Bănuim^ pê  of. sanitar Bă,doi M., de rea credinţă şi având în vedere 
anii serviţi şi vârsta de aproape 60 ani ce o are, spre a nu fi destituit, 
i se pune în vedere să-şi ceară pensionarea.

Faptul că la  acest spital nu este medic care să conducă efectiv spi
nalul — postul fiind încă vacant — nu-1 îndreptăţeşte să lucreze cu rea 
credinţă şi nu are drept fă  considere spitalul drept o moşie a sa.

Asupra acestui caz vom mai reveni şi, în caz că va continua aceiaşi 
stare de lucruri, cel în cauză va fi îndepărtat din serviciu.

Vinovaffcle această situafie sunt şi medicii care au girat acest
spital.

Sensul deciziei de descentralizare, nu este de a lăsa gospbdăria 
spitalelor pe mâna ad-forilor de spitale şi a of. sanitari, ci de a-i 
controla zilnic, medicii având aceeaşi responsabilitate oa şi până acum.

*
*  *

La inspeefia făcută în ziua de 20 Iulie a. c., în judefuj Romanafi, 
împreună ou D-I D-r I. Gabor, Medicul pirmar al judefufui, am constatat:

Cire. Balş cu Dispensar, cuprinde oraşul Balş şi încă 5 comune. 
Agentul sanitar concentrat. Sora de ocrotire în permisie de 5 zile. Moaşa 
la dispensar iiu poate da relaţii precise asupra activităţii acesteia, în funcţie 
d# câţiva ani; registrele în care este consemnată această activitate mărginită
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numai la Balş, fiind împrăştiate. Se para că din populaţia oraşului Balş de 
circa 5500 suflete cuprinsa în circa 1200 familii, sunt tinute numai circa 
300 evidenta pe teren, dresate cu ocazia îmbolnăvirii unui sugaci sau ins 
mai măricel adus la dispensar.

Poarte întinsă activitate curativă desvoltată de D-ra D-r Agripina 
Ione^u la dispensar şi în cuprinsul circ. sale prin numeroase consultaţii date 
la dispensar şi prin vizite la  domiciliu făcuta în raza circ. sale. In plină 
activitate la dispensar la  ora 9 dim., pregătindu-se să plece în inspecţii 
cu cai personali. De mulţi ani fixată pa loc, reuşind să se facă cunoscută 
de populaţia bolnavă care o caută şi-i reclamă prezenta.

Exemplu eloquent de avontagiile pentru populaţie şi medic ale 
„stabilizării" medicilor, cari se cer fixaţi pe Ioc pentru timp cât mai 
îndelungat.

Sora de ocrotire, în general, se bucură peste tot de o independentă 
prea mare, se impune stricta dependenfă şi conjugarea cu activitatea 
medicului local.

*

Spitalul Balş, 60 de paturi, plus 30 pentru Pavilionul da Contagioşi. 
Timp de mulţi ani, Spitalul a fost destinat Palagroşilor, funcţionând în re
dusă măsură şi ca spital mixt (a fost transformat în Pelagrozerie, ca să 
fie scos de sub autoritatea judeţeană). Un an de zile în 1941, a fost scin
dat în 2 secţii, cea chirurgicală însă nu a luat fiinţă. Din 1942 a redevenit 
Spital mixt.

Pe ziua de 20 Iulia a; c., aflaţi în Spital:
Pelagră 20. Dizenterie 15. Sifilis 3. Chirurgicale 2. Naşteri 2. Interne 

2. lnsptitoare 9.
Internaţi dela 1 Ianuarie 1942, 331. Consultaţii 2650.
Personal total 13. Lipsă de personal la Pavilionul de Contagioşi. Lipsă 

de lingereaşă.
Curăţenie exemplară, ordine peste tot, personal disciplinat, eub con

ducerea autoritară a D-lui D -r Ţurlui. Maro abundentă de material, o magazie 
cu efecte, cu rezerve prea mari pentru un spital sub-regional. Baie, infermerie, 
apă la closete, magazie de alimente plină, afişare la bucătărie.

Un spital care corespunde pe deplin misîunei safe.
Sistemul de aprovizionare în materiale şi medicamente direct dela 

Depozitul Central, este defectuos. Rezultă abundenfă prea mare în unele 
instifufiuni, în timp ce altele duc lipsă. înzestrarea trebue făcută numai 
prin depozitele regionale, pe măsura necesităţilor şi fără preferinfe. 
In' podurile şi magaziile spitalelor zac bogăţii imense de materiale so
cotite degradate sau învechite, cari strânse şi reparate pot constitui 
rezerve nepreţuite. Un inventar mai des consultat, ţinut în evidenţa 
inspectoratelor, va permite o repartiţie justă a materialelor noui şi 
utilizarea unei mari părţi din cele vechi vărsate Ta timp. Inspectoratele 
nu vor satisface nicio cerere fără prezentarea unei situaţii la zi a ma
gaziei şi a stării materialelor.

*

Satul Pârşeoveni (ţine de Circ. Balş). Populaţie 2537 în 356 familii.
Tuberc. Sifilis Malarie Pelagră Guşe Surdo-muti

1941 5 5 7 9 3 3
1942 9 4 8 11 2 ' 2

Micimea acestor cifre dovedeşte lipsa de realitate. Ca să fi fost 
în tot anul 1941 numai 5 tuberculoşi, şi în 1942 numai în 6 luni
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sâ apară 9  cazuri naui, din care 4  să şi moară (iar dafa declarârei 
boalei să preceadă numai cu una până Ia două luni luarea în evi
denţă şi Ia scurt timp să moară 4 din cer 9, adică foţi cei 4  noui, 
căci 5 proveneau din cei de anul trecut) dovedeşte că nu se poate 
pune nicio bază pe o asemenea statistică de evidenţă.

*

Dispensarul dela Dioşti, face parte din Plasa Sanitară Model Dioşti, 
la care mai tin comunele Radomir, Ciocăneşti, Zănoaga, Drăghiceni şi Groză
veşti. Satul Dioşti singur are 1780 locuitori cuprinşi în... familii.

Medic D-l D-r O. Conştantinescu.
Soră de ocrotire E. Huştan, caro asigură Serv. la Dispensar, şi în co

munele Circ. vizitând la domiciliu sugari, prenatale, lăuze, preşcolari, boli 
sociale şi supraveghează tratamentul prescris de medic. Nu locueşte în ca
merele rezervate ei în dispensar, care. sunt închise, ci în câte una din ce
lelalte camere.

A luat în evidentă un număjr de familii proporţional mult mai mare 
ca sora dela Balş.

Intr un registru sunt trecute boalele sociale în proporţie mult mai mare 
ca la Balş, în special tuberculoza, pelagra şi paludismul, apropiindu-se mai 
mult de realitate.

Consultaţii la Dispensar Jo ia  şi Dumineca dela 8 la 12, în celelalte 
zile numai dacă) vita şi pot găsi pe medicul cât şi sora care trebue să 
meargă pe teren.

Dela Ianuarie 1942, consultaţii date circa 600.

Dispensarul nu este terminat, este în curs de amenajeri, care 
s ar putea cu riţţică bunăvoinţă termina repede şi Dispensarul să intre 
în plină funcţiune, fiind înzestrat cu tot ce trebue ca să constitue uri 
Dispensar-Model al unei Plăşi Sanitare-Model,

*
* $

La inspecţia făcută în ziua de 2 August 1942, împreună cu
D-I D-r I. Popescu, Medicul primar al jud. Dolj, am constatat:

Dispensarul Circ. Terpcziţa. Populaţie circa 2007 suflete. Familii 
circa 535.

Medic: Bogătilă Eugeniu, Stud. Anul V, Sibiu, venit pe ziua de 23 
Iulie 1942.

Agent sanitar s,tabil şi referent: Tabacu Dumitru, pentru comunele 
Terpezita şi Lazu, venit dela Circ. Vela din Maiu 1941.

Moaşe care locueşte chiar în dispensar, Oroviceanu Gheorghita pentru 
comunele Terpezita şi Lazu, funcţionează dela 10 Ianuarie 1941. (înainte 
a funcţionat 6 luni la Gighera, mai înainte în Romanati 6 luni, a absolvit
şcoala în 1938, a luat Serviciul la 1 Oct. 1939).

Sora de ocrotire lipsă din localitate, plecată fără permisie, ca şi altădată,
Reg. de consultaţii generale: în 1940 — 1120; în 1941 — 2133 (până 

la data de 1 August —i 1587); în 1942 — 446 (până la 1 August, prin 
lipsă de medie).

Evidenta malariei pe toată Circ. compusă din 6 comune: 175 bărbaţi 
şf 148 femei (pe 1941); —- 188 bărbaţi şi 167 femei, rămaşi în evidentă la 
sfârşitul lunei Iulie 1942; — pe circ. noi până în luna Iunie: 19 femei si 
13 bărbaţi.

Dispensarul de tip Ministerial (cu locuinţă pentru medic, compusă din 
4 camere, dintre oare două: bucătărie şi baie, izolate de Dispensarul propriu 
zis, cu intrare separată).

- Dispensarul compus din: sală de aşteptare, sală de consultaţii, biroul 
Medicului, cameră da medicamente (ocupată în prezent de moaşea circ.),
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două saloane mari pentru bolnavi, de capacitate circa 10 paturi fiecare, 
dintre care într’unul două paturi.

Dispensarul funcţionează din anul 1937. N’a ospitalizat niciun bolnav. 
N ’are instalate closete şi baie. N’are baie populară. Fântâna din vecinătate 
făcută de către Serv. Tehnic, nu funcţionează şi niciodată n’a trecut de primul 
strat de apă, amestecată; fiind cu nisip şi deci nepotabilă. Se aduce apă la 
Dispensar de omul de serviciu cu găleata prin dosul curţii, dela o fântână; 
situată la circa 50—60 m.

Dispensarul a fost clădit în extrema dreaptă a locului rezervat prin 
expropriere de fostul regim politic din anul 1937 şi clădit în josul unui 
dâmb care aproape îi împiedioă vederea, nivelul şoselei fiind la nivelul aco
perişului, nivelare care aduce peste Dispensar apele de ninsoare, (în loc să 
f i  fost clădit la extrema stângă, la  nivelul şoselei).

N’are closet sistematic, n’are nicio dependinţă, etuva de desinfectare 
stând în aer liber, n’are beciu, în curte o privată de lemn improvizată, deasupra 
unei gropi la care au acce(s câinii şi orăteniile.

Medicul titular D-r Theodorescu este concentrat în vecinătate la Bu- 
covăt, de două luni, la Fabrica dc Tăbăcărio, cât timp putea foarte bine să 
asigure serviciul Circ. şi să presteze şi serv. militar, deoarece Tăbăcăria Bu- 
covăt la care este mobilizat, se află chiar în cuprinsul Circ. sale.

Ca activitate a personalului auxiliar: Ag. Sanitar Tabacu Dumitru 
nu este la curent cu lucrările de statistică, deşi fiind referentul Circ. 
Nu are evidenta paludicilor, boală socială unică de care ne-am ocupat în 
această inspecţie, chiar în Terpezita, comuna de reşedinţă, nu face tratamentul 
paludicilor pe 'teron, ci la Dispensar le dă când se prezintă deodată toată 
cantitatea de câteva grame,, la adulţi şi copii. De injecţii nici pomeneală 
ca şi de atebrină.

Vina incumbă nu numai lipsei medicului titular, care a trebuit să 
plece chemat să faoă serviciul la o Tăbăcărie din vecinătate, ci a medi
cilor giranţi din interval.

Moaşa Oroviceanu Gheorghita, se pare că prezintă o evidentă apro
piată de realitato a gravidelor, dar ca să poată să scrie că a şi asistat pe 
lehuze, lasă locuri libere pe pagina lunară, (ca sa poată intercala ulterior 
gravidele noi depistate, sau pe lehuzele efectuate şi să scrie „da“, în sensul 
că le-a asistat tot timpul până la facere).

Doctorandul Bogătilă Eugeniu, venit în ziua de 23 Iulie, a luat în 
primire cheia do1 a dulapul cu medicamente, fără predare în regulă. Nu s’a 
pus la curent cu dispozitiunile sanitare.

S ’a luat dispozitiunea împreună cu D-l Medic Primar al judeţului, 
ca Ag. Sanitar referent Tabacu, să pună la dispoziţia D-lui Medic Bogătilă, 
care n’a făcut cursurile informativa de 7 zile dela Sibiu, instrucţiunile date de 
Minister pe anul trecut, cu privire la obligativităţile pe teren şi lucrările de 
cancelarie, precum şi Decizia 5701 cu Drepturile şi Obligaţiile Medicului în 
clientelă.

Toate aceste dispoziţii au fost luate în prezenţa Ag. Sanitar şi 
a Moaşei respective, pentru a Ii se atrage atenţia de cum trebue să-şi 
facă serviciul de acuma înainte. Sancţiuni prin forurile sanitare superioare 
nu se vor da deoâf dacă Ia a doua inspecţie nu se vor fi corijat.

* *

Spitalul din Pleniţa. Medic D-l D-r C. Panait. 50 paturi.
Bolnavi internaţi 36. Personal la hrană 10. Consultaţii dela 1 Ia 

nuarie a. c. 1783. încasări la consultaţii 14.280 lei. Taxe dela internări 
73.320 lei. Taxe de operaţii 3300 lei. Aceste încasări sunt dela 1 Aprilie a. c.

-Asupra tuturor celor constatate pe teren s’au luat note separat m 
urma vizitării amănunţite ce s’a făcut întregului spital.

Un spital în plină transformare, care a amenajat o nouă sală 
de operaţie pe Ioauî intrării principale, înlocuită cu 2 intrări secun
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dare prin dos; noua sala de operaţie îmbrăcă fă în faianfâ, are aşa 
zisa cameră de sterilizare în fund, fără acces direct; vechea sală de 
operafie în ulei, în stare cât se poate de bună, va servi pentru pan
samente. Material nou în abundenfa. Pavilioane separate pentru ma
ternitate şi boli contagioase, târziu venite, în curs de amenajare prin 
fonduri largi. Spitalul ambifionează ia 5 locuri de clasa I.

Rezolufia D-Iui Ministru de a  se institui o comisie activă care 
să decidă asupra reparaţiilor necesare şi asupra fondurilor de acordat 
este foarte necesară, pentru a Şe evita improvizafiile şi a se lăsa me
dicilor locali numai sarcina supravegherii lucrărilor şi datoriei bine îm
plinite.

Toi astfel de necesară este instituirea cărfii de imobil, propusă 
de Direcfia Arhitecturii din Minister, în care să se fină în evidenfă 
toate fondurile acordate pentru înfrefinere şi reparafiunî de Minister sau 
alte ad-fii în sfat, precum şi cheltuielile efectuate.

*

Spitalul din Cetate. Medic D-l D-r P. Zamfirescu.
Spitalul se află în aceiaşi situaţie ca şi la  data de 9 Iulie a. c. 

D-l D -r Paul Zamfirescu, medicul Spitalului, nu a făcut deia acea dată nimic 
în plus pentru îmbunătăţiri.

Asupra tuturor celor constatate s’au luat notei spre a se aviza.
Constatăm că d-l Medic al Spitalului şi Circ. nu a dat drumul at». 

sanitar buştac Ion, conform ordinului ce s’a dat la 28 Iulie do a pleca în 
combatere do scarlatină în corn. Criva.

. pa insPect’a de azi. am constatat că în graficul de inspecţii găsim trecute 
inspecţii făcute spitalului chiar de medicul spitalului în calitate de medic 
de Circ.

Ag. sanitar Suştac Ion, a întocmit greşit tabela demografică la  mor
talitatea infantilă. Nu are la  curent evidenţa tuberculozei pe 1942, trecând ca 
noui descoperiţi trei bolnavi oare au şi murit la scurt interval. Nu are în 
evidenţă la tuberculoză decât 7 din cei 29 trecuţi dela 1939, iar 22 sucombând 
între timp (astfel în Cetate, comună cu foarte multă tuberculoză şi o populaţie 
de circa 6300 suflete-, nu exi^t în prezenta decât 7 tuberculoşi).
. . D "1. D' r Paul Zamfirescu, nu este la curent cu întocmirea graficelor

şi întocmirea evidenţelor, susţinând că nu s’a ocupat de ele niciodată.
In saloane, bolnavii îmbrăcaţi cu efectele lor stau pe paturi, în timp 

ce la. magazie şi dat© în primire infirmierii există numeroase efecte.
• i-i -Ca tratament la un bolnav, care susţine că are şancru mixt, tratamentul 
instituit, trecut pe foaia de observaţie, este: în prima zi neosalvarsan, a doua 
zi bismut, a treia z i_biodur de mercur; reîncepând cu aceiaşi alteranţă de 
patru ori, fără nicio zi pauză.
„ , are  ̂sală de operaţie, c i . cel mult sală de pansamente. D-sa nefă- 

cand operaţiuni curente, ci din tinip în timp câte o hernie strangulată.
. Spitalul nu are cameră de baie în funcţiune, deşi are local, are cadă' 

şi cazan.
Nu are spălătorie, spălând afară vara, iar iarna într’o cadă impro

vizată la bucătărie.
Foarte bine aprovizionat cu medicamente, pansamente (feşi) dar ţ i 

nute în mare neregulă, drageele de chinină aproape 2 kgr. descoperită şi roasă 
de şoareci, ale căror excremente se constată într’un borcan plin cu vaselină 
zmeată. In acelaşi depozit de medicamente se -găsesc numeroase efecte degra
date. Nu există cameră, specială pentru, degradate, materiale şi lengerie care 
sunt ţinute în camera de baie.

Firma dela poartă luată de şase luni, curtea îngrijită în fată, cu 
totul neglijată în dos.

Hasnalele degorjează nefiind golite de 2 sini.
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Sobele în cea mai mare parte nu funcţionează în saloane, la  cancelarie 
şi rezerve.

Intr’o curte amenajată aparte sunt 200 păsări şi 9 porci mari cu 
nenumăraţi purceluşi, proprietatea medicului.

Morga e transformată in cameră de debaras, în care se află un se
lector de grâu şi rareori se pune mortul eventual, căci de obicei sunt ridicaţi 
de familie după 3—4 bre.

Bolnavi internaţi azi 23. Personal la  hrană 6 persoane. Internaţi dela 
1 Ianuarie a. c.. 277. Consultaţii dela 1 Ian. a. c., 1726. încasări la con
sultaţii lei 3840. încasări dela internări lei 36.120, dela 1 .Aprilie a. c.

Dela Asigurări Sociale sunt daţi în debite 50.750 lei dela Apr.-Iulie.
Sumele nu sunt adunate în registru chitanţier, nefiind totalizate la  zi.
Rezervorul da apă nu funcţionează, având ţevile degradate, de când 

a venit în acest post actualul medic. Nu are cuptor de deparazitare, nici 
etuvă, pentru boli contagioase.

Nu există depozit de alimente, deoarece alimentele s,o cumpără zilnic 
după piaţa locală. In ziua de 2 August s’a plătit la brutarul Mihalache 
Chilom o pâine de 950 gr. cu 48 lei (medicul spune că de patru zile o 
plăteşte cu acelaş preţ). Pentru alte lipsuri, complectări s’au luat note amă
nunţite. S ’a dat acestui spital 120.000 lei pentru reparaţii în 1941.

Un spital fără firmă; fără bai©; fără spălători©; fără sală de 
operajie; cu hasnale cari degorjeazâ şi rezervorul 'de apă care nu func
ţionează; cu morga transformată în magazie de reformă; bolnavii stau 
în haine civile şi morfii pleacă acasă după câteva ore; efectele mur
dare simt puse alături de cele curate şi medicamentele în exces sunt 
păstrate în cameră îmbâcsită Ia dispoziţia şoarecilor; ş. a. m.

Un medic vechiu care se aufo-inspecfează; mărturiseşte a nu 
se fi ocupat niciodată cu întocmirea evidentelor; a nu fi luat contact 
de 12 ani cu fondatorii spitalului ‘său; care a pierdut ocazia donafieţ 
unei case situate lângă spitalul său, generos intenfionatului nefăcân- 
du-i Ia timp formele de luare în posesie; nu trimete agentul sanitar 
în combaterea scarlatinei „neavând cu cine face serviciu" într’un ase
menea spital, car© a sfat o iarnă înfreaglă cu sobele înfundate; cu 
selector de grâu în cameră morgii; cu zeci de porci şi purceluşi, şi suie; 
de păsări, în curtea spitalului; care are raze particulare şi automobil 
personal. Face clientelă întinsă şi speră să se instaleze cândva Ia Bu
cureşti.

Până atunci „se sacrifică" stând Ia Cetatea din Dolj. Se sa
crifică de 14 ani.

*

Dispensarul Circ. Maglavit. Instalat în clădirea „Fundaţiei Stănescu“. 
Medic: D-l D-r I . Vintici, fast medic secundar în Sanatoriul de T.B.C. 
Leamna—Dolj.

Consultaţii în 1941 (numai în 6 luni, restul fiind concentrat) 2638; — 
în 1942 (până la data de 2 August) 4724. Internări în Spitalul Fundaţiei Stă- 

' nescu (până în prezent) 69, cazuri medico-chirurgicale variate, între cari 13 
intervenţii chirurgicale (8 maternitate dintre cari 2 cu forceps). Tuberculoza, 
în general, pei toată Circ. (compusă, din corn. Hunia, Maglavit, Golenti, Basa- 
rabi — cu 11.801 locuitori) 71 cazuri dela 1940, (din cari 47 au murit, iar 
24 sunt în viată); numai în Maglavit, la 5800 locuitori, 33 (dintre cari 25 
pulmonari, au murit 19, au rămas în viată 6).

Natalitatea în 1940: 19.02 la mie; în 1941: 21 la mie. Mortalitatea
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“  494(?: R4;^0 ! 13, “ le; în 1941: 16‘10 11 mie- Excedent în 1940: 5 la mie; 
in 1941: 5.10 la mie. Aiortalitate infantilă în 1940: 22.2 la sută,: în 1941 
98 î Căsătorii în 1940: 163; în 1941: 87. Divorţuri în 1940
is c  4 ' Cecesa in 1940: 162 (tbe. 16, prima copilărie 36); în 1941
iSe  (tbc. 21 prima copilărie 41). Toate gravidele în evidentă, aproape ju
mătate asistate do moaşe, 8 au născut în spital numai în aceste prime 7 
luni ale anului 1942.

In timp ce Ia Dispensarul din Şegarcea, ia cel din Terpezifa, Ia 
cel din Kojişte —  ca să mă refer deocamdată numai Ia jud. Dolj, —  
can au săli spafioase admirabil amenajate, n a  născut nicio fe’mee. 
Karca medicii şt moaşele satelor ezită în fafa acestor „Mici Materni
tăţi spre cari nu se devotează ca să îndrepte gravidele. Poate că 
prima de salarizare sau chiar salarizarea în proporfie cu numărul gra
videlor asistate Ia dispensar sau fa domiciliu ar mări entuziasmul.

De asemenea imbolduri n’a avut nevoe D-I D-r Vinfici, care îşi 
tace din datorie |un adevărat apostolat şi a reuşit să facă din Dis:- 
pensarul şi Circ. sa un Dispensar-Model şi o Circ. Sanitară-Model, 
tara sa ti tost decretate oficial ca atare. In acelaşi timp fiind un foarte 
bun practician şi-a asigurat o numeroasă şi fidelă clientelă personală 
in populafia avută, rezolvind astfel desavanfagiile materiale şi morale 
ale unei salarizări insuficiente din partea sfatului.

D-r M. CÂNCIULESCU 
Membru In Consiliul Sanitar Superior

Stări de epuizare şi Insomnie nervoasă
excitaţie nervoasă Depresiuni

Turburări vaso-m otoare

CALCIDR0NAT
(Ca— B r —Lartoblonaf)

SANDOZ

Ambalaje aluminate cu 10 tablete 
1—3 tablete pe zi

Cutii cu 100 gr. granulat 
1—3 linguri pe zi

Ampule de 5 şl 10 ccm.

Bucureşti: Drogueria D . NEST0R
S lr . L ip scan i 103 

SANDOZ S*A*ţ Balcş Snlsso



Nou! Profesori

P«>f. D-r GH. PLĂCINŢEANU ,

Consiliul Facultăfii de Medicină din Iaşi a chemai' Ia cafedra 
de obsiefrică şi ginecologie pe D-I Conferenţiar GH. PIâcin)eanu, 
chirurg al Spitalului Asigurărilor Sociale. Noul profesor este considerat 
ca un valoros element al Universităţii Ieşene, deoarece posedă o vastă 
erudifie şi calităfi de maestru în toată accepfafiunea cuvântului. Cerce
tarea sa ştiinţifică nu lipseşte de originalitate.

In lucrările sale se constată o gândire concentrată şi o inteligentă 
superioară, ca chirurg, a dat tot timpul dovadă de o tehnică impe
cabilă, iar ca profesor de un spirit animator şi de cunoştiinfe superioarei 
ale patologiei chirurgicale.

Elev al profesorilor Anghel, Hortolomei şi Tănăsescu, profesorul 
Plăcinjeanu a frecventat clinicile mari chirurgicale şi obsfefricale din Pa
ris, Viena şi Berlin. Elev al Iui 3/ L. Faure, Gosset, Brindeau şi Cou- 
velaire din Paris, al Iui Bier şi Hildebrand din Berlin, şi al Iui Kaspar 
şi Finslerer din Viena,' Profesorul Plăcinfeanu' a profitat de practica 
acestor mari chirurgi mondiali.

Chirurg al Spitalului Beldiman din Bârlad, repufafia sa începe 
în oraşul din Sudul Moldovei. Trecând apoi Ia Iaşi, el urcă toate trep
tele ierarhiei .universitare până Ia profesorat.

In calitatea sa de chirurg al Asigurărilor Sociale, Profesorul Plă- 
cinfeanu dă dovadă de o mare activitate şi organizează Spitalul din 
strada Lăpuşneanu, pe locul unde se afla altădată grădina Primăriei 
din Iaşi. .

Asigurările Sociale îi sunt recunoscătoare şi îi acordă credite mari 
pentru construcfia celui mai frumos spital de chirurgie din fără, con
struit peste drum de Grădina Copou.

Noul Profesor este şi .efor al Spitalului Sf-tul Spiridon, unde 
depune o activitate dintre cele mai lăudabile, alături de ceilalfi efori. 
EI se gândeşte Ia nevoile de a crea chirurgi, obstetriciani şi ginecologi; 
de care avem atâta nevoie şi îşi dă seama de ce 1 0 I mare se bucură 
chirurgia, care după cum spunea 3. L. Faure, este o artă admirabilă, 
aş putea spune cea mai emoţionantă şi cea mai mare dintre toate, 
fiindcă ne obligă să luăm contact în orice moment cu responsabili
tăţile viejei şi ale morţei.
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Chirurgi ca D-ruI PlăcmÎeanu suni ofili şi pentru a incita pe 
sfudenfi ca sa urmeze chirurgia.

... Acei % 011 ja Paris, cunosc "acel friumviraf de acum
£ ; Vl nar V Î ie-  Duv.al' ,Gossef 5* Cuneo, care servia drept stimu
lent generaţiilor tinere şi indecise in alegerea unei specialifăfi medicale.

Profesorul Placmfeanu, sunt sigur, va crea o şcoală pentru do
tarea fam cu chirurgi, obstefriciani şi ginecologi, de cari avem atâta 
nevoie. #

Cu foţ războiul pe care-I facem, fericiţi de gloria ce ne acoperă, 
umanitatea îşi urmeaza drumul ei. Ea se bizue pe acei cari aduc edi
ficiului pe care-l servesc, o piatră mai mult. De aceea noul profesor 
poate fi comparat cu acei zidari din evul mediu, cari urcafi pe schele,
. j  f  î  .f6. T10* înalte, pun piatră peste piatră, pentru a înălfa ca
tedrale. Spitalul Asigurărilor, clădit de D-sa, este un model de insfifufie 
chirurgicala, demn de un mare chirurg şi de un admirabil organizator. 
.... y^Ta Profesorului Plăcinfeanu, atât de vastă şi unilaterală, me

rita sa fie cunoscută mai ales de acei ce se bucură de progresele rea4  

lizafe de Komânia înfro epocă atât de frământată şi atât de măreafă.

E m il Gheorghiu

D E C H O L I N
EXPERIMENTAT ANI DE ZILE

C OL E R E T I C  
C O L A G O G  
Dl  U R E T I

1. D. RIEDEl-E. DE HAEN, A.-G. BERLIN-BRITZ
REPREZENTANT PENTRU ROMÂNIA: RUDO LF  FOREK 

UCUREŞTI  3, STR. G-RAL EREMIA G R I G O R E S C U ,  6



Necr o l og

t  Prof. D-r GHEORGHE ZOTTA

Profesorul Zofta, întemeietorul ce
lei dintâi şcoli de parazitologie a fa
cultăţi de medicină din Bucureşti şi 
conducătorul secţiei de protisfologie 
din Institutul „Cantacuzino", a mu
rit acum câteva zile, pufine ore 
după ce se înapoiase dintr una din 
acele obositoare călătorii de studii 
.în judeţele bântuite de malarie.

Licenfiat şi doctor al facuităfii de 
ştiinfe din Iaşi, şi-a perfecţionat cu- 
noştiintele în laboratoarele profeso
rilor: Botazzi din Neapole, Mesnil Ia 
Institutul Pasteur din Paris, Martini 
din Hamburg, Weigi din Varşovia.

Lucrările de hematologie compa
rată, studiul flagelatelor, parazite Ia 
insecte şi plante — dintre care o 
specie de Leptomonas a fost atât de desăvârşit studiată de el, încât 
poartă numele — cercetările de sistematică şi biologie a peştilor, dar 
mai ales studiile asupra raselor de anofelii din fără, din Jugoslaivra 
şi Cehoslovacia, studiat asupra Elcologiei, clasificării şi determinării cu- 
licidelor din fără, studiile asupra anofelismului şi paludismului în 
Delta Dunării, precum şi cercetările asupra patogeniei şi transmisiunei 
tifosului exantematic şi metodelor noui de vaccinafie împotriva acestei 
boli, (experienfe plătite cu preful sănătăfii sale, căci a contractat cum
plita boală în 1940), sunt marile lucrări ale lui Zotfa, lucrări cari I-au 
pus în fruntea cercetărilor din fără şi din străinătate.

Academia de ştiinfe l-a ales preşedinte al secfiei de zoologie. 
Academia de medicină din Bucureşti, Societatea de patologie exotică 
din Paris, Secfiunea de igienă a Ligei Nafiunilor, l-au numărat printre 
membrii lor.

întâlnirea cu Profesorul Cantacuzino a fost întâlnirea cu soarta 
Iui. Ridicat atunci într’o neasemuită dragoste pentru ştiinfă şi-a închis 
singur căile spre vale şi a rămas sus acolo, pe înălfimea, unde pasiunea
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l-a însemnai fard să mai coboare vreodată. Zadarnic cortegiul celor 7 
pacafe cardinale a luai cele mai ademenitoare forme. Goana după vie
tăţile lui a devenii încă mai vertiginoasă.
i r. 9/1® nu j â2ut în ar5'fa amiezelor, sub un stejar, Ia o cumpănă 

de tanfana, pisând pufină ceapă, zdrobind un drob de sare, înfule- 
cand din codrul de pâine şi apoi pornind în zările nesfârşite cu’ capul 
ridicat şi privind cerul de deasupra, sau plecat peste ape şi privind cerul 
din adâncuri, mereu în goana după gâze, care nu era decât o goană 
după idei, cine nu l-a văzut sosind pe seară Ia o casă de fără. 
vorbind cu javra curţii, cu orătăniile cari îl cunoşteau toate pe acest 
stant t-rancisc al plaiurilor noastre,- cine nu f-a văzut culcându-se într’o 
scorbura de copac sau_înfro claie de fân; cine-nu l-a simfif cum, Ia 
deşteptare mirosea a fân şi nu a văzut cum ieşeau din pletele Iui 
tiu tun j albaştri pe care îi cerceta cu ochii ca fosforescenţa licuricilor* 
cine n o cunoscut această sfântă vieafă de naturalist, adevărată vieafă 
de trubadur al micilor fiinţe, acela nu pricepe cum Gheorghe Zotta 
a ajuns trate cu toate zările, din piscuri până în mare, cu toate vietăţile 
şi cu toţi oamenii ţării.

* l. ,Priefenia aceasfa cu lumina, cu noaptea, cu ierburile, cu pă
mântul, era taina magiei cuvântului Iui. Cuvântul Iui era o vrajă- era 
şoapta, unduire mătăsoasă de ierburi, zvâcnire de undă. Când uneori 
vorbea de băltoacele de primăvară, de clocotul de vieafă din ele ti 
se parea ca vorba Iui se resfira, se împletea într’o ţesătură magică şi'că 
devenea însăşi acea plasă verde a Iui Aprilie care se prinde de poj
ghiţa apelor şi în care Dumnezeu crează noile forme.

Cei ce l-au observat în peregrinările Iui din urmă, au băgat de 
seama ca el abia mai atingea ermina iernii sau covorul de smaragd al 
verii şi ca atunci când alerga după gângănii era mai mult pe sus 
decât pe jos, agăţat cu plasa de cer. In ziud de 22 August el a ri
dicat plasa f încă mai sus şi s'a prins de aceai înălţime dela care 
nimeni nu s a mai întors.

Acum urmând şi dincolo fatala înclinare, aleargă mai departe 
cu plasa lui de azur după alte gâze tot mai străvezii, spre alfe stele 
din ce in oe mai îndepărtate, din ce în ce mai nelămurite.

Cu el a plecat dintre noi unul din acei ideali prinzătorî de fluturi 
pe cari nu-i înţeleg decât copiii, poeţii şi savanţii. In plasa Iui, alături 
de insecte.e prinse, generaţia viitoare va găsi întotdeauna rouă curată 
a dimineţii şi câteva stele.

Gheorghe Mdgheru



Organe medicale reapărute

ANALELE INSTITUTULUI VICTOR BABEŞ DIN BUCUREŞTI
Vol. IX şi X  1938 şi 39. Bucureşti, 1941-42.

BULETINUL INST. ANTIRABIC CENTRAL VICTOR BABEŞ
Anul IV-VII, 1942. Bucureşti, 1942.

Aceste „Anale“ continuă „Les Annales de l'Institut de Palho- 
Iogîe et de Bactériologie de Bucarest" fondate în anul 1888  de Prof. 
-Victor Babeş. Intr’o I serie au( apărut 8 volume, ultimul pentru anii 
1 9 2 2 — 23, cu puţini ani înainte de moartea sa survenită Ia 18  O ct. 1 9 2 6 . .

Cu ocazia „Reuniunii Internaţionale a Turbării“ convocată Ia 6 
Maiu 193 8 , Ia Bucureşti, pentru a comemora 5 0  ani de tratament 
antirabic în România, savanţi din toate ţările lumii au prezentat nu- • 
meroase lucrări de cercetări ştiinţifice şi de organizare.

Pentru omagiul adus ştiinţei medicale româneşti şi amintitei Prof. 
Victor Babeş, D-I Prof. E. Crăciun, titularul actual al catedrei creiate 
de marele savant român, a hofărît reapariţia Analelor şi publicarea în 
primul număr, care constitue Vol. IX şi începe seria Il-a  cu anul 1938, 
a  lucrărilor prezentate în această Reuniune Internaţională.

Analele vor continua să apară ca o publicaţie internaţională de 
specialitate şi vor da preferinţă prezentării problemelor de patologie ale 
regiunii Dunării de jos şi Carpaţilor şi vor publica în acelaşi timp 
lucrările în materie ale specialiştilor români.

Vol. IX publică la sfârşit tabla de materii a primelor 8 volume, precum şi pe 
aceea a Buletinului Serviciului Antirabic, publicaţia oficială a Institutului Babeş din 
Buc., apărută timp de 4 ani sub direcţia D-lui Prof. G. Proca, Directorul Institutului.

Vol. X, Anul 1939, publică câteva lucrări de strictă specialitate; darea de seamă 
a şedinţei de comemorare a Prof. Victor Babeş, din aceeaşi zi; la sfârşit tabla de ma
terie şi de autori a revistelor medicale româneşti şi a tezelor apărute în anul 1938.

Obiectai anatomo-patologiei, asupra aspectului căreia şi al evolu
ţiei viitoare, D-I Prof. E. Crăciun face în „Prefaţă" considerafiuni 
pline de cel mai viu interes, nu-şi avea un organ propriu de publicaţie. 
In acest „O rgan" care va fi de acum înainte reprezentat de către aceste 
„A nale", vor apare şi şedinţele faimoasei „Societăţi anatomice“ - înte
meiate tot de Prof. Babeş.

Reapariţia acestei vechi publicaţii medicale ştiinţifice, care perpe
tuează şi pe această cale memoria marelui savant român, cinsteşte 
pe D-I Prof. Crăciun şi colaboratorii săi.

Aceiaşi operă de pioasă recunoştiinfă faţă de memoria marelui 
savant român, care a  fost Profesorul Victor ' Babeş, îndeplineşte D-I 
D -r Dîmitrie Ionescu, când în calitate de Director al Institutului anti
rabic, care poartă numele fondatorului, reeditează Buletinul înfiinţat 
în Octombrie 1935, de D-I Prof. G . Proca, fostul Director, amândoi 
elevi şi asistenţi ai D-ruIui Victor Babeş.

C a şi în Şcoala Prof. I. Cantacuzino, elevii Şcoalei Prof. Babeş, 
poartă mai departe făclia, spre cinstea ştiinţei medicale româneşti.

M . C â n d u l e s c u .



CONDIŢIILE DE PUBLICARE, PUBLICITATE 
ŞI ABONAMENT

Corespondenţa cu privire ia chestiuni de Redacţie şl Ad-ţie 
se va adresa la Sediul revistei: Craiova,. Str. Sf-ţii Arhangheli, 5 .

Manuscrisele vor fi dactilografiate sau scrise citeţ.
Odată cu articolul, autorii vor trimite un scurt Rezumat In 

limbile română, franceză, germană şi italiană.
Se refuză articolele de polemică personală, caşi cele apărute 

futr’o altă revistă din ţară.
Revistele generale, articolele de fond şi lucrările originale vor 

fi publicate întregi, fără urmare într’un alt număr; ele nu vor de
păşi 8 pagini de tipar, faptele clinice 2 — 3 pagini.

Paginile în plus vor fi plătite de autori, câte 400 lei pagina.

Pentru Extrase, al căror număr se va indica, tariful este:
50 ex. 100 ex.

1- 4  pag. Lei 3 0 0 — Lei 350.—
5 - 8 ,  ,  400.— 450.—
8-16 ,  ,  500.— _ 600.—

Costul clişeelor ca şi al planşelor in afară de text, din revistă 
şi din extrase, priveşte pe autor.

Analizele lucrărilor originale vor fi scurte (cel mult 1 5  rân
duri de tipar, aproximativ 3 0  rânduri scrise). Vor începe cu au
torul, titlul lucrării în româneşte, titlul original pus în paranteză, 
revista, numărul, anul, pagina.

Anunţurile publicitare se angajează direct şi numai prin Ad-ţie, 
după un tarif expediat la cerere.

Abonamentul anual este de:.
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