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Institutul de Seruri şi Vaccinuri Dr. I. Gantacuzino
Splaiul Independenţei 103 —Bucureţti VI
Depozit permanent de:

Seruri

I
1
Z
3

Ser antîdifteric (250—500—1000 şi 2000 unităţi pe cm.)
» antidisenteric polyvalent (Shiga-Flexner-Strong, etc.).
* antistrepococic
»
» antigangrenos
»
şi monovalent (V. septis, B. perfrigens, oedematiens, B. hystolitic, B. sporogenes).
• * antimeningococic polyvalent şi monovalent (tip. A. tip. B

tip. C. şi tip. D.)
» antitetanic (200—400—600—800 unităţi pe cmc.)
» anticârbunos
.
. T *• rr
» antipneumococic polyvalent şi monovalent (tip. 1, tip. ii

şi tip. III).
*
»
»
»
*
>
*

antipoliomyelitic
anticoli polyvalent
antistafilococic
.
.
. .
antiperitonitic (antigangrenos, anticoli, antistreptococic)
antiscarlatinos (streptococ hemolitic)
normal de cal
normal de bou

Vaccinuri
Vaccin contra tusei convulsive
(Bordet-Gengou)
>
anticoli
»
antistafilococic
»
antigripal
(Pneumococ
»
antigonococic
Streptococ, Pfeiffer
»
antipneumococic
Catarhalis)
Bulion vaccin Polimicrobian
»
antitifo-paratific
(Stafilococ, Strepto
»
antiholeric
coc, pyocianic)
Anatoxine: dilterică, 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.

Vaccin antistreptococic

i

*

O broşură conţinând instrucţiuni pentru Întrebuinţarea seru
rilor şi vaccinurilor, precum şi toate informaţiunile relative
la prepararea lor se trimite gratuit la cererea Domnilor Medici.

LUCRĂRI MEDICALE ROMÂNEŞTI
PRIMITE

LA REDACŢIE

D-r PETRU RĂMNEANŢU: Exponncr* dc titluri şi Intrări ştiinţifice.
Tip. „Cartea Românească” , S biu, 1942.
IOAN DRĂGOIU: Elemente dc Istologie şi de teenieă microscopicăEditura H. Welther, Sibiu, 1942.
Docent F. LAUBENTHAL: Neurologie. Tratat diagnostic şi tera
peutic. Traducere în limba română de D-r Emil I. Bologa. Editura H.
Welther, Sibiu, 1943.

Analgezicul.
şi spasmoliticul
cu efect sig u r

DOLANTIN
înt uneşte proprietăţi spasmolitice neîntrecute
cu o puternică acţiune anaigetică, fiind bine
tolerat. In s p a s m e le m u sc u la tu re i netede,
în colici şi în cele mai variate stări dureroase,
chiar de forma cea mai gravă.

Amba'aje originale;
Tablete': Tuburi cu iO , 20 ş l '250 bucăţi de 0,025 gr.
Soluţie: Cutii'cu 5, 25 şi' 100 'fiole de 2 cmc.
Picături; Flacoane cu 1Q cmc,

» fö a if& l «
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Stimulent circulator
Analeptic
cu ac|lune centrală mărită şi ac|iune periferică
energică.

Contra atoniei circulatorii

consecutive maladiilor infec|ioase, tn intoxicaţii, pre- şi postoperator, în
stările de epuizare, în convalescentă, în răul de
rontgen.
___

In Colaps,

accidente de narcoză,
intoxicaţii,
paralizii vasculare, asfixie.
Lichid t

Flacoane de 10 gr.

T a b le te i Tuburi de 10buc.
F io le i
Cutii d e 5 b u c .â 1,1 cmc.
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TRATAMENTUL DIATEZEI REUMATICE
DIZOLVANT $1 EL1MINAT0R PUTERNIC AL
ACIDULUI URIC
Elementul fundamental al acestui preparat îl consfitue Acidul
Tlmlnlc, dizolvantul natural al Acidului Urtr.
Cltratul de Hexametllen-Tetramină şl Hexametilen-Tetramina asigură anlisepsia căilor urinare şi biliare.
Dietlten Diamina funcţionează ca eliminator al Acidului Urle.
Carbonatul de Lltlnă activează diureza.
Benzoatul de Sodiu este antiseptic al aparatului urogenital şi
colagog in litiaza biliară.

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

EORMA ŞI MODUL DE ÎNTREBUINŢARE:
URALYSOL se prezintă sub formă, de granule cu gust foarte
plăcut şl se ia în dozele următoare:
ADULŢI: Dimineaţa şi seara câte una lingurijă cu granule
dizolvate într’un pahar cu apă.
COPII: Dimineaţa şi seara câte 'A linguriţă cu granule dizol
vate într’un pahar cu apă
În 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 „LU TEŢIA“ S. A. R.
103, Str. Toamnei, Bucureşti III, Tel. 22138

C ro n ic ă m edicala

ORGANIZAREA VIEŢEI MIDICALE DE ORDIN ŞTIINŢIFIC
SOCIETĂŢILE DE MEDICINA
Medicina este şfiinfă şi ariâ. Este profesiune şi apostolat1.
Viafa medicală trebueşle considerată, şi organizată, pe fiecare din
aceste duble fefe. Adăogăm că fiecare aspect se complectează prin
celălalt; că toate împreună se îmbină în mod fericit, şi nelipsit, ca să
constituiască cadrul unei viefi medicale armonioase care se cere trăită
în mod integral. Fericit, dar foarte rar, medicul care reuşeşte să o
realizeze. Fericită societate, care întruneşte cât mai multe din aceste
elemente excepţionale. De felicitat umanitatea, al cărei sacerdofiu este
medicina, când între specii'e sale va număra acest prototip — supra
omul — care nu se poate realiza deoât în medicul complect — adică
omul de ştiinfă dublat de artist, muncitorul pe ogorul viefei cu che
mare de apostol.
Ca să avem asemenea medici, sau măcar să-i apropiem, trebue
să-i creem. Vom trata în această Cronică despre Formarea medicilor
din punct de vedere ştimfific.
Incumbă şcoalei ca să-i formeze, adică facultăjii cu anexele ei, labo
ratoarele şi spitalul; — prinfr’un corp profesoral şi ajutător care să co
respundă menirei Iui; — după un program adequat.
Medicul format va întrefine şi desăvârşi educafia sa ştiinţifică
prin cetirea Organelor de oubticafie medicala; — printr’o activitate
proprie manifestată în Societăţile medicaie de ordin -ştiinţific; — prin
participarea Ia Cursurile de perfecjionare şi Ia Ciclurile de Conferinje
zise şi Zile medicale; — prin asistarea Ia şedinfele Cercurilor de re
ferate; — prin Călătoriile de studiu în diferite centre medicale din
fără şi din străinătate.
Am schifat în Cronica precedentă Rolul Presei medicale, cu ocazia
Elogiului făcut Presei medicale române. Vom încerca să facem, acum,
acelaşi lucru, pentru Socieiăjile de medicina. Ulterior, pentru celelalte.
La urmă, pentru Invăfământul medical.
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Rolul Societăţilor de medlolaă

Societăţile de medicină prelungesc şcoala, |n care medicul n'a
avut timp să înveţe tot, precum frimet îndărăt Ia şcoala, pe ale cărei
învăţăminte de bază trebue! să se aplece necontenit.
După paiul bolnavului, o Societate de medicină reprezintă al
doilea Ioc în care medicul poate prezenta, susţine şi verifica propriile
observaţiuni. Ştiinţa medicală este animată de un Subiectivism spe
cific personal, din partea bolnavului care este om înainte de toate,
din partea medicului care rămâne om; unul şi altul se pot înşela; în
Societăţile de medicină nu răsună un singur glas şi prin discuţii se
poate practica Obiectivismul ştiinţific impersonal.
Societăţile de medicină reprezintă Foruri, în care controversa şi
replica ascut spiritul; iar Critica obiectivă, care face să se audă şi pă
rerea cealaltă, exercită Controlul de rigoare.
Societăţile de medicină adună pe medici în Congrese, în cari
noţiunile de actualitate sunt puse Ia punct.
Societăţile de medicină organizează Bibliotecile şi Muzeele me
dicale, în cari medicii se întrunesc, prrn cari se prelungeşte amintired
celor cari au trăit şi se consfinţeşte Tradiţia.
Menţionăm în treacăt că Societăţile de medicină 'şlefuesc «fin
punct de vedere artistic pe medici şi I© dictează o afihidine cuvincioasă dacă nu elegantă faţă de colegi — aci medicii nu se mal
pot invidia, ci stimula şi aprecia.
Adăogăm că Societăţile de Medicină sunt reuniuni în oare se
strâng legăturile între medici, se reia un contact care favorizează Soli
daritatea atât de necesară profesiunei medicale.
Terminând, Societăţile de Medicină pun în aplicare regulele do
Deontologie, cărora medicii tineri n’au avut timp să se conformeze, şi
pe care medicii bătrâni sUnt ţinuţi în primul rând să Ie respecte —
regule cari stau Ia baza profesiunei şi a apostolatului medical.
Organizarea Societăţilor de medlolni

Societăţile de medicină, cari prezintă atâtea foloase pentru medici,
trebue să îndeplinească anumite condifiuni de organizare şi de func
ţionare, pe cari şi Ie asigură prin Statuie şi Regulamente. Aceste sta
tute şi regulamente, mai explicite sau mai comprimate, se prezintă în
general după un calapod comun. Este bine, însă, ca să prevadă toate
posibilităţile şi să preîntâmpine controversele.
Nimic nu omoară mai sigur aceste Societăţi decât indiferenţa,
nefrecuentarea lor de către membrii, neparticiparea de Ioc a unora,
ţinerea în rezervă a altora. Societăţile, mai cu seamă în centrele oi
medici puţini, trebue să-i cuprindă pe toţi — ceea ce este cazul ora
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şelor de provincie. Asemenea Societăţi trebue să se sprijine pe instihiţhmi sau organizajhmi oficiale cari grupează cât mai mulji medici
sau pe loji, precum sunt Spitalele mari dintr o localitate şi Filialele
Colegiului Medicilor. Dispozifiunile în vigoare prevăd pentru Colegiu
desvoltarea unei activităţi de ordin ştiinţific, iar In Anteproiectul Iegei
de organizare sanitară a statului, aceste dispozifiuni sunt cuprinse în
art. 158. Societăţile de medicină vor reprezenta Secţiile ştiinţifice ale Fi
lialelor Colegiului funcţionând în sânul acestora după Statute şi Re
gulament propriu, cum se obişnueşfe; sub un Comitet de rigoare în
care vor intra reprezentanţi ai tuhilor categoriilor de medici. Pentru ca
coeziunea să fie desăvârşită, şi o participare cât mai numeroasă să fie
asigurată, toate categoriile de medici îşi vor trimite reprezentanţii lor în
Comitet. Astfel am procedat, când am constituit Societăţile de medicină
ale medicilor din cele 6 judeţe ale Olteniei, în Comitetele lor intrând
Reprezentanţi ai Spitalelor, ai Serviciului sanitar de judeţ, ai medi
cilor Urbani, ar medicilor Rurali, ai medicilor Practicieni, ai medicilor
Militari, ai medicilor Instituţiunilor autonome •— reprezentanţi pe cart
şi-i aleg însăşi medicii. O parte din aceşti reprezentanţi se impun dela
sine prin situaţia lor oficială, prin vârsfea lor, prin gradul lor erarhic,
prin prestigiul lor personal în sânul corporaţiei — aşa că alegerea lor
se face fără jicnîri de susceptibilităţi; prin schimbările cari fatal au
Ioc în situaţia tutulor — premeneala necesară se face, ankilozarea
este evitată, principiul alegerii este' păstrat, un caracter semi-oficial
observat.
După unitatea locală organizarea regională stând Ta baza tutulor întocmirilor omeneşti, un caracter regional, trebue atribuit Societă
ţilor de medicină din provincie, pentru a cuprinde un corp medical cât
mai numeros — cefe ce se poate obţine prin gruparea lor regională.
Regionalismul medical, regiunea sanitară, există prin organizaţia ad-tivă
sanitară regională proprie, care grupează toate institufiunile de ordin medico-sanitar dintr'o regiune; — printr o stare sanitară proprie;
printr un
specific regional conferit de datini, folklor, împrejurări, necesităţi, ş. a.
Aceste considerente s'au avut în vedere atunci când am înfiinţat în
. 1934 Societatea de Medicină din Oltenia, cu filiale în toate capitalele
de judeţ. Alăturarea acestor filiale pe lângă Filialele Colegiului Ie va
oficializa şi consolida. Gruparea Ie vine în ajutor. Exemplul a fost
Urmat de unefe societăţi, precum şi periodice medicale, Ia Bucureşti
şi Sibiu. Societăţile de medicină vor putea interveni cu folos în rezolvarea
problemelor medico-sanitare locale şi, grupate, cu mai mare autoritate în
promovarea chestiunilor cari interesează întreaga regiune, precum crearea
de şcoli de învăţământ medical, de insîituţiunî sanitare mari, ş. a.
Şedinţele vor avea Ioc la date cari pot strânge cât mai mulţi
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medici, precum Conferinţe trimestriale ale medicilor de judefe şi oraşe
sau lunare ale medicilor de spitale.
5 '
mMvV" ^ 7 , VQrial VQ PUne la ordinea zi!ei numite chestiuni
med,ca.e sau probleme sanitare cari interesează pe tofi şi cazuistica sau
ce interesează pe fiecare.
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Devotamentul unora şi tactul tuhrlor Ie va asigura propăşirea.
bocretajrle de medicină favorizează profesiunea medicală şi ridică
prestigiul medicinei.
9
Astfel organizate, Societăfile de medicină vor fi de cel mai mare
° os medlC,nei' or9aniza}iei sanitare a fărfi şi corpului medical românesc?
D-r M. CÂNCIULESCU
Membru al Academiei de Medicină
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Lucrări originale
O VARIETATE DE CANCER EXOGEN BINE DOVEDIT:
CANCERUL CHIMIC
(In legătură cu Institutele
de Cercetări Cito*Biologice
de
Prof. D-r EMIL C. CRĂCIUN
(P a rtea I I *)

Partea surprinzătoare în aceste studii este că substanţele can
cerigene de mai sus sunt înrudite, din punct de vedere al constituţie?
chimice, cu anumite substanfe pe cari organismul Ie' conţine în stare
fiziologică.
Aşa în bilă există şi acizii colic şi desoxicolic, din care set
poate prepara metilcolantren. Acesta este deci apropiat de acizii biliari,
clar şi de colesterinâ. Ori acesteia i s’a atribuit un rol în apariţia
cancerului cutanat sub simple acţiuni a razelor solare, când acestea
sunt deosebit de intense, ca sub tropice (Roffo).
S'a pus întrebarea dacă atari substanţe fiziologice, chimic înînrudite, pot ele juca un rol în producerea cancerului? Această ipoteză
de lucru, formulată de Cook şi Dodds, nu a căpătat nici o confirmare.
Este vorba de colesterinâ şi de acizi biliari, care se pot transforma
în metilcolantren, poate cel mai activ corp cancerigen (Wieland, Cook,
Fieser, Windaus).
,
Vecini sunt şi hormonii sexuali din grupul oestronului. Dar
■experienţe de control, făcute de Butenandt pe aproape 3000 de şoareci,
că doze chiar de 50 ori mai mari ca cele fiziologice, nu provoacă
tumori.
Deoarece nutriţia este sub dependenţa hormonilor şi vitaminelor,
s’au căutat şi găsit relaţii oerte între hormoni, ereditate şi cancer.
Astfel ştim că se poate creşte o tulpină de şoareci Ja care mal
toate femelele (aproape 1 0 0 %) fac cancer mamar Ta aceaşi vârstă.
Dacă însă li se extirpă ovarele, cancerul nu mai apare, ceeace în
seamnă că absenţa hormonului folicular (produs de ovar) apără orga
nismul şoarecelui de cancer, iar prezenţa Iui determină apariţia can
cerului. Fapt care se poate verifica foarte limpede. Intr'adevăr masculii
- aceleaşi tulpini nu fac spontan cancer; dar dacă Ii se injectează hormon
femenin folicular (oestron), Ie apare şi lor cancer mamar, întocmai
ca femelelor.
*) Partea I în No. 9-10 | 1942.

■M. M. R.
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CHIMISMUL PATOLOGIC AL ORGANISMULUI IN CURSUL
CANCERULUI. Am văzut deci ce numeroase suni subsianfele can
cerigene. Până Ia proba contrară suntem In drept să Ie socolim cauze
directe de cancer, înlrucâf acfiunea lor e sub dependenfa siruciureî
lor chimice şi înlrucâl acţiunea lor e consfaniă, rapidă, comună multor
specii animale.
Dar cercetările chimice au mai abordat cancerul în diferite alte
moduri.
Cancerul poate fi conceput deasemeni şi ca un fenomen parti
cular de creştere, deci de nuirijie celulară; ceiace implică rolul decisiv
al unor reacfiuni chimice sintetice între corpi chimici mai simpli,
capabi'i să construiască fe suturi vii.
Se ştie de pildă cât de necesari sunt anumifi compuşi ai sul
fului (amino-acizi cu grup sulfhidril neoxidat sau parfial oxidat) pentru
diviziunile celulare mifotice, deci pentru formarea noilor celule. Chiar
dacă luăm cancerul drept o desvoltare defectuoasă a celulelor, indi
ferent dacă este cauză sau efect.
Dar cancerul, ca să persiste şi ca să crească mai departe, are
nevoe de anume substanţe azotate şi în special de amino-acizi zişS
esenfiali ca: Iizină, cisfină, triptofan, fenilalanină, histidină, Ieucină,
etc. (Voegflin, 1936). De asemeni tirosina, acidul aspartic şi glatamic
ajute creşterea şi diferenţierea celulară, pe când arginina întârzie
aceste procese (Fammett 1936)..
Substanfele minerale, intervin în chip însemnat, deşi nu se pot
preciza acfiuni decisive. Pentru aceasta se fac analize, cantitative pe un
fragment. Cifrele obţinute nu’s tocmai concludente, căci orice frag
ment de cancer confine laolaltă atât celule canceroase, cât şi ţesuturi
normale de susfinere şi vascularizare. Este mai metodic să se aplice
metoda Iui Policard dela Lyon, care prin micro-incinerajie poate localiza
în fiece element canceros sau normal, principalii constituent anorganici
nevolafili (Policard 1924, Scotf 1933, Hueper 1934), ceeace se poate
apoi controla microscopic.
S a u făcut foarte ingenioase şi amănunfife cercetări asupra chi
mismului culturilor de fesufuri
metoda Harrison-Burrows-Carrel),
de unde au reieeşit astfel numeroase contribufiuni de detalii, cu atât
mai >importante cu cât sunt făcute în afară de influenta regulatoare a
organismului.
Tumorile sunt caracterizate nu atât” prin fenmenfi speciali cât
prin mecanisme fermentative sau enzimaiice speciale. Fiecărui tip de
substanfă organică îi corespunde un tip de ferment.
Pentru substanfele grase — , Iipazele sunt sporite ca şi fosfataza, care scindează derivafii fosforafi; sau arginaza care intervine
activ în mitoze adică în diviziunile nucleului. Ceeace corespunde marii
activifăfi a fesuturilor cancerizafe.
Asemenea cercetări sunt încă mai importante din punct de
vedere al proteinelor, pentru că acestea consîifue cea mai mare parte
a materiei vii. Se pare că existe o .deosebire fundamentală şi anume
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ţesuturile normale confin numai amino-acizi levogiri pe când cele
canceroase confin mai ales pe cei dextrogiri. C u alte cuvinte fesului
canceros e clădit din alte proteine decât cel normal. Fapt care poate
ti atribuit unei sinteze atipice, deci unor fermenfi proteopexici. Pe de
alta parte, şi aci este marele interes faptic, rezultă că celulele normale
nu pot atâca şi distruge pe cele canceroase, căci nu au fermenfi
pentrn asemenea proteine exoepfional constituite. De aci urmează în
chip logic m elementele canceroase pot invada şi distruge pe cele
normale (F. KogI 1939).
Ceiace pare să sprijine aceste interpretări este că injecfia de
amino-acizi dextrogiri, făcute spre a spori rezistenfa organismului în
contra lor, apară (şoarecele alb) şi contra formărer cancerului şi contra
efectelor toxice ale cancerului, aşa zisa caşexie canceroasă, adică o
slăbire progresivă (Waldschmidt-Leitz).
.
de^ substanfe zaharate (hidro carbonate) nu e lipsit
ae interes. Dimpotrivă, şi multă afenfie au atras frumoasele cercetări
iniţiate de Offo Warburg. Plecând dela studiul enzimei şi reacfiei a
j
j ? sh? r’ cercetările întinse a lui Warburg (1922— 1929) au putut
dovedi că fesuturile cancerizate nu respiră Ta fel cu ţesuturile sănătoase
ce ie înconjoară, ele trâesc cu mai pufin oxigen, deşi cresc aşa de
repede şi distrug în calea Tor orice fesut sănătos. Să vedem mai de
aproape aceste cercetări.
Ţesuturile canceroase respiră mai pufin decât cele normale .înfelegând prin respirafie cansumafia de oxigen sau oxidările ca isvor de
energie. Dată fiind însă creşterea foarte rapidă a cancerului şi lipsa
lor relativă de vase, energiile necesare provin din reacfiuni chimice de
alt ^tip, şî anume prin clivajul simplu al moleculei de glicoză în două
molecule de acid Iacfic adica prin gficolîzâ. Esie o reluare şi adâncire
a faptelor adunate de Pasfeur care opunea oxidărilor respiratorii viafa
anaerobiotică, fermentativă. Deci fesuturile normale cresc prin oxidarea glicosei iar cele canceroase prin clivajul glicozei, prin glicoliză.
Dar se pot găsi tumori (benigne) cu glicoliză moderată, după cum
fesuturile normale pot fi provocate Ia glicoliză dacă sunt menfinute
în atmosferă de azot sau supuse acfiunii cianurilor cari sunt un toxic
specific al respirafiei. Cea mai intensă oxidare o exercită fesuturile
embrionare. Deci mecanismul anaerobiotic este un mecanism de rezervă
al pricărui fel de fesut, atunci când duce sau din lipsă de oxigen sau
nu sunt destule vase cari să-i aducă destul sânge oxigenat.
Aşa că între fesuturile normale şi cele canceroase sunt deosebiri
cantitative, şi nu calitative în ce priveşte respirafia şi consumarea de
oxigen. Glicoliză represinfă doar un mecanism de care se folosesc
celulele canceroase mai mult decât cele normale poate şi în legătură
cu lipsa ^ Tor relativă de vase. Şi aceasta penfrucă, într’o tumoră,
vasele rămân de obicei necanoerizate, prin urmare ele cresc mai
încet decât «lulele canceroase, cari sunt în exces relativ, aşa că
le ajunge relativ mai pufin sânge oxigenat decât fesuturile normale.
Din toate aceste frumoase şi întinse cercetări chimice s’a căutat
dacă nu este vreo nouă reacfie posibilă care să ajute diagnosticul
cancerului prin mijloace chimice? întrebuinfând fie serul sanghin al
canceroşilor, fie fesuturi cancerizate?
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Trebue spus delà începui, că această imensă serie de cercetări
în care nici munca, nici ingeniozitatea n au fost precupeţite, au acu
mulat o listă bogată în nume şt principii variate.
Practic însă nu avem nici o reacfie sigură Ia îndem&iă, pe
care să ne putem baza aşa cum ne bazăm pe reacţia Weil-relix în
tifonul exanfematic, pe Bordet-Wassermann în sifilis, pe Widal Jn
tifoidă, etc.
Nu-i de mirat. Cancerul are o primă fază, când e umirat la
un foarte mic grup de celule, fără răsunet în circulaţie generală, d e a
indecelabil. Iar în a treia fază, când e generalizat, puterile orga
nismului sunt adesea aşa de sleite, încât organismul devine energic,
incapabil de reacţie. De aceea nu-i de mirare dacă asemenea reacţii
nu au fost încă găsite cari să fie 100% sigure.
CANCERUL CHIMIC IN LEGĂTURĂ CU ALIMENTAŢIA1).
Din acest punct de vedere, în raportul ce a prezentat Reuniunii de
Cancer delà Liège din Ounie 1939, Reding enumără tipurile de alimente
pentru cari este legalmente permisă colorarea.
Este vorba de băuturi (limonade, esenfe sintetice, vinuri, etc.;,
de făinoase, paiiserii şi înghefate, bomboane, creme; de brânzeturi
colorate în galben portocaliu; unt şi margarină, conserve de peşte,
maioneze şi sosuri conservate; salam şi cârnafi. Pe lângă acestea
mai sunt şi aplicările prin fraudă.
,
.
La această listă se mai poate adăuga unele farduri, paste şi
pudre; rufe de corp colorate; unele medicamente. Este evident că
riscul absorbţiei unor apreciabile cantităţi de atari substanţe este jnevitabil şi chiar constant sub o formă sau alfa. Pericolul exista mai
ales pentru papulafia din regiunile industrializate. Ori- coloranfiî corespunzâtori provin mai totdeauna din gudron şi doar excepţional au
origină vegetală.
Este bine cunoscută puterea cancerigenă a multor coloranţi deri
vaţi din gudron ca: anilina, benzidina, carbazol, dibenzcarbazokil,
naftil-amina şi derivaţii săi, crisenul, roşu scarlat (Schar ach R.), gal
benul de anilină, 2— 3 azotoluenul, azobenzolul, acridina, benzotenolul şi derivaţii lor; p. fenilen-diamina, verdele lumină, eosina, chinanele. Nici un text de lege nu menţionează pericolul real ce repre
zintă aceşti coloranţi, a căror ,putere cancerigenă a fost verificata
experimental în ultimii ani.
.
Reding apreciază Ia circa 4 tone consumajia anuală de coloranfi
ingurgitaţi ca adaos Ia alimente sau ca droguri şi medicamente, pentru
Belgia.
_
„
Dustin, marele biolog din Bruxelles, a arătat, ca procese ce
lulare aşa de fundamentale ca mitozele, sunt influenfabile de coloranfi
ca: rivanolul, tripaflavina, etc.
_ ,
Examinând legislaţia belgiană, franceză, germană, Reding. nu

găseşte niciodată texte potrivite cu progresele şi extensiunea industriei
1' Vezi în România Medicală, 1940, voi. 20, pag. 122: „Perieclul so-.
cia! ee reprezintă coloranţii alimentari. Constitue nnele alimente şi medicamente colorante un rise de eaneer? de E. C. Crăciun.
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“ t l IOrr
aJ ffel aceste fexte au fost depăşite de cancerologia
moderna. Foarte demonstrativ este cazul margarinei şi untului: S a r
I n c S r X T e pt Pf.rm ,n r C° j rar^ ,,0r' ?i numai 011 PrindP'‘ vegetale.
omnH t 9 '• ^ 1 ° ’ ,0 Ian d a' ? e,9ia’ Franf°' Germania, adiS t co!w e îa dTm Îsn a - an 'I,ne,°r' Sau chiar* ca în A u si™ ?i Boemia, uzul
Pericolul social ce reprezintă aceşti coloranfi este evident.
În vînf
tlC 'T ° ' n 0nd,l}l, e din ,aborator nu sunt din fericire realizate
P°ife-e “ " “ "S e af sunt simfitor mai ridicate decât
S Î L - T r "î® mîrebu,nfate în industrie. Reding calculează că ar
amm* fr1}nu' om ca sa ingereze, prin alimente, doza pro kiloS L S
fL
“ Pr?poríiono, faJâ * cea stabilită
experimental,
luate masiv ^
m a‘ SCUrf' ' n CazuI medicamentelor care pot fi
Î n c ă o ă ^ n r l î r 6 r— r

f f r it a t ™

^

0C0-rda,ă m° ri,0,r, **«> 1* ™ datorite cercetărilor

o rr ,,ate *

d“» h ^

■ *»

. . KD?câ, nLU ar {i fost decât o subsfanfă cancerigenă preparată
sintetic in laborator, şt încă ar fi fost destul ca să ne poatâ Srmq
exisfenfa cancerului chimic. Dar .când numărul lor trece de sută, înCe‘u!e!e nu ?fiu reacţiona în prea multe feluri (Gustave
« S d ' Î j °j,Ce CQZ’ canceml cflimic ® o realitate, oricare ar fi
considerentele de rafionamenf.
.
E ^ v ă r a t că ne aflăm aci pe granifa dintre lucrurile cunoscute
şi a i e m ai insuficient cunoscute. In acest finut al ştiinfelor biologice,
JT
T ~ ‘ ,m v? b‘l decat neastâmpărul minfii omeneşti şi setea chinui
toare de adevar permanent. S a r putea deci întâmpla ca ceiace azî
numim cancer chimic, să se dovedească mâini a fi datorit de fapt
unu, microb unui virus sau agent animal şi că factorul chimic nu
tacea alfa decât sa prepare terenul, într'un fel ori altul. In asemenea
caz, ceeace ar fi raraşi o mare descoperire, nimic nu va împiedeca
o ^ h t i c a r e a harfii cunoşfinfelor şi concepţiilor noastre în ce priveşte
< Asemenea fel de a privi lucrurile ne apropie de felul de a
exprimat de Bamard şi Gye acum un deceniu (şi mult criticat). In
orice caz aceasta ne-o arăta ce important e domeniul ultravirusurilor
.sa'? nţ' români’ ^ecum Levadifi, St. Nicolau II, precedafi de
Babeş şi Marinescu, au adus esenfiale şi durabile confribufii.
Uiscufia şi controversele încep şi încap între faptul I cert: că
o substanţa cu formulă precisă sintetic, preparată există, — care (faptul
11 cert/ duce Ia cancer.
In firul acestor idei, pentru cancere chimice (profesionale sau
experimentale), e greu de combătut valabil concepfia că în fiecare
«iz de cancer, o subsfanfă chimică intervine direct şi provoacă neoplazia adica formarea unui nou fe su f,'d e un tip exoepfional, cu a
biologie foarte deosebita, id est: cancerul.
După cum tot aşa de bine se poate spune că agentul chimic
nu este adevărata cauză, că el a modificat doar celula în aşa fel
încât a făcuf-o aptă pentru cancer.- sau permeabilitatea sa a de
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venit alta, sau în nucleu, ghenele cromosomice au perfâcut o mutaţie,
sau în nucleu, ghenele cromosomice au prefăcut o mutafie, sau ritmul,
de creştere aduce celula într’un desechilibru, aşcL_că automatismele
sale se pot schimba mai lesne, sau întregul metabolism celular trece
în aîtă gamă de fermenfi litici sau sintetici, etc.. şi în urma acestor
modificări dinamice fie că celula a devenit mar receptivă Ia un virus
ubiquitar, prezent ori unde, sau că celula face sponie sua, ca boală
celulară esen}ia!ă, cancerul.
Dar se poate răspunde că microbii însuşi lucrează prin toxine,
adică prin substanfe chimice bine definite, chiar dacă nu chimicoanalitic identificate şi chiar dacă nu’s Ia îndemâna noastră din punct
de vedere chimico-sinfetic. Deci cancerul microbian în ultima instanţă
a r fi tot un cancer bio-chimic.
Şi Ia urma urmelor, dacă toxinele nu fac decât să modifice me
canismele chimice ale celulii, şi încă revenim Ia acelaşi procedeu morbid,
adică Ia determinarea cancerului prin agenfi chimici sau în legătură
cu procedee chimice specia'e, particulare, caracteristice. ( ^
întrebarea fundamentală rămâne: cauza cancerului vine ea din
afara organismului sau vine din năunfrul Iui? este cancerul o boală
exogenă sau endogenă??
- In primul caz poate fi vorba de un microb, de un virus, de o
substanfă chimică, de raze.
In al doilea de mecanisme deviate: atât celulele, cât şi gru
pările de celule şl de fesufuri, prin stimul sau prin' lipsă de inhibiţie,
prin procedee calitativ noi, sau prin simplă tulburare a automatismului
celular şi tisular, manifestă acea boală celulară aşa de particulară
numită cancer.
Cercetările chimiştilor ne arată în mod sigur că o substanfă
bine definită poate produce cancer experimental în 45 zile. Pe de
altă parte, nici o faptă sigură nu ne face să bănuim infervenfia unui
virus. Cei ce cred în intervenfia acest virus ubiquifor au ei datoria
să-i dovedească existenfa.
Dar să ne oprim o clipă şi să considerăm multiplicitatea agen
ţilor chimici posibili, pusă în contrast cu unicitatea rezultatului de
care e capabil organismul, adică producerea unui cancer. Asta înve
derează că ultimul cuvânt îl spune celula. Ceiaoe culminează esfe^ deci
boala celulară. Putem spune azi: cancerul este o boală celulară sui
generis, a carii cauză poate fi uneori un agent chimii- bine definit.
Atari discufii nu sunt simple argufii seci sau desvoltări moliereşti.
Din potrivă ele sunt fecunde, au valoare de ipoteză de lucru, ele
prepară drumul noilor idei, sunt stea polară pentru experimentator,
şi în acelaşi timp sunt, pentru medic, alternative cu răsunet posibil în
terapeutică, simptomatică sau cauzală, a cancerului.
Pentru încheiere să vedem ce semnificaţie are problema ^can
cerului în legătură cu organizarea cercetărilor ştiinţifice şi a învă
ţământului.
Nu a fost simplă întâmplare, după cum am văzut, că primul
cancer profesional a fost identificat într o regiune industriala şi impo-
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IRITA PLASTICA
IN URMA SEROPROFILAXIEI ANTITETANICE
de

Docent D-r V. CERCHEZ

Şi

Extern V. V. CERCHEZ

Tefanosul poale fi o complicafie foarhe rară a traumatismelor glo
bului ocular. In foaie cazurile când s'a produs tetanos cu poarta de
infrare în plăgile globului ocular, maladia îmbracă o formă parficulară, telanosul cefalic cu paralizia facială şi oftalmoplegie, descris
ţorima dafă de R o s e în 1870. In aceste cazuri, bolnavul prezintă o
serie înfieagă de simptome, dinfre cari mai însemnate sunt: trismus,
crampe Ia înghifif, paralizia facială şi tulburările muşchiului ochiului,
inevrîte opHce şi hilburâri pupilare; pupila devine punctiformă, insen-*
sibilă Ia excitafiile luminoase.
i
j
. K l a r şi F r o m a g e t cred că aceste tulburări sunt produse de
toxina tetanicâ care ajunge în nucleii de origine a nervilor prin inter
mediul tecilor nervilor şi calea hemafogenăj din cauza anumitor concenfrafiuni a acestei toxine, poate da naştere, când Ia contractori, când
paralizii. Şi faptul că cei dintâi nervi ce sunt prinşi sunt nervii cranieni
şi nu există nid un simptom din partea măduvei spinării, s ar explica
după W a s s e r m a n prin afinitatea toxinei tefanice pentru substanţa
cerebrală, care este de trei ori mai mare, decât pentru substanţa
medulară.
,
S t r ü m p e l l , K i r s c h o f f , von W a h l , F r o m a g e t L e r n b e c h e r , K l a r au observat că sfincterul irisului sub influenta toxinei
tetanioe se contractă, pupila devenind punctiformă. Această mioză s a
observat în cazuri de tetanos cefalic, în urma plăgilor globului ocular
şi ă anexelor ochiului.
Dar dacă toxina tetanicâ în cazuri de tetanos cefalic produce
accidente grave Ia' ochi ca paralizii, nevrite, contractori, atonei şi seroprofilaxia antitetanică produce deasemenea tulburări destul de serioa»
Ia ochi. Se Ş^e că penfrtu a evita tefanosul în diferite cazuri de răniri,
în diverse părfi ale corpului,1, se întrebuinţează ca tratament profilactic,
pe lângă imunizarea activă cu anatoxina Ramoli şi imunizarea pasivă
cu ser aniitelanic. Acest tratament cu ser antitetanic poate produce
chiar tefanosul cu o evolufie benignă.
.
N o e g e l i , W e i s s , B ö r g e r , S o l i e r i , R e d w i t z descriu ca
zuri de tetanos postseric, iar M o s s b a c h e r citează 2031 cazuri ad u -
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nafe Hmp de 15 ani de seroprofi laxie anfitetanică. Se mai ştie că duoä
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insu lui. \wu toate ca serul anhtetamc produce atâtea complicaţii si d i iar
cazur, de fefanos posfseric, totuşi seroprofilaxia trebue privită cu o mare
binefacere ş, cer mai mare progres al medicineî.
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neSativ. Analiza urinei nornormală.
? tratament ?l ,lupa 3 săptămâni îşi recapătă vederea

mână rfHr t â 3 ? ■Ca“ rf fr rff inferesanf? ' cari din cauza unor răni Ta
mana ş, p.aqV, , s a aplicat tratamentul sere-prefiladic cu ser antite
z e eşti T ’ QU. faCuf(iritâ P,asficâ 5* unde din punct de vedere eHofogic este in cauza serul antitefanic. Pentru a se produce irită frebue să

se fr produs’ o mflamafiune a diafragmei iridociliare, în cazul noshü de
igina endc^ena, prin serul antitefanic şi fenomene reacfionale ca dureri
lacramare, fotofobie şi injeefie pericheratică, trebue să se m a ^ a c C
îi contracf.a foarte pronunfată a pupilei, cu miozis punctiform, S o T mb|a-nei îi deC° farea ei produsă prin dilatarea vaselor tnffar i l n ^ QJ înflama,iU?e V™*?* * * * * permeabilităţii perejlor
fa Sedate5 ProduCerea de fransudafiuni vasculare care dau naţtere
datul d!n Î ? dî semnafat în aceste cazuri este că, pigmentul şi exudaful dm câmpul pup,for sa u produs în cantitate mare şi în un timp
foarte scurt, invadând pupila şi producând o scădere foarte p ro n u n ţă
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a vederii. Aceste fenomene riu se produc în aşa măsură în irite a i
eriologii de altă natură.
D u p u y — D u t a m p s a observat că inflamafiunea iriana în
infectruni care nu se insofesc niciodată de desvoltarea în sânge a ele
mentului infecfios, irita se poate produce extrem de rar. Inflamafiunea
irisului poate rezulta şi din acţiunea patogenă a endo şr exotoxinelor,
microbilor sau parazifilor. In principiu orice afecţiune toxică sau infecfjoasâ este capabilă de a produce inflamafiunea membranei irisului.
M a u r i c e G a u t h i e r şi D e a n R o u v i e r în BuII. des Hop.
1937 descriu un caz de tetanos tratat prin metoda D u f o u r şi după
seraterapie cu ser antitetanic a urmat paralizia parfială a a 3 -a
pereche şi cu paralizia sfincterului irian de 'aceiaşi parte.
' Dea semenea M a s s o n şi B o u r r a t descriu complicaţii pe ner
vul optic, nevrite şi paralizia facialului după seroterapie.
In cazurile noastre, inflamafiunea membranei irisului este pro
dusă de toxina tetanicâ dată în traectul circulator prin injecfia de ser
antitetanic, Toxina trece prin canalul Schlern şi datorită faptului inde
pendentei relative a drculafiei choroidiene şi iridociliare permite ca inflamafiunea să se limiteze Ia una din aceste două regiuni, dând loc
la irită. Dacă în momentul aoela în sânge se găseşte mai multe toxijnă
decât anatoxina, alunei toxina îşi exercită aefiunea şi produce fie boala
însăşi, fie diferite complicafii Ia ochi.
U l r î c h a făcut cercetări experimentale pe ochii de epure şi
a constatat că atunci când injectează în ochi cultură de bacili tetanici,
se desvolte o iridociclitâ benignă.
K a p i t a n o f f ajunge Ia concluzia că dacă se întâmplă dife
rite complicafii oculare după seroprofilaxia antitefanică, aceasta este
în strânsă legătură şi cu doza profilactică a serului şi cu starea plăgii
precum şi cu starea loaală a mediului.

K l a r şi F r o m a g e t spun că un rol important în ivirea multor
complicafii oculare după seroprofilaxia antitetanică, îl joacă circumstan
ţele anafomofiziologioe ale propagării toxinei tetanice.
K l a r spune că nu numai nervii motori sunt capabili de a con
duce toxina tetanicâ, d şi nervii senzoriali şi că totdeauna fenomenele
oculare se .produc în majoritatea cazurilor de partea traumatismului şi că
rare sunt cazurile când tulburările oculare se produc de partea nele
zate, cum sunt cazurile Iui P o 11 a c k şi T e r r i 11 o n.
S a l u s arate că tulburările survenite de partea opusă leziuniii,
sunt datorite propagării toxinei tetanice^ nu prin circulafia generala şi
nici prin nervii motori ci prin expansiunea directă asupra regiunii.
K l a r spune că fenomenele oculare de partea opusă traumatis
mului s a r explica prin faptul că toxina ’tefanică a r lua în chiazma
optică o cale încrudşată.
Oricare a r fi explicafia, fapt este că complioafiile oculare se pro
duc aproape în majoritatea cazurilor de partea unde s’a produs trau
matismul aşa cum s a observat în cazurile noastre.
D e a seroprofilaxia antitetanică poate produce pe lângă alte tul
burări generale şi a ) tulburări oculare prin inflamafiunea membranei iri
sului, dând irită plastică.

638

înflomafrunea membranei irisului esie produsă de toxina teta-
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COMPENSAREA SAU SUPLINIREA INTRE CIRCULAŢIA
SANGUINA PROFUNDA Ş l CEA SUPERFICIALA
de
V. GOMOIU

Lipsa unei colaborări mai strânse între cercetătorii din laboratoare
şi (între) clinicieni, face ca unefe din afirmaţiile celor dintâi sa nu
concorde totdeauna cu constatările celor din urmă.
Din aceasta cauză, însăşi anatomia, — care este, pentru toţi,
ramura cea mai complectă, sau mai pozitivă, a ştiinţelor medicale, —
a trecut complect sub tăcere sau insistă prea puţini asupra unor eventua
lităţi clinice, care totuşi se cer a fi luate în considerare, căci ignorarea
lor poate să aibă consecinţe practice foarte serioase.
De pildă. Anatomia sistemului vascular arterio-venos şi fizoilogia
circulaţiei sanguine a membrelor, ne învaţă că sângele vine prin artere,
dela centru sau din profunzime către periferie sau superficie, şi, după tre
cerea Iui prin capilare se duce înapoi, — dela periferie către centru, —
prin venele superficiale care îl varsă în cele profunde, — iar când sei
vorbeşte de circulaţia venoasă superficială, cel puţin majoritatea înţelege
venele subcutanate.
Pe această concepţie S a bazat acei care condamnă staţionarea
şi recomandă mersul ca tratament preventiv sau igienic aL varicelor mem
brelor inferioare, iar cei care practică rezecfia trunchiurilor venoase su
perficiale, — în speţă, safena, — admit că circulaţia continuă să se
facă în acelaşi mod, prin ramurile mici sau prin colaterale,'care dilată
ca să suplinească funcţiunea trunchiului suprimat.
Războiul aciuai m a pus însă în situaţia să mă întreb dacâi
cunoştiinţele noastre în această privinţă sunt desăvârşite sau dacă n a r
trebui verificate şi modificate sau cel puţin complectate.
In adevăr. In ce priveşte circulaţia arterială, am avut onoarea
să prezint Academiei de ştiinţe, în şedinţa dela 17 Decembrie 1941,
cazul unui rănit care a venit cu anevrism al axilarei, şi căruia î-am
legat artera subclaviculară, imediat sub claviculă.
Am arătat atunci că, grafie circulaţiei de întoarcere, care rămă
sese intactă, edemul dispărut şi membrul şi-a reluat forma şi dimen
siunile normale. Dar, ţinând seamă de cunoştiinţele noastre anatomice,
M. M. R.
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m am întrebat: Pe unde s’a mai făcut irigaţia arterială, căci membrul
a rămas — şi se menţine — perfect viabil.
c
r
VŞnZ însâ'
18 Septembrie 1941, mi-a fost adus în
Spitalul Z. I. 309, caporalul M (orta) T(oader), al câruî caz m î-a
pus aceiaşi întrebare plivind circulaţia venoasâ.
Numitul fusese rănit Ia 7 Sept. şi rămăsese pe câmp o zi în
treagă, până să fie transportat Ia Ambulanfă, iar de acolo Ia Spit. T.,
unde a fost operat şi a stat 12 zile. Intre alte răni, numitul prezenta
o plaga explozivă a^ gambei stângi, cu fractura cominutivă a ambelor
oase în 73 inferioară şi cu distrugerea enormă a ţesuturilor moi, ne mai
păstrând decât o simplă bandă cutanată lată de câţiva cm. Fiind vorba
de un picior balant fără nicio pită legătură cu gamba decât acea bandă
cutanată, şi fiindcă nu mai avea nicio altă venă subcutanată prin care
sa se facă circulafia de întoarcere, — ar fi urmat, după toate indioafiile obişnuite, să procedez Ia amputafie, fiind vorba de un segment a
“ ™i .vi.ialitate Părea compromisă. Totuşi, ţinând seamă de psihologia
individului, şi conséquent principiului adoptat, am legat cu sârmă extre
mităţile tibiei fracturate, ca s ă creez o pârghie pentru susţinerea ţesutu
rilor moi, zdrobite, iar Ia exterior am aplicat un bandaj cu arcadei ima
ginat adhoc,
şi am continuat pansamentele. Ei bine. In ciuda prog
nosticului defavorabil, care părea evident, — adică contrar aşteptărilor
de a se mortifica piciorul, — treptat cu eliminarea ţesuturilor mortifîcate, s a desvolfaf şi procesul de restaurare;-extremităţile osoase, în
ioc să se mortifice, s a u acoperit cu muguri, periferia pierderii de sub
stanţă a început să se cicatrizeze, iar astăzi, după 4 luni, rănitul nostru
poate părăsi spitalul, cu fractura consolidată şi cu rana complect ci
catrizată, impunându-ne însă întrebarea.- Pe unde s’a făcut circulafia
de întoarcere a sângelui venos delà picior? căci, de circulaţie subcuta
nată nu poate să fie vorba, de oarece toate straturile moi erau distruse.
■j P°cte că acest caz ar fi trecut ca ceva excepţional, şi nu i-aşi
fi dat. atenţia cuvenită, dacă n 'a r fi fost urmat de un altul, încă mai
impresionant, cu ocazia căruia mi-am pus mai stăruitor întrebarea de
mai sus.
Este vorba de sergentul G(Iăvan) P(efre), în etate de 3.6 ani,
mobilizat pe loc, ca mecanic. In ziua de 7 Noembrie 1941, numitul
a fost prins sub un motor de 300 H. P., care i-a strivit părţile moi ale
gambei stângi şi i-a produs fractura cominutivă a ambelor oase res
pective. A fost transportat imediat Ia Spitalul din O ., unde i s’a făcut
injeefiţ cu ser antifefanic şi antigangrenos, i s ’a cusut plaga cutanată
şi h a aplicat bandaj gipsaf, iar a doua (Ia 8 Noembrie) mi-a fost
trimis spre a fi amputat, — întru cât, faţă de strivirea aşa; d e . întinsă
a ţesuturilor moi şi a caselor, amputaţia părea singura soluţie de urmat.
Totuşi, luând în considerare refuzul categoric al rănitului, am
temporizat această intervenţie, până să se convingă singur de necesitafeq
ei. In schimb,^ din cauza crepitaţiei gazoase pe care am constatat-o, am
practicat incizii longitudinale, întinse până în regiunea poplitee.
In zilele următoare, procesul gangrenos, care ameninţa, s’a oprit,
dar s a u mortificat complect toafe straturile moi superficiale (— pielea,
ţesulul subcutan şi o parte din muşchi) din jurul treimei inferioare a

643

gambei, ne mai păstrându-se absolut nicio continuitate înire tegu
mentele piciorului şi ale gambei, — iar aceasta, n’a mai conservat
ca tegument integru, decât o fâşie triunghiulară pe fafa antero-intemă,
cu vârful Ia jumătatea gambei şi cu baza pe latura^ internă a genun
chiului.
C a şi în cazul precedent, în ciuda prognosticului afirmat de co
legul care îngrijise pe rănit înaintea mea, — şi pe care nici eu nu
I’am desminjit, — treptat cu eliminarea fesufurilor mortificate, s a pro
dus şi procesul de reparare j edemul piciorului, - — a căruia ■vieafă
părea aşa de compromisă, — s ’a retras treptat, şi tegumentele Iui şi-au
redobândit căldura şi culoarea normală. Oasele fiind zdrobite în atâtea
fragmente, n ’am mai puiuţ să fac nicio contenfie a lor, dar, ca şi în
primul caz, am recurs la o imobilizare exterioară, destul de relativă, —
printr’un bandaj cu arcade, imaginat adhoc.
Rezultatul este că numitul are astăzi ambele oase aproape con
solidate, — ce e drept în pozifie destul de vicioasă, — şi, cu excepfia
zonei dela vârful triunghiului cutanat, de care pomenii, — unde cicatri
zarea a ajuns să stabilească o continuitate cu tegumentele piciorului,
— şi păstrează în restul gambei, o imensă suprafafă sângerândă pen
tru acoperirea căreia va trebui să recurg Ia aplicarea de grefe dermoepidermice.
Dar, acest caz, îmi impune cu atât mai mult întrebarea: Pe unde
s’a făcut circulafia de întoarcere a sângelui venos al piciorului? — căci,
aici n ’a mai existat nici măcar acea bandă de piele care s a conservat
în primul caz, ci, între picior şi gambă a fost o discontinuitate cuta
nată, subcutanată şi aponevrotică, complectă.
In sfârşit, — pare că pentru a mă determina să pun şi altora
această întrebare, — Ia 30 Octombrie 1941, mi-a fost adus soldatul
N(edelcea) D(umitru), de 28 ani, care a fost rănit Ia 29 August, şi
apoi, după ce a trecut 'prin mai multe- spitale, a ajuns Ia Spit. Sf. Sava,
de unde a fost evacuat la noi cu diagnosticul: „Plagă Ia ambele gambe,
prin gloanfe şi schije. Gangrenat. Plagă profundă prin schije în fafa
externă a gambei stâng! în treimea mijlocie (Extras schija Ia Tiraspol).
Centura începe Ia acelaşi nivel pe fafa internă a gambei (făcută Ia Ti
raspol)". La 10 Septembrie s’a făcut de către colegii din Spit. S.
Sava „debridare largă, cu rezecfie de fesuturi sfaoelate; se decolează toate
fesuturile infiltrate". Rămânând de pe urma acelui proces o imensă
suprafafă lipsită de tegumente, aceiaşi colegi au acoperit-o cu grefe
dermo-epidermice, iar între timp s au cioatrizat şi suprafefele dintre
Iambourile care n ’au prins.
:■
Astăzi numitul este complect vindecat, dar tocmai această vinde
care, pune tot mai stăruitor întrebarea: Pe unde s a făcut, — şi, pe
Unde se face, — circulafia de întoarcere a acelei gambe, ca să-i
asigure vitalitatea, când tegumentele, întreg stratul subcutanat (deci, şi
vasele) şi aponevroza superficială, au fost distruse de procesul morbid?
Fireşte că răspunsul Ia această întrebare, — sau mar bine zis,
Ia aceste trei întrebări, — este tot atât de simplu, pe cât. este de
logiâ, — căci: Din moment ae membrul şi-a păstrat vieafa şi trăeşte,
însemnează că circulafia Iui s a făcut pe undeva; apoi,
de vreme
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ce întreaga circulaţie superficială, subcutanată, s'a constatat a fi fos!
suprimată, — ea nu avea pe unde să se mai facă, decât prin sis
temul vascular venos profund.
Ori. Această deducfie, a cărei logică ne-o impun faptele, — care
sunt indiscutabile, — n e arată cât de greşiţi am fost noi în interpre
tarea mecanismului circulaţiei membrelor, şi în acelaşi timp ne edifică
asupra rostului pentru care fie ce arteră periferică este flancată de
două vene.
N atura ne-a dăruit prin urmare două sisteme circulatorii venoase,
— unul profund şi altul superficial, — care se complectează ca să
asigure cât mai bine nutrifia membrelor, iar pe de altă parte se su
plinesc ca să asigure vitalitatea segmentului distal, atunci când unul
din ele a r fi întrerupt sau suprimat, în mod operator (în cazurile de
Iigaturi şi rezecfii chirurgicale), sau accidental (ca în cazurile amintite
mai sus).
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Str. Principatele-Unite No. 14
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Sirop şi dragele — Sedativ al tuseL
Adulţi 3 linguri pe zi.
Copii 3 linguriţe pe zi.

Sirop pectoral pentru copii cu baz& de ipeca şi
ephedrină.
2-4 linguriţe pe zi
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granule şi soluţie

Soluţie Ca gluconat 10°/o
Extract de parathiroidă fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenos sau intramuscular

Afecţiuni hepatobiliare
soluţie: 20-30 picături de 2 ori pe
granule i 2-3 linguriţe pe zi_______

Oaslrotoial
Calciretln
Antircnmal
Phedroiod
Ovule-lcfal
llrosol
Sedonervina sedanvnervos
Pncumofropin

Pansament gastro-intestinal
3-6 linguriţe pe zi
80 picături = 1 gr. Clorură de calciu
stabilizată
40-150 picături pe zi

atolan sodic salicilat de sodiu
fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenos
Astmă, spazme bronchiale
1 linguriţa la nevoe

elixir

Dioxychinisin,
Pyrazolondimethylaminophenyldime—
thylicum, Chinosol, Thigenol,
Malva,
Excipient glicerinat

Disolvant uric
3 linguriţe pe zi

granule

elixir Şi fiole

1“ 2 linguriţe pe zi
2 cc. Fiole.
Chinină bazică pură,
Champhor, Oleuri eterice, volatile
1—2 fiole zilnic intramusculare.

P. S.

Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA“ aduc Ia cnaoştilnţa D-lor
clienţi că toate preparatele TORJESCU Ie pot găsi la Laboratoarele
„ICFAL“ din Bucureşti V Str. Principatele-Unite No. 14-TeIeIon 5.66-32

Laboratorul „ICFAL” S.A.B.
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CALCIUM „ICFAL"
(Calcium L acto-glu con ic-glyoerofosfat)

Perfect stabil şl indolor.

Fiole de 10 cc.
—
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FOSFOVITADOL
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T in — 3 linguri pe zl.
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HEPATONAL
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D im e th y l a r se n ia t d e fie r

fiole a 2 cc.

1 fiolă zilnic Intramuscular

NA JO SO L
Fiole de 10 cc, şl 5 cc.

(io d , s u lf ş i m agn eziu )
•REUMATISM, SCIATICA
Intramuscular.

M E T O C HI N
Fiole de 2 cc. şi 1 cc.

(clornr& de tetrametilthionin blclorhidrat de chinin carbomidat)
P A L U D IS M Ş I S P L E N O M E G A L IE

P. S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA*' aduc Ia cunoştiliiţa D-lor
clienţi c& toate preparatele TORJESCU le pot g&al la Laboratoarele
„ICFAL“ din Bucnreţtl V, Str. Principatele-Unlte No. 14-Telefon 5.66-32.
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Spitalul Theodor 1. Preda-Craiova
Serviciul de ginecologie şi obstetrică
Medic P rim a r: D-na Docent D-r Mateescu-Ionescu E.

LOBELINA IN MORŢILE APARENTE ALE PATULUI
de

D-na D-r AMELIA DEMETRESCU
Medic secundar
9 cazuri clinice, cu diferite distocii anatomice şi fiziologice,
cari au provocat suferinţa fătului în cavitatea uterină, în
timpul travaliului şi cari au fost născuţi sau extraşi în stare
de moarte aparentă, asfixiaţi sau sincopaţi. Suferinţa mani
festată prin alteraţia cantitativă şi calitativă a bătăilor cordului
fetal şi pierderea meconiului, prin mecanismul desechilibrului
gazos al mamei transmis fătului, şi prin traumatismul obstetrical spontan sau operator. Aceste stări de. moarte aparentă
sunt tratate pe lângă mijloacele obişnuite mecanice şi fizice,
prin administrarea unui alcaloid, lobelina, fericit adjuvant în
stările desperate, acţionând ca un excitant specific al centrului
respirator. Se fac injecţii sub-cutanate sau intra-musculare,
oâte 0 gr. 003, de fiolă şi este suficientă una singură. In scurt
timp se restabileşte ritmul respirator normal. In concluzie,
necesitatea absolută a lobelinei în Maternităţi.

Fătul sufere în cavitatea uterină în timpul sarcinei şi a travaliului.
Cel mai frecvent, însă, semnele de suferinfă se observă în travaliu şi în
special într’un travaliu laborios şi anormal. Atunci mama este supusă la
violente şi succesive eforturi musculare; mai mult, ajunsă în expulzie
sufere periodic întreruperea respiraţiei, cu cianoza fefei.
Amândouă aceste elemente, eforturi musculare şi opriri perio
dice respiratorii, aduc o perturbare în schimbul gazos respirator, şi a nume mărirea cantităţii de gaz carbonic şi diminuarea de gaz oxigen.
Dezechilibrul acesta se repercutează asupra fătului prin circulaţie, q
cărui rezistenfă vitală scade progresiv şi ale cărui bătăi cardiace se
modifică prin supra încărcare de acid carbonic şi oxigenare defectuoasă..'
Fătul sufere prin cele 2 feluri de atac date asupra Iui, mai ales când
este şi lichidul scurs.
Intr adevăr, atunci uterul contractându-se exercită asupra fătului
o presiune generală pe toată suprafafa Iui, şi una locală şi incomplectă
pe cordon, din care cauză aportul de sânge matern necesar viefiî fă
tului este diminuat. Suferinfă fătului se trădează prin simptome. Cel mai

648

important dinire acestea, este modificarea bătăilor Gardiace fetale, in
teresând ritmul, numărul, intensitatea şi timbrul lor. Intr’adevăr cordul
feta|n r f acoe^ereaz®
160 şi 180 bătăi pe minut, apoi încetineazâ
ia 100 şi 80 bătăi pe minut; persistenţa acestor modificări indică su
ferinţa fetală. Apoi neregularifatea Iui concomitentă bradieardiei şi slă
biciunii intensităţi, dau alarma de pericol pentru viaţa fătului. Această
slăbire, fie că este în accelerarea, fie că este în încetinirea pulsului,
interesează cel de al Il-lea sgomof fetal, aşa încât când moartea survine,
nu se aude decât primulsgomot foarte'slab şi foarte lent.
Semnele acestea de suferinfă fetală pot deveni cauza erorilor
când nu se aud bătăi fetale cardiaoe şi în realitate fătul este viu.
Eroarea frecventă este aceea de a lua drept suferinfă fătului, înceti
nirea fiziologică a bătăilor, când se ascultă imediat după contracfia
uterinâ. Apoi altă eroare, în varietăţile de pozifie şi anume, stângă
posterioare, sgomotele se aud foarte slab; apoi altă eroare, ascultarea
bătăilor proprii, sau ale mamei, sunt luate drept încetinirea bătăilor
cordului fetal, de unde regula d e a lua pulsul mamei sau al exami
natorului concomitent ascultării abdomenului. Sunt cazuri în cari fătul
denotă suferinfă în uter şi la naştere :esfe în stare bună, şi invers,
pentru bătăi bune fetale intra-uterine, avem surpriza Ia naştere a unui
făt în moarte aparentă.
- Alt semn de suferinfă a fătului este eliminarea meconiului, şi ca
sa aibă valoare, trebuie să fie în .cantitate abundentă, femeea expulzând
un adevărat püré de mazăre.
Acest semn nu este un semn absolut fidel de suferinfă a fătului;
pierderea Iui pură fiind normală în: 1) prezentafiile pelviene, 2 ) tsau
amestecat cu lichid amniotic, Ia un făt în perfectă stare de sănătate,
însă care a suferit în cavitatea uterină, 3) sau poate să lipsească de
tot şi fătul să sufere, prezentafia constituind un dop, în cazul când
craniul foarte angajat nu permite scurgerea de lichid decât la ma
nopera de apliaare a forcepisului şi când dinapoia craniului vine un vai
de meconiu.
Dacă suferinfă fătului continuă prin întârzierea naşterii şi prin
persistenţa cauzelor suferinfă, atunci fătul moare în uter. In cel mai
bun caz se naşte în stare de moarte aparentă, adică lipsit de viafă,
cu aspectul asfixie sau sincopă, după cauza care a provocat suferinfă. '
Cliniceşte aspectul aoestor 2 moduri de moarte aparentă este diferit
ca şi prognosticul lor, care are o diferenfă capitală pentru formele al
bastre şi albe.
Fătul asfixiat se prezintă colorat cu tegumentele şi mucoasele
albastre, rezoluţie musculara incomplecfa, faţa tumefiată, conjonctivelei
congestionate, câteva mişcări respiratorii sacadate, cordul rar şi slab.
Acesta se restabileşte în majoritatea cazurilor numai 'cu mijloacele
fizice şi mecanice obişnuite de readucere Ia viafă. Asfixia este conse
cinţa turburărilor circulatorii, compresiune pe qprdon, jenă în circulaţia
placenfarâ..
Fătul sincopat se prezintă decolorat alb flasc, nici o mişcare
respiratorie, cordul foarte rar, se termină deobiceiu fatal.
Sincopa este consecinţa compresiunii creerului, elongafiei bulbului

649

şi măduvei prin traumatism spontan' sau operator. Leziunile anatomice ale
suferinzii fetale sunt congestiile şi emoragiile viscerale, în special ale
sistemului nervos.
Aceste emoragii sunt emoragiile meningee şi constitue cea mai
grava complicaţie. Mecanismul lor este hiperpresiunea intra-craniană în
degajarea trunchiului, Ia o pelviană, cu reducerea prea forte şi prea
rapidă a craniului care produce alungirea excesivă a venelor cerebrale
la vărsarea lor în sinusul longitudinal şi tensiunea prea mare a cortu
lui creeruşului.
Alte emoragii sunt cele ale ficatului sub-glisoniene şi intra-peritoneale prin ruptura parenchimului hepatic, apoi ale splinei şi ale glan
delor supra-renale. Aceste emoragii sunt foarte de temut Ia prematuri,
cari sunt excesiv.de vulnerabili.
Prognosticul pentru asfixie este bun, pentru sincopă veste a proape fatal.
?
Cum se (readuce Ia viaţă fătul asfixiat isau sincopat.
In majoritatea cazurilor, cel asfixiat se readuce numai cu mij
loacele mecanice şi fizice obişnuite. Acestea au de scop a redeştepta
mişcările respiratorii, "fie indirect, prin excitaţii cutanate, fie direct prin
respimfie artificială (Laborde, Sylvester, Schultze) şi prin insuflaţii.
Cel sincopat dacă nu răspunde Ia aceste manopere, primeşte
un tratament medicamentos, şi anume injecţii cu lobelină. Principiul este
bazat pe fiziologie, stabilind un echilibru forţat şi artificial, cu scăderea
cantităţii de (gaz carbonic din sânge şi'mărirea cantităţii de oxigen,, prin
excitarea centrului respirator cu lobelină.
Lobelină este principiul activ al plantei Iobelia înfiata, din fami"
lia campanulaceelor. Este o iarbă anuală sau bisanuală originară din
Canada şi Statele-Unite, unde creşte pe locuri virane_ şi marginea
drumurilor şi dela care se întrebuinţează în farmacie vârfurile înflorite.
Florile sunt albastre sau liliachii, grupate în strugure terminal^ sau
axilar. Fructul este o capsulă vesiculoasă şi umflată, de unde şi nu
mele de înfiata. Lobelia conţine 0,25% alcaloizi, un acid lobelic, încă
neidentificat, Iobelacrina, considerată ca un glucosid, grăsime, rezină şi
80/0__ 12 % substanţe minerale. Dintre alcaloizi cel mai principal este
lobelină, despre a cărui acţiune specifică s’a ocupat H. W i e l a n d j şi
R. Mi ai yer. Lobejina este un excitant specifia al centrului nervos respi
rator şi prin acţiunea sa aranjează desechilibrul gazos respirator. O injecţie cu lobelină este ca o adevărată ventilaţie forţată împinsă plăm ănilor, degajându-i repede şi bine de excesul de C O2. Respiraţia se resta
bileşte, devine mai rapidă şi mai amplă- Lobelină se administrează în
injecţii a 0 gr. 003 (miligrame) sub-cutanat sau intramuscular; deobiceîu 1 fiolă ajunge pentru a restabili ritmul normal respirator al fătului.
•Se poate face şi 2 injecţii, cum este Ia unul din cazurile ce descriu,
cu toate că autorii sus menţionaţi sunt de părere că mărirea dozei a r
putea produce o stare de afcaloză, care fiind considerabilă, ajunge
Ia tetanie,
In medicină internă, lobelină este întrebuinţată Că expectoram şi.
antî-dispneic, prin acţiunea sa inhibitoare asupra terminaţiilor nervoase ale
pneumogastrîcului.
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Lobelină am aplicaf-o în secfia noaslra ca o complectere fericita
a celorlalte manopere işi rezultatele practica au adeverit acţiunea sa
salvatoare.
Cele 9 cazuri pe cari Ie descriu sunt destul de concludente:
Obs. I. Flonca C., 33 ani, intră in serviciu Ia 18 Iulie 1938, ora 1
noaptea în travaliu şi lichidul scurs de 8 ore, fiind primipară la termen,
prezentape^cramana, O.I.S.A., cu făt viu, şi bătăile fetale bune în stânga.
18 Iulie 1938 ora 1 noaptea, craniul fixat la strâmtoarea superioară,
pe cale de angajare, flectat, bătăile fetale bnne pe linia spino-ombiliţală stângă
distanţate1^

medlană’

CU oontractii foarte proaste dcla început şi foarte

,
f
“ “ l®,38 ,° î a, 91/ă' dimineaţa, dilatata mai mare ca 2 lei, con
tract» slabe, bătăile fetale se modifică, primeşte 1 injecţie cu pituisan.
cu pituisan IB 1938

11,25 Z‘ Ua’ Sg° mote 8nrde» mai primeşte o injecţie

18 Iulie 1938 ora
se face 1/g fiolă pituisan.

12 fără10 minute, sgomotele se aud foarte prost.
r
,

•ii»
8
°ra 12 ziua, naşte făt viu, sex masculin, în asfixie
aioastra. Ha readuce la viată cu manopere mecanice şi în timp ce mă ocup
de mama, care face inerţia şi în periodul placentar, fătul respiră prost şi
oevme alb. Se reîncep manoperile obişnuite şi primeşte o injecţie intramusculară cu lobelină, Persistă aceeaşi stare, din nou se reiau manoperile,
in special respiraţia artificială şi încă o injecţie cu lobelină.
readus
îşi , reia « g r a t i a foarte greu şi se colorează. Este
nostimi
? ° re
m“ °P«ro şi după 2 injecţii cu lobelină. Diagsi »Îhî
™^ei
. fat născut în moarto aparentă cu asfixie albastră
tîavaHu. ? “ UZa SUfe-nntel ~ inerti'Q Primară> M«*id scurs şi 19 ore de
.

,
I 1*
E > 24 ani, intră la 14 Noembrie 1940, ora 10 seara.
“ *raI allU d° 2 n r o C* membranel° intacte, fiind primipară la termen prezentatie craniana, 0.1.8.A . cu făt viu şi bătăi fetale bune
’ P

Examinare.
«

5 “ T l T1-l Îo in

°ra 2 Y9 noaptea, colul neşters, contraacii continui.

fetale d Î u b U ^ Î S . 1W°

° ra 10 ?i 10 minute’ nici 0 atracţie, sgomotele

, , î 5 Noembrie 1240> ,ora lO dimineaţa, contracţii slabe la 5’— 10’— 15’
proaste dUrata 15 ’ de calltate proastă, sgomotele cordului fetal surde, foarte

de w
l ^ ^ V
940 ° ra
Z- Ua’ incizii pe co1 Diihrssen cu aplicare
forceps la strâmtoarea superioara in occipitosaerată şi extracţia fătului cu
ducere r e w —
“ .star?. de s," e0Pă- Se fac manoperile obişnuite de rea

ducere la viaţa şi o injecţie cu lobelină, după care fătul îşi revine încetul
“ v tu l Diagnosticul suferinţei fetale şi a cauzei suferinţei: făt de sex
masculin, greutatea 3000 grame, extras în stare de moarte aparentă sincopat,
după un travaliu anormal de 12 ore prin distonie şi rigiditate de 7 c ,
forceps aplicat la strâmtoarea superioară.
*

_ °bs. III. Marfa B. 29 ani, intră la 21 Iulie 1941, ora 11 ziua în
travaliu de 6. ore, cu membranele intacte, fiind secundipară la termen, ’preo ^ b iltli

’ S'LD-P -’ C“

bătăîl6 fetalC Slabe la ^dreapta şi în ’ j C l

Examinare.
21 . Iulie 1941 ora
modificate.
Iulie 1941 ora
„:is . 21
__ . .,
—— —

p.

m., dilatata

complectă,

” , P- m > degajare
, î occipito-sacrata, cu făt în stare de moarte
veiindu^si ^ Y 1“ 1.13;.. S® fa.c manoperile obişnuite şi
nmdu-şi la viata după o ora, foarte greu şi

sgomotele

fetale

de pelviană foarte difiaparentă sincopat, cu ciro injecţie cu lobelină, refoarte lent. Diagnosticul

651
suferinţei fetale şi a cauzei suferinţei: făt de sex femenijn, greutatea 3850
grame, sincopat după 11 ore de travaliu, cu degajare de pelviană decomplectă,
modul feselor, foarte laborioasă, în occipito-sacrată cu circulară şi placenta.
praevia anatomică în limandă.
Obs. IV-u. Marcela M. 30 ani, intră la 13 Iunie 1942 ora 1 noaptea,
cu dureri de facere şi pierderea lichidului la domiciliu, cu o oră înainte,
fiind primipară la termen, prezentatie facială, M.I.D.P., cu bătăile fetale
bune în dreapta şi pe linia mediană.
Examinare.
13 Iunie 1942 ora 8 ‘ şi 1 0 'minute dimineaţa, colul şters, buzele groase,
permeabil la police, dilatabil la 2 degete, incizii pe col Diihrssen, bătăile
fetale bane.
13 Iunie 1942 ora 6 p. m., dilatata complectă cu bătăile fejai«-mo
dificate, se injectează 1 fiolă glanduitrin.
13 Iunie 1942 ora 8 p. m., dilatare complectă,_ oprit în rotaţie _ în
diametrul transvers, cu bosă frontală şi palpebială, bătăile fetale modifi
cate malt.
13 Iunie 1942 ora dl/jj seara, forceps în excavase, foarte dificil la
fixarea prizei, rotaţie din transvers în mentopubian, cu epiziotomie şi extra
gerea fătului în sincopă, cu 2 circulare de cordon, bosă mare fronto-palpebrală,
gura larg deschisă. Pe lângă celelalte manopere, se face o injecţie cu lobelină şi fătul îşi revine după 1/4 ° ră- Diagnosticul suferinţei fetale şi a
cauzei suferinţei: făt de sex masculin, greutatea 3500 grame, extras in
stare de moărte aparentă sincopat, după un travaliu laborios de ,13 ore,
prezentatie facială, M.I.D.P., incomplect rotată^ oprită în transvers, cu aplicare de forceps în excavatie.
Obs. V-a. Anastasia S„ 28 ani, intră la 18 Iunie 1942, ora 1 noaptea,
In travaliu de 2 ore, cu lichidul scurs, fiind quintipară la termen, sarcină
cu bătăile ambilor feti bune, unul în prezentatie craniană, celălalt în pre
zentatie pelviană. Naşte primul făt în prezentatie pelviană sex femenin, greu
tatea 2500 grame, cu circulară şi asfixie albastră, care primeşte o iniectie
cu lobelină şi se readuce la viată după 1 / 9 oră. La 1/t oră naşte al II-lea
făt, în prezentatie craniană, neasfixiat, sex masculin, greutatea 2900 grame,
placenta bivitelină. Diagnosticul suferinţei şi al cauzei suferinţei fetale: făt
în asfixie albastră, prezentatie pelviană., sarcină gemelară.
Obs. V l-a. Voica S., 32 ani, intră la 21 Iunie 1942, ora 4 p. m.,
în travaliu de 4 ore, cu lichidul scurs la domiciliu, fiind quartipară la termen,
sarcină generală, cu bătăile cardiace ale ambilor 'feti bune.
Examinare.
21 Iunie 1942, ora 5 p. m., naşte primul făt, în prezentatie cra
niană, sex femenin, greutatea 2500 grame, neasfixiat. După 1/ ^ oră dega
jarea celui de al II-lea făt în pelviană, varietatea picioarelor, sincopat sex
masculin, greutatea 2400 gr. Se fac maneperii o obişnuite fizice şi mecanice,
şi o 'injecţie cu lobelină, care îl readuce la viată după V 2 oră. Diagnosticul
suferinţei fetale şi al cauzei suferinţei: făt în stare de moarte aparentă
sincopat, prezentatie pelviană, sarcină generală.
Obs. V il. Ioana N. 32 ani, intrată pentru naştere la 25 Iunie 1942,
în luna VIII-a, secundipară, pierde glaire şanguinolente la 18 August 1942,
ora 1 1 ziua, şi intră în travaliu, cu uşoară hipertonie, cu bătăile fetale
bune, prezentatie craniană O.I.S.A.
Examinare.
18 August 1942 ora 12 noaptea, buzele groase, hipertonie.
19 August 1942, ora 4 dimineaţa, rigiditate spasmodică, fătul sufere,
19 August 1942, ora 9 dimineaţa, naşte făt în stare de moarte apa
rentă sincopat, cu 2 circulare şi bosă mare parieto-ocqipitală şi emoragie
intra-oculară la irisul stâng.
Se face lobelină o injecţie şi se readuce la viată, după l/° oră. Diag
nosticul suferinţei fetale şi al cauzei ei: făt sineopat, după un travaliu la
borios, de 9 ore-prin hij '
‘
isinodică a colului.
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Obs. VIII-» Alexandrina T., 31 ani, intră, la 27 Iulie 1942, cu edeme
generalizate de 3 luni, lichidul scurg de 4 zile, simptome preeclamptice, hă‘ îa ^ermen“1“ f ®tale bune 111 stânga, pe lmia spino-ombilicală, fiind scxtipară
la VaquTz-Laubryg
^ aJbumma< la E8^
S* tensiunea arterială 19/11
Examinare.
28 Iulie 1942 rigiditate de col.
«intonat8
19P ? T\ 6 P' m” .na?te făt
stare de moarte aparentă
«ineopat, scaldat abundent cu mecomu, sex femenin, greutatea 3300 gramie.
uupa toate manoperile mecanice şi fizice, se face o injecţie cu lobelină.
după care capata culoare, însă cu respiraţia superficială. Placenta aderentă
cu retentie totala se extrage manual, în Igreutate de 550 grame, albuminurică
cu trufe albe, urmează control uterin. Diagnosticul suferinţei fătului şi al
ditate de col

^

****“ ^

moarte aParentai sincopat

albuminurie cu rigi-

Obs. IX -a. Aurica I., 38 ani, intră la 18 Octombrie 1942 ora llW>
-C“ bC^ld^ S,CUI? ’ “ travaliu de 31/, ore, bătăile fetale bune, fiind
pnmipara. in varsta, la termen, după 2 0 ani de căsătorie.
Examinare.
, , • Î 9 w0ctombrie 1 9 4 2 ora 6 I/ 2 dimineaţa, buzele groase, dilatatia cât
o lei, bosa, exagerarea contracţiilor, cu modificarea sgomot«lor cordului fetei
col J L r . ^
făt’
™Î 1
Hulă I/Xiat ° U
-S? / / 4 J>ra:
Î S c ă

r

biri,e 19 i4? ° ra 71^2. dimineata> aceea?i stare, se fac incizii pe
o *“ 1 slabe, se aplică forceps în excavatie sus şi se extrage
^ circulare. Se face o injecţie cu lobelină şi ae readuce la viată
Diagraosticul sufermtei fetale şi al cauzei ei: făt în asfixie
i

“

lab0ri° S

d6

n l / 2 ! ore Pri» hipettonie cu stenoza

,, . .D in
otservafii clinice se deduce importanta mare a lobelinei,
administrata ori de cate ori se manifestă suferinfă fetală prin alteraKi
variabile cantitative şi calitative ale bătăilor cordului fetai, cauzate de
distocu şi intervenţii obstetricele imediate. In foarte scurt timp simptomele
alarmante pentru viaja făhrlui dispar şi totul se restabileşte normal
Jn concluzie, necesitatea absolută a lobelinei în Malemifăfi.

--------------------------- ------------în a v e r i i m i n e n t | i h a b i l u a l
s te rilita te in urm a n etran sform ârii
mucoasei uterine in faza pregravidâ,
h e m o ra g ii (hip erp lo sii g la n d u la r* ,
cistice, juvenile (i dimacterice)
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ULCERUL CRONIC AL VULVEI
L'ESTHIOMENE d ’HUGUIER
de

D-r EUGENIA NEDELCU DUMITRIU
Preparatoare
In ultimul timp venerologia şi-a însuşit o nouă afecţiune
genitală denumită »ulcer cronio vulvar“.
Diagnosticul diferenţial şi diagnosticul cauzai constitue o
problemă încă nesoluţionată.
Autorii nu sunt unanim de acord asupra etilogiei acestei
afecţiuni, deşi maladia Nicolas şi Favre pare şă constitue
principala sa cauză.
In expunerea acestui articol se aduce încă o probă de
ordin c l i n i c , h i s t o l o g i c ş i b i o l o g i c în favoarea
cauzei limphogranulomatoase, care stă la baza acestei afec
ţiuni venerice.

In 1849, H u g u i e r , sub titlu de ,,1'esthiomene ou dorire rougecmte de Ia region ano-vulvaire“ descrie pentru prima oară Ia femeie,
o afecţiune cronică şi caracterizată clinic prin ulcerafiuni, rnduraţiunî,
Hiperplazii, distrucţiuni, cicatrizări parţiale, oedem, eritem, etc.
Leziunile pot figura separat, sau să coexiste simultan, ori succed
în ritm dezordonat.
Maladia evoluiază lent, aproape indolorâ şi fără ca să altereze
starea generală a bolnavei. Totuşi ea devine extrem de gravă, deoarece
după mai mulţi ani, poate să realizeze stricturări ale orificiului vulvar
şi uneori să se complice de stenoză definitivă ano-rectală.
In afara aspectelor sale clinice deosebit de curioase sub care se
poate prezenta maladia Iui Huguier, această complicată afecţiune geni
tală, continuă a fi şi în prezent o problemă efio-pafologică încă nesoKiţionată, necesitând laborioase cercetări clinico-experimentale.
Diagnosticul diferenţial şi diagnosticul cauzal sunt cele două necu
noscute, pe care acest sindrom Ie opune atunci când suntem în situaţia
de a discuta un caz de esthiomen ano-vulvar.
După morfologia leziunilor, Huguier a diferenţiat şi după el toţi
venerologii, au admis existenţa mai multor varietăţi simptomatice ale
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esthjomenului ano-vulvar. Afecfiunea cuprinde forma superficiala, ambulania sau serpiginoasă cu subdiviziunea erithematoasăj apoi eslhiomenul
perforării şi cel hipertrofie care poate fi uneori vegeiani, oedemaios elephaniiazic.
Sifilomul ano-recial descris de câire Foumier în anul 1875 este
considerai de Huguier drept o formă clinică a complicaţiei pe care poate
să o determine orice varietate a esthiomenului.
Până In anul 1936 nici un punct'precis nu s’a putut stabili asu
pra patogeniei şi a efhiologiei acestei maladii.
Sifilisul, şancu simplu, gonococia, au fost rând 'pe rând incriminate
drept cauzei ale acestei afecţiuni. Tuberculoza (lupusi Iui Willan) dela
început a figurat în etiologia impusă de către Huguier astfel diferenJiind acest syndrom de celelalte maladii veneriene.
H a r t m a n n şi T o u p e t pentru a evidenţia dubiul care pla
nează asupra etiologiei maladiei Iui Huguier, adoptă termenul de esihiomen fibros.
3 e r s i I d 1920 reluând studiul sifilomului ano-rectal $i al ulcerafiunilor esfhiomeniale, detronează ipoteza originei luetice bănuită a fi
Ia baza acestor manifestări patologice ano-vulvare, autorul Ie cuprinde
într un singur grup de leziuni pe care le etichetează „Syndromui elephantiazic genito-ano-recial“ .
In 1928 C l e m e n S i m o n şi I. B r a l e z desmembrează din cu
prinsul acestui sindrom ulcero-elephantiazic a Iui dersild, o leziune ge
nitală ulcerativă cu caractere obiective distincte denumită „ulcer cronic
simplu vulvar“ (ulcus vulvae chronicum simplex).

Această afecţiune cunoscută şi de sindromul Iui Clemen-Simon
este considerată neconiagioasă şi deci nevenerianâ.
Ea se manifestă obişnuit la femeile bătrâne cât şi Ia prostituatele
tinere castrate chirurgical sau Ia cele ajunse Ia vârsta de menopauză.
Acest ulcer vulvar este analog cu ulcerul balistic descris de către Fournier, deoarece i-se atribuie aceiaşi cauză mecanică, realizată prin trau
matismele brutale şi repetate provocate cu ocazia profesiei de prostituai«.
Gay-Prieto este de părere că ulcerul cronic simplu vulvar a r
cuprinde două varietăfi distincte, după cum maladia afectează femeile
în vârstă, când ulcerajia se poate vindeca prin administrarea de foIiculinâ (Hoffman). In a doua eventualitate leziunea s'ar manifesta
Ia prostituatele tinere. In acest ultim caz afecfiunea a r fi consecinfa
unei piodermite şancriforme. Diagnosticul diferenfial între acesie două
varietăfi ale aceluiaşi sindrom nu ar fi posibil decât prin examenul
histopatologic.
Autori ca Paul Chevallier se întreabă cu drept cuvânt dacă aceste
diverse uicerafiuni cronice vulvare simple sau esfhiomeniale constitue
un sindrom fără nici o specificitate, putând fi realizate prinfr'un mare
număr de maladii sau este vorba de un sindrom specific? Autorul afirmă
fără ezitare că estiomenul, în cuprinsul larg al concepţiei este un sindrom
specific. In acest caz, urmează imediat a doua legitimă întrebare prin
care autorul se întreabă, cărui virus este .datorit acest sindrom specific
şi apoi care maladii pot realiza sindroame atât de apropiate încât să
Ie putem confunda cu bună ştiinţă în acest sindrom specific?
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După descoperirea alergiei în maladia Nicolas şi Favre- 7-W. Frey,
D -ra B. Koppel— Sanek în 1928 bazându-se pe frequenfa reacfiei Frey
cu rezulfaîe totdeauna pozitive descoperite la bolnavi purtători de sindroame elephantiazice genito-ano-rectale a Iui Hersild, aduc pentru prima
oară în discuţie etbiologia poradenică, schiţând cauza posibilă a acestui
complex pathologic.
In 1930 însăşi Jersild acceptă această ipoteză ethiologică poradenică, iar cu ocazia „raportului pentru a servi Ia discuţia asupra ul
cerelor cronice vulvare" în şedinţa Soc. de Dermatologie şi Syfiligrafie
din 6 Februarie 1936, pare că împreună cu Paul Chevallier ca ra
portor, întreaga asistenţă s’a pus de acord că esthiomenuf ano-vulvar sau
maladia Iui Huguier cât şi sifilomul ano-rectal sau sindromul eiephaniiazic
genito-cr.c-rectal, sunt de origine poradenică.
In favoarea acestei opiniuni autorii aduc hotărîtoare argumente
clinice-bioiogice şi anatomice.
Deşi competenţi venerologi, chirurgi, biologi ca Nicolas şi Favre,
Hellerstrom, Lebeuf şi Weigert, Marcel Pinard şi Fiehrer, Sezary, etc.,
admit o singură etiolcgie poradenică în determinarea diverselor ulceraţiuni cronice vulvare, totuşi autori cu o înaltă autoritate ştiinţifică ca
G o u g e r o t , C l e m e n S i m o n etc., se opun ipotezei exclusiviste,
în care se vizează o singură etiologie în ulceraţiile cronice vulvare, astfel
pentru aceşti savanţi sindromul eiephaniiazic genito-ano-rectai rămâne
o afecţiune de origine variabilă în care trebuie să se admită frequenfa
asociaţiilor şi a complexelor ethiologice. Deşi maladia Nicolas şi Favre
este cauza cea mai frequentâ a estiomenului ano-vulvar, putând deter
mina sindromul elephantiazic cel mai complect şi caracteristic, totuşi ni
mic nu dovedeşte că această maladie ar fi singura în cauză.
Acordul a r fi aproape unanim asupra ethiologiei poradenice, a iunci când este vorba de leziuni ano-vulvare oedematoase, ulcero-oedematoase şi ulcero-fibroase, totuşi în prezenţa unei bolnave purtătoare
de asemenea manifestări se impune întrebarea dacă este în cauză
esthiomenul adevărat de ethiologie poradenică sau o afecţiune care
poate simula mai mult sau mai puţin maladia Iui Huguier?
Paul Chevallier afirmă în 1936 că arbitrajul este departe de a fi
stabilit asupra diagnosticului cauzal şi diferenţial, atunci când ulcerul
cronic este destul de indurat, mai mult sau mai puţin fix situat Ia co
misura inferioară a vulvei.
Autori ca Clemen-Simon, A. Touraine şi VioIIefe, Gay-Prieto,
Renato de Blasio, etc., consideră această leziune de origine diferite,
având ethiologie complexă, fie traumatică, infeefioasă cunoscută sau
'nu, în timp ce alţi savanţi de egală competenţă nu admit ca aceste le
ziuni genifo-anale reunite sub numele vag şi generic de ulcerafiuni cro
nice ale organelor genitale externe, să aibă altă etiologie decât poradenicâ.
S’ar crede că această leziune calloasă, cu localizare fixă Ia
furşetă, cuprinsă în sindromul Iui Clemen Simon, nu este decât una din
cele mai forpide forme şi mai fixă a esfhiomenului superficial serpiginos,
fiind, deci o manifestare a maladiei Nicolas şi Favre.
însuşi Clemen Simon atunci când „ulcus vulvae chronicum sim-

M. M. R.

4

plex“ a depăşit comisura furşetei, invadând alte regiuni ale vulvei — S8
întreabă dacă această ulcerafie nu este o forma atenuată, monosimptomatică a estiomenului.
Asemenea dispute privitoare fa încadrarea diverselor ulcerafiunî
cronice vulvare în simple sau esthiomeniafe adică de ethiologie poradenică sau de altă natură, traumatică, glandulară, neinfecfioasă etc.,
au o latură cu mult mai gravă atunci când ne referim Ia consecinjefe
ce pol să Ie determine asupra societăţi. ;Se ştie că aceste ulcerafiuni infecto-contagioase cu o evolufie torpidă, deosebit de rezistentă Ia oricare
tratament general (luetic sau antişancros) şi local, aproape indolor,
nealterând starea generală, permit până Ia un oarecare punct continuarea
raporturilor sexuale.
Prof. Nicolau vede în aceste ulcere cronice vulvare desvolfate Ia
prostituate, rezervorul inepuizabil al virusului Iimfogranulomatos, deoarece
nimeni nu a putut demonstra până Ia absolut, dacă aceste ulcere cro
nice vulvare simple constifuiesc un sindrom clinjc caracterizat şi indi
vidualizat sau nu sunt decât o formă în plus a maladiei Nicolas şi
Favre, a cărui domeniu se măreşte continuu.
Nouă ni s'a prezentat un caz, cu uloer cronic vulvar din analiza
căruia s'ar desprinde o serie de amănunte ce pot lumina întrucâtva în tunerecul în care pluteşte complexul patologic ulcerativ cronic ano-vulvar.
Pentru o cât mai amplă documentare, intenţionat noi expunem în amă
nunt foaia clinică al cărui obiect îl formează bolnava G. A. în vârstă de
28 ani, văduvă, de ocupaţie muncitoare, naţionalitate română,, domiciliată în
Judeţul Hotin. Bolnava fiind internată la 28 Septembrie 1942 în clinica
Dermato-sifiligrafieă Prof. D-r Năstase, pentru o lesiune ulcero-oedematoasă
localizată în regiunea vulvară şi care datează de mai multe luni.
Părinţii bolnavii continuă a se ocupa de grijile casei. Au dat naştere
la 14 copii, din care supravieţuiesc 5 surori şi 3 fraţi. Nici unul din mem
brii nu a contractat în cursul vietei vreo maladie infecto-contagioasă acută
sau cronică. Pacienta nu poate da vreo informaţie precisă asupra cauzei morfei
şi a vârstei la care au sucombat cei 6 fraţi, pe care aproape nu-i cunoaşte.
Până la infectiunea actuală, bolnava ne mărturiseşte că nu a cunoscut
suferinţa fizică şi nici nu s’a prezentat ocazia să apeleze la ajutoare medicale.
Puberă la vârsta de 18 ani, primul flux sanguin uterin a fost însoţit
de dureri iradiate în regiunea lombo-sacrată.
Indispoziţiile s’au succedat normal la perioade egale, fără a sustrage
bolnava dela îndeletnicirile sale obişnuite. Maladia genitală pe care o pre
zintă nu a avut nici o influentă asupra mersului normal al fluxului uterin.
O secreţie vaginală de culoare alb-gălbuie, neaderentă de lenjerie s’a ■instalat
concomitent cu apariţia semnelor de maturitate genitală.
Virginitatea încetează când bolnava a prezentat vârsta de 22 ani, cu
ocazia căsătoriei oficiale, efectuată în cursul anului 1936. Convieţuirea nu a
durat decât 6 săptămâni, deoarece soţul părăseşte căminul conjugal.
In acest scurt interval de activitate sexuală, bolnava rămâne gravidă,
însă desvoltarea produsului de concepţie este întrerupt voit la vârsta de o
lună şi jumătate. Dela această dată bolnava nu a mai prezentat semne
de gestaţie.
Odată cu încetarea căsătoriei bolnava suspendă orice activitate se
xuală. care durează aproape 5 ani şi nu o reia decât către sfârşitul anului
1941 cu ocazia reîntoarcerii soţului său la căminul conjugal.
Mariajul de această dată nu durează decât 2 luni deoarece este pen
tru a doua oară părăsită de bărbatul său.
Cu o sinceritate surprinzătoare bolnava ne mărturiseşte oă foarte
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aproape de cea de a doua plecare a soţului său, realizează un solitar contact
sexual, cu o persoană asupra căruia nu poate da nici o informaţie.
Riguros memorat pacienta constată că după două luni dela ultimele
raporturi sexuale, conjugale şi extraconjugale apare o tumefactie da volumul
unei nuci, localizată la nivelul comisurei posterioare a vulvei.
Leziunea se însoţeşte de o senzaţie de usturime şi prurit, oare cu
prinde suprafaţa vulvară modificată pathologic. Bolnava fiind neobişnuită cu
suferinţele morale provocate de contractarea unei afecţiuni venerice, — deperisează prin denutritie, pentruca după un timp de acomodare să revină la
starea generală anterioară contagiunii. Pentru îngrijirile locale, bolnava com
bină regulele de higienă cu lavage vaginale, 'utilizând diverse decoctiuni:
Oprită de un sentiment exagerat de pudoare, pacienta nu sa supune nici unui
examen medical decât spre sfârşitul iernei din anul 1942, cu care ocazie
descoperă că este purtătoarea unei ulecraţiuni localizate la nivelul furşetei,
fiind mascată de tumefâctia din vecinătate. Medicul consultat bazat exclusiv
pe impresiunile clinice, bănuind un accident sifilitic, administrează bolnavej o
injecţie de 914, şi un bismuth, iar local menţine acelaş tratament urmat an
terior. Fără nici un motiv plauzibil, bolnava părăseşte cura antiluetică, rezumându-se •la aceste două înţepături.
Secreţia vaginală obişnuită a bolnavei, nu şi-a modificat aspectul
clinic şi abondenta. După câteva luni dela începutul afecţiunii, bolnava con
stată că defecatiile devin anevoioase, făcă a prezenta o veritabilă constipatie.
Scaunele de volum şi aspect normal sunt urmate de câteva picături
de sânge roşiu, expulzat odată cu ultimile eforturi ale evacuări. Concomi
tent cu instalarea acestei jene în sfera ano-rectală, bolnava observă o hipe-(
restezie calorică cu hiperhidroză localizată la nivelul pliului inter-feşier.
In tot timpul bolnava a prezentat o 'bună stare generală, putând să-şi
urmeze îndeletnicirea casnică.
Leziunea genitală prezentă, ca şi în fază iniţială nu a provocat bol
navei o suferinţă prea mare, totul rezumându-se la prurit local şi senzaţie
de usturime.
Numai grijile de viitor decide bolnava să s6 interneze în clinica venerologică din Iaşi.
Starea prezentă.

Bolnava de constituţie robustă, având greutatea de 61.400 kgr., nu
prezintă nici un stigmat patologic descoperit cu ocazia examenului sistemului
muscular, glandular, osos, nervos, sau din partea aparatului gastro intestinal
şi urinar. Suprafeţele cutaneo-mucoase sunt îndemne de orice modificare der
matologică. La examenul genital, bolnava fiind în poziţie de speculum, se
observă o modificare în aspectul extern al vulvei datorit prezentei unei tumefactiuni oedematoase, localizată la baza inserţiilor labrilor minor.
Repliurile perianale uşor proeminente. Culoarea tegumentelor la nivelulţesuturilor patologice sunt roz-pal, strălucitor, restul tegumentelor de vecină
tate de aspect normal. Din orificiul vaginal se -prelinge în mică cantitate o
secreţie seroasă de culoare albicioasă.
Sistemul pilos acoperă abundent regiunea pubiană şi cele două treimi
vulvare din imediată vecinătate.. Pliurile inquinale nu prezintă nici un
semn cicatrieial, ganglionii şubjiacenti fiind de mărime, consistentă şi mobi
litate normală.
La examenul manual tesuturile oedematiate, prezintă o rezistentă
elastică mai accentuată în partea lor superficială, complect deosebită de impresiunea cartilaginoasă pe care o manifestă straturile profunde dela nivel, co
misurei inferioare a vulvei. Oedemul cuprinzând inserţia labrilor minor se
prelungeşte pe labra stg. major care are un volum dublu fată de cea din
partea opusă.. Prin îndepărtarea labrilor s® constată orificiul vulvar mascat
printr’o serie de formaţiuni lamelare triunghiulare cu baza implantată pe
inelul vulvar. Orificiul antrului vulvar apare ca o dobă explodată a căreifragmente le formează lamele fibroase, cartilaginoase-mirtiforme. Baza lor
formează un inel fibros, greu extensibil, prin care speculum pătrunde cu
anevoie.

Tuşeul genital bimanual descoperă integritatea organelor genitale si
tuate- in -etaju l superior. Asemenea pereţii vaginului nu prezintă nimicpatologic.
Muooasa vaginală de aspect normal, tapisează pereţii care se prezintă
suplii, având la centru colul uterin de formă ovalară, cu orificiul rotunjit —
din el nu se prelinge nici o secreţie.
Afecţiunea
limenali.

genitală se opreşte brusc

la

nivelul inserţiei

tarunenlilor

Vestibulul vulvar este sediul unei vaste ulceraţiuni care cuprinde
regiunea furşetei, fetele cutaneo-mucoase a labrilor minor, înglobând orificiile
glandelor lui Bartholen, marginile libere a excrescenţelor mirtiforme. Forma
leziunii apare ovalar neregulată, cu prelungiri digitale serpiginoase care se
pierd în pliurile mucoasei antrului vulvar.
Ulceraţia se opreşte în fundul de sac la nivelul inelului fibros format
de inserţia carunculilor himeniali.
Leziunea uşor deprimată fată de restul regiunii are o coloraţie pluinburie, de aspect leucoplazic, cicatricial, combinat cu zone roşii-sombre-viola
ceu care variază după cum este studiată din profunzime către marginea
liberă a furşetei, unde este limitată de un burelet dur, calos fibros, cica
tricial. Ulceraţia în plină desvoltare decolează în ‘parte excrescenţele mirtiformeparte din muooasa vaginală, realizând o serie de franjuri care flotează în
Cavitatea vulvară. Astfel regiunea vulvară apare în ansamblu ulcerată,
hiperplazică şi stricturată.
Ulceraţia este în parte acoperită de un depozit gălbui difteroid, ade
rent, prin care se observă proeminând mici ulceraţiuni de aspect bourjonant,
granulos, roşii-carmen, izolate şi distincte unele de altele plasate chiar pe
suprafeţele cicatriciale. întreaga leziune ulcero-cicatricială este plasată pe1 un
fond indurativ de aspect cartilaginoş bine evidenţiat prin tuşeul rectal.
Presiunea digitală deasupra suprafeţelor indurate, lemnoase, ulcerate, cica
triciale nu provoacă nici o durere, ţesuturile pare că au pierdut sensibilitatea
superficială, păstrând numai pe cea profundă.
In ansamblu maladia pe care o prezintă bolnava îmbracă caractere
clinice distincte manifestate prin: Fixitate» ulceraţiuni! Ia nivelnl furşetei
forma neregulată, rotnnjită cu prelungiri serpiginoase, aspectul unei ulceraţiuni
torpide cu evoluţie indefinită,
Ulceraţia are o coloraţie plumburie sau roşiu-violaceu, fiind în parte
acoperită de un depozit purulent difteroid aderent, prin care pătrund mici
bourjoni granuloşi ulceraţi. Leziunea fiind mărginită, printr’un burelet in
durat, de consistentă dură, cartilaginoasă. Maladie aproape indoloră prezintă
un aspect polimorf, fiind însoţită de oedem elephantiazic ale ţesuturilor moi
din vecinătate, bride fibroase, vegetatiuni mirtiforme, zone cicatriciale în
conjurând mici ulceraţiuni. Lipsa oricărei adenopatii regionale. Starea generală
a bolnavei mentinându-se bună.
Formula leucocitară arată: N =45, E = 7 , B = I , Mn=19, L = 2 8 (°/o);
Globule roşii 4.600.000, albe = 5000 pe mmc. Hemoglobina 95<>/o (HelligeY
Concomitent bolnav prezintă semnele
unei ano-rectite descoperite
la reetoscopie. Tija apăratului pătrunzând în regiunea 'ano-rectală până la
27. cm. este bine suportată. Examinând progresiv şi retrograd, dovedeşte
că muooasa sigmoidă are toate caracterele normale. Insă la nivelul ampulei
rectale şi mai jos, până'în dreptul anusului mucoasa prezintă zone congestive,
imbricate cu altele palide de aspect atrofie.
întreaga suprafaţă a mucoasei este acoperită cu un depozit mucos
aderent. Din oând în când apare în lumina rectoseopului cantităţi mai mari
de mucus filant.
Auto-inocularea la braţ a raclajului obţinut dela nivelul ulceraţiei
vaginale, a dat un rezultat negativ. Intr’adermo -reacţia lui Ito-Reenstirna
sa arătat negativă, asemenea reacţia. la tuberculină.
Bordet—Wessermann în sânge şi Meinicke repetate au rămas mereu
negative.
—• Singură reacţia Frey executată cu antigen-puroi devine pozitivă dnpă
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48 ort crin apariţia la nivelul înţepăturei a unui nodul d e r a n j de mărimea
unui bob de fasole, cu pielea roz-pal, fără limfangită şi tendinfa la necroza.
Nodul persistând mai mult de 10 zile.
_
. . »
Uadioscopia pulmonară nu decela nici o urma patologica.
_
O biopsie laPrgă, cuprinzând 1/3 din suprafaţa ulcero-cicatricicala si
tuată nara median la nivelul furşetei şi recoltată prin disecţia lamboului ur
mând stratul sub mucos, după fixaţie cu formol 10 »/o şi coloraţie prin hematoxilină-eosinâ ne furnizează date foarte instructive.
.
.... .
Piesa este acoperită la suprafaţă de un epiţeliu pavimentos stratificat
uşor cheratinizat. In chorion o bogată infiltraţie!limfocitara,
vent în dispoziţii nodulare. Numeroase vase limfatice ectaziate şi Capilarele
pline cu sânge, prezentând pe alocurea pigment hematie.
Mai în profunzime câteva glande sebacee cu infiltraţie bogata m F ul
acinilor. La actet nivel se găsesc asemenea vase limfatice destinse
mMtr t e
celulară foarte bogata în jurul lor, formată din celule plasmatice, limfocite
şi mult mai rare leucocite polimorfe.
In general suprafaţa piesei reprezintă o abondenta, reţea de ţesut con
junctiv, pe alocurea mai fibros, în alte regiuni mai lax, mai oedematiat.
^
Fascicole de fibre musculare netede vin să se amestece pe ici, p
colo în trama ţesutului conjunctiv.
Pe întreg câmpul secţiunei se remarcă asemenea o ,boSa
celulară difuză, însă foarte adesea organizată în formaţiuni nodulare ad .
peri vasculare, disociind fascicolele de fibre musculare netede.
Infiltratul celular este constituit din celule plasmatice, limfocite, ma
rar epiteloide şi foarte rar multinucleate.
. .. . •
Câţiva noduli mai mari au centrul pe cale de necrobioza fund circumscrişi de zona, în care
găsesc o bogata, reţea de celule epi
,
de un infiltrat abondent limphoplasmocitar.

CONCLUZII
Afecfiunea genitala pe care o prezintă bolnava are toate carac
terele clinice ale ulcerului cronic simplu vulvar, descris de către Uemen
Simon, Ia care se adaugă câteva simpfome secundare ce se întâlnesc
în cazurile de esthiomen ano-vulvar. Existenta-leziunilor discrete ale
mucoasei ano-recfale - şi a simptomatologiei subiective care le însoţeşte,
demonstrează că leziunea iniţială s’a extins înafara leziunii vulvare.
In ansamblu avem, de a face cu un sindrom genito-ano-rectal în,
•faza incipientă, având punct de plecare ulcerul cronic simplu vulvar.
Comemorativul în care bolnava a contractat afecfiunea, exclude
intervenfia unui traumatism consecutiv abuzului sexual, a turburanlor
ovariene, .cauze ce se invocă în determinarea sindromului lui V-lemen
Simon.
.
Aparifia şi evolufia maladiei evidenţiază sursa infecfo-conragioasa
care se găseşte Ia baza ulcerului cronic vulvar descris Ia această bolnava.
Se deduce că ulcerul cronic vulvar simplu nu are o simptomato
logie independentă. Caracterele sale clinice fiind comune cu ale esthiomenului superficial, astfel nu se poate face un diagnostic diferenfral,
cel pu{in în această fază între sindromul Iui Clemen Simon şi maladia
Iui Huguier.
i
S a r putea concepe separarea acestor doua atecfium când ulcerafia ar evolua Ia femeile ajunse în epoca menopauzei.
Prezenfa reacţiei Frey pozitivă Ia bolnava noastră demonstrează
etiologia comuna poradenicâ a ulcerului cronic simplu vulvar şi a
esthiomenului.
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Ulcerul cronic vulvar după cazul nosfru fiind o afecţiune con
tagioasă de origine venerică, infra în grupul maladiilor cărora Ii-se
opun măsuri preventive.
Astfel femeile care prezintă aceste leziuni trebuie să fie izolate sau
oprite de a practica actul sexual.
Tratamentul ulcerului cronic vulvar nefiind pus la punct, se
impune utilizarea procedeelor empirice.
Fără a putea aduce dovezi indiscutabile asupra patogeniei u l
cerului cronic vulvar, credem că propagarea infecfiunii nu se efectuează
exclusiv pe cale limfatică, cel pufin la cazul nosfru, ea pare mai curând
să fi urmat teaca fibroasă a vaselor sanguine.
EUGENIA NEDELCU DIMITRIU : Dans la clinique dermato-vénérienne du
Prof. Gh. Nastase de Jassy, pendant l'hospitalisation d’un cas qui présentait un
ulcère chronique vulvaire, on a repris l’étude de la maladie d’Huguier, dans le but
d’apporter de nouvelles contributions sur l’étio-pathogénie de cette affection.
D-r Eugenie Nedelcu Dimitriu, préparatrice de la Clinique, après les re
cherches cliniques, histologiques et biologiques faites sur ce cas, arrive à une
serie d’arguments, qui l’autorisent de faire incadrer cette affection dans le groupe
ment des maladies infecto-contagieuses d’origine vénérienne.
M-me le Docteur Nedelcu Dimitriu en tire la conclusion que l’ulcère chroni
que simple vulvaire décrit par Clemen Simon est identique à la forme superfi
cielle de l’ésthiomène d’Huguier, les deux maladies ayant la même étiologie
Lymphogranulomateuse benigne.
EUGENIA NEDELCU DIMITRIU : In der dermato-venerischen Klinik des
Prof. Gh. Nastase aus Jassy, anlässlich der Internierung eines Falles von Ulcerus
Chronik vulvar aufwies, wurde das Studium der Krankheit des Huguier zu dem
Zwecke äufgenommen, um neue Beiträge über die Erscheinungen im Bezug auf
die Etiopathogénie darzustellen.
D-r Eugenia Nedelcu Dimitriu, die Assistentin der Klinik, auf Grund der
klinischen, etiologischen u. biologischen Untersuchungen über diesen Fall gelangt
zu einer Reihe von Beweise welche Sie bevollmächtigte diese Krankheitserschei
nungen in die Gruppe der ansteckenden Krankheiten venerischen Ursprunges
einzureihen. ■ ;
D-r Eugenia Nedelcu Dimitriu zieht die Schlussfolgerung dass, der einfache
Ulcerus .vulvar, beschrieben von Clemen Simon identisch mit der oberflächliche
Form des Esthiomen des Huguier ist, beide Krankheiten haben dieselbe Etiologie
benigner-Limphograhulomatosa.
EUGENIA NEDELCU DIMITRIU: Nella Clinica Dermato-venerea Prof. G.
Nastase di Iasi, e stato internato un caso che presentava un ulcero cronico vul
vare, con quale occasione è stato ripreso lo studio della malattia di Huguier,
nello scopo di apportare nuovi contribuzioni all’ezio-patogenesi di questa malattia.
La Dott. Eugenia Nedelcu Dimitriu, préparatrice della Clinica, in seguito
alle ricerche cliniche, istologiche e biologiche, eseguite sul detto caso, arriva ad
una serie di argomenti che l’autorizzano di încadrare questa affezione nel gruppo
delle malattie infetto-contagiose di origine venerea.
La Dott. Eugenia Nedelcu Dimitriu tira la conclusione che l’ulcero cronico
semplice vulvare, decritto da Clemen Simon è identico alla forma superficiale
dell’estiomeno di Huguier, le due malattie avendo la stessa eziologia linfogranulomatosa-benigna.
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C urativ

V in d e că to a te m a la d iile p rovocate sa u a g ra 
v a te d e stre p to co c
A cţion ează şi asu p ra s ta filo c o d llo r g e n e r a 
liz a te , m e n in g o co c illo r şi c o lib a c ilu riilo r .

Erisipel — Septicemie — Bacteriemie — Gripa
Scarlotinâ — Pneumonie — Bronco-Pnenmonie
Pieuresie — Angine — Sfrepto-Diilerie — otifeHastoidife —Meningite — flegm oan e— Dermatite
Pielonefrite — Cistite — Colibaciloze.
N IC I O T O X IC IT A TE

1. Trebue intervenit imediat administrând doze
suficiente.
2. Tratamentul trebue continuat Încă câteva zile
după dispariţia simptomelor infecţloase.
CO M P R IM A T E

Singure suficiente aproape in
toate cazurile.
6 — 12 pe zi.
Copil: Jumătate doză.

Adulţi:

F I O L E

de 5 cc. = 0 gr.. 25, injectabile
exclusiv pe cale intramusculară.
2 — 3 pe zi.
Copii: Jumătate doză.

Adulţi:

In afecţiunile cu caracter grav, nu ezitat! să administrat! doze de 15—20
comprimate pe zi, cea mai ridicată posologle putând fi depăşită
fără nid un inconvenient.

Laboratoires du D r. Roussel — Paris
Eşantioane şl literatură:
L a b oratoru l F a r m a c e u tic „LUTEŢIA“ S. A . R .

103,—Strada Toamnei—Bucureşti, 111.
Telefon 221/38

Cazuri clinice
OSTEOM INTRACRANIAN AL SQUAMEI TEMPORALULUI
de

D-r EMIL LAPTEŞ

Tumorile osoase benigne sunt mult mai puţin frecvente decât cele
maligne. Osteomul făcând parte din prima categorie trebue diferenfiat'
de formaţiunile osoase secundare, hiperostoze inflamatorii; sifilitice,
osfeomielitjce; traumatice.
Astfel izolat osteomul este o tumoră destul de rară. De aseme
nea exostozele osfeogenice multiple fac o entitate anatomică aparte.
Sediul de predilecţie este scheleful capului, frontal, temporal, parietal,
etmoid, maxilar, sinusuri, orbită, conduct auditiv, în special la ni
velul sau în vecinătatea suturilor. După natura fesufului psos, care
intră în constituţia lor aceste tumori osoase sunt dure, eburnate ca
fildeşul formate din ţesut compact sau spongios. Ele iau naştere fie pe
faţa externă, fie pe faţa internă a craniului se desvolfă încet şi pro
gresiv, ridicând tegumentele pericraniene sau dura mater. Forma lor este
variabilă, unele sunt sesile, altele rotunjite cu suprafaţa netedă sau
uşor mamelonată. Volumul lor este de asemenea variabil. In general
dimensiunile Ia care pot ajunge osteoamele sunt moderate. Intr un caz
de al lui Mauclaire, osfeomlil avea un aspect de tumoare voluminoasă,
de mărimea unui pod de palmă de adult. Acestea sunt dimensiuni ex
cepţionale. In general osteoamele care se desvoltă pe suprafaţa ex
ternă a craniului nu provoacă turburări funcţionale deosebite; rare ori
sunt dureroase mai de grabă jenante în unele cazuri prin situaţia pe
care o ocupă decât prin volumul lor; sunt de un diagnostic uşor prin
caracterul lor de: tumori dure, imobile, regulate ca formă, bine delimi
tate, părţile moi superficiale mobile, independente de tumora fixată în
profunzime de os.
Cu iotul altfel se prezintă situaţia când osteomul se desvoltă
pe faţa internă a craniului. Iii acest caz cu timpul pot provoca turburări
funcţionale diferite după sediu în raport cu organele învecinate; tu rburâri nervoase prin compresia encefalului, ca în cazul nostru; turburări
respiratorii, exoftalmie şi turburări oculare pentru osteoamele, evoluând
în sinusuri şi orbită.
La nivelul bazei craniului pot provoca leziuni ale trunchilor ner
voşi ca înfr’o observaţie a Iui Chouppe în care un mic osteorn al stâncei
disocia fibrele ganglionului Iui Gasser, provocând o nevralgie facială.
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Trebue & menţionat o variefate interesantă de osfeom, care se
desvoltă în sinusurile anexe ale bazei craniului, descrise sub numele
de: osfeom al sinusului sfenoidal, etmoidal, frontal.
Este vorba de o formă specială de osfeom asupra căreia au
atras’ atenţia Bomhaupt şi ^Tichop care au raportat 78 observafiuni,
studiate apoi de Cifelli înfr’un memoriu In Archives Infemafionales de
Iqryngologie.
Aceste tumori iau naştere din periostul care tapisează cavitatea
sinusului sau din debriurile carfjlaginoase ale etmoidului. (Cusching).
Sunt formate de o coaje cfe fesuf osos, ebumaf- acoperind o porţiune
centrala de fesut spongios. Desvoftându-se aceste tumori, umplu caviţafea sinusului în care au luat naştere, se mulează pe pereţii pe care
îi împinge excentric, sfârşind prin a-i perfora prin uzură. Atunci tu
mora poate apare în cavifăfile vecine; osfeomele sfenoidale se desvolfa spre faringe; osfeomele etmoidale şi frontale spre fosele nazale
şi cavifăfile orbifare, unde au putut,fi luate drept exosfoze ale orbitei. In
contact cu aceste tumori, mucoasa se poate inflama, rezultând o sinusifâ seromucoasă sau purulentă. S au putut vedea câteodată osteoame defaşându-se în urma procesului de supurafie şi comporfându-se
în inferiorul sinusului ca un corp străin. (Cuscbing).
Infro observafie publicată de Heimann, existau în acelaşi timp
mai multe osfeoame ale craniului şi fefei, toate de partea dreaptă.
Cel mai mare era situat în sinusul frontal, altul ocupa osul malar,
un al treilea parietalul, un al patrulea occipitalul, un al cincelea tem
poralul, care optară aproape în întregime canalul auditiv extern. Aceste
osfeoame multiple constitue însă rarităţi extreme. Aceste tumori osoase
sunt câteodată greu de diagnosticat şi numai după deschiderea sinu
sului pot fi diferenţiate de un sarcom sau empiem. Sunt observate mai
ales de specialiştii rinologi cu ocazia unor complicafii sinusale, frontale
sau etmoidale sau de oculişfi pentru deviafiuni, luxafiuni, ale globu
lui ocular.
Terapeutica lor oferă uneori serioase dificultăţi necesitând ope
raţiune atipice, variind după sediu, necesitând adesea largi delabrări
din cauza prelungirilor care Ie trimit.
Regula operatorie constă în a Ie debrida larg şi a Ie expune bine
pentru a uşura ablafia lor. Se va evita pe cât posibil fracturile ira
diate Ia bază. Din nenorocire meningele sunt descoperite pe suprafeţe
întinse provocând pierderi importante de lichid cefalo-r.. In operafiîle pen
tru osfeoame, accidentele infracraniene consecutive sunt totdeauna de
temut: meningita, abcesul cerebral, etc. Aceste complicafii sunt mal
, frecvente în osîeoamele sfenoidului. Fiind dat caracterul benign al acestor
tumori şi desvolfarea lor lentă, ablafia lor frebue decisă numai în cazul
când provoacă complicafii.
La noi Profesorul Cosâcescu a operat un asemenea caz, pre
zentând o simptomatologie tipică: tumefacfie suprasprincenoasâ stângă,
parţial flucuentă prin eroziunea arcadei orbifare şi distensia sinusului fron
tal prin lichid însoţite de împingerea globului ocular stâng în jos în
afară, prin pătrunderea osteomului în orbită.
Prof. Buzoianu şi colaboratorii Iui au publicat patru asemenea ca-
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zűri: Bagdazar şi Lâzârescu un caz. Profesorul Cosâoescu a observat
un osteom al temporalului la un copil.
Gomoiu şi Stoia au observat un osteom al racbisului.
Osfeoamele de volum mic care nu supără de loc pe purtătorul
lor pot fi lăsate în pace, dat fiind caracterul lor benign şi evolufia lentă.
Gând din contră ne găsim în faja unei tumori osoase, disgrafioase, jenând prin volumul şi sediul lor cu atât mai mult când această
tumoră se desvoltă intra-cranian, provocând turburări funcţionale, trebue
de intervenit. Este evident că înainte de a trepana va trebui localizat
cu precizie sediul tumoréi osoase printr’o analiză minufioasă a sem
nelor funcţionale şi printr’un examen radiologie perfect.
Pentru tumorile superficiale abraziunea lor este uşoară. In cazul
nostru este vorba de un osteom intracranian al squamei temporalului.
pe

Obgrrv. — B o l n a v a d e 6 0 a n i, f ă r ă t r e c u t p a t o lo g i c u it e re s im t, c o n s u lt ă
D - r T e o d o r e s c u d in C r a io v a , p e n t r u h e m ic r a n ie s t â n g ă c a r e d a t e a z ă d e c â ţ i v a

a n i şi

c a r e s ’ a in s t a la t le n t ş i p r o g r e s i v .
I n p r e z e n t c a r a c t e r u l a c e s t e i d u r e r i e s t e f r a p a n t p r i n in t e n s it a t e a ş i
t e n a c it a t e a e i. E s t e v o r b a d e o d u r e r e p r o f u n d ă , c o n t in u ă , ş i c o m p lic a t ă d in
c â n d în câ n d d e p a r o x is m e a t r o c e , r e b e lă l a a n t i n e v r a l g i c e . T o a t e e x a m e 
n e le c l i n i c e ş i d e l a b o r a t o r r ă m â n n e g a t iv e : W a s s e r m a n n , u r e e a , g l i c e m i a ,
t e n s iu n e a a r t e r ia lă , e t c . R a d i o g r a f i a s i n u s u r ilo r a n t e r io a r e a le f e t e i n u r e l e v ă
n i m i c a n o r m a l. I s e r e c o m a n d ă r a d i o g r a f i a s in u s u r i l o r s fe n o id a le .
R a d io g r a fia d e p r o f il a c r a n iu lu i a r a tă o n e o fo r m a ţie osoasă, m a m e ]o u a t ă , in t r a c r a n ia n ă , s it u a t ă l a b a z a ^ tá n céi l a 2 c m . ş i s u s d e p r o t e c ţ ia ,
c o n d u c tu lu i
a u d i t i v in t e r n
d e m ă r im e a
unei n u ci
cu
con tu ru l n e t
d e li
m i t a t . P e n t r u l o c a l i z a r e i se m a i fa c e o r a d i o g r a f i e d in fa t ă .
S e i n t e r v i n e l a 22 A p r i l i e 1 9 4 2 . O p e r a t o r D - r E m i l L a p t e ş , a j u t o r
D -r

A . T eodorescu .
A n e s t e z ie c u n o v o c a in ă l ° / o . S e e x e c u tă , o c r a n i o t o m i e t e m p o r a l ă d e f i n i t i v ă ,
r i d i c â n d o s t e o m u l o d a t ă c u la m a o a o a s ă î n c a r e se im p la n t e a z ă . D u p ă d e l i m i 
t a r e a e x a c t ă a t u m o r é i , o s u l e ş t e p e r f o r a t în p a t r u p u n c t e c a r e s u n t l ă r g i t e
c u f r e z a ş i u n it e î n t r e e le c u ş t a n f a D a h l g r e n . V o l e t u l osos, o b ţ i n u t c a r e c i r o u m s c r ie p e r f e c t o g te o m u l c a m l a 1 c m . d e b a z a l u i , n u p o a t e f i r i d i c a t

Fig. 1. — Masă intens opacă de mărimea unei nuci
net delimitată în regiunea temporală stângă.
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Fis'. 2. — Zonă transparentă tu regiunea
parieto-temporali stân°ă după trepanafie.
îm p r e u n ă eu t u m o i a d in c a u z a d u r e i m a te r oa re e s ta f o a r t e a d e r e n t ă l a m a r 
g in e a e i . D e c o 'a r e a d u r e i f i i n d i m p o s i b i lă , l a n i v e l u l t u m o r e i p r e p a r ă m m a i
în t â iu u n la m b o u d in
f a s c i a c u c a r e în c h id e m
b r e ş a răm asă, d u p ă s e c ţ i o 
n a re a e i în ju r u l t u m o r e i. S u d u r a p ă r ţ i l o r m o i se f a c e in t r a i s t r a t u r i . D r e n a j
4 8 d e o r e în u n g h iu l i n t e r i o r a l p l ă g i i . M e r s u l p o s t o p e r a t o r n o r m a l. T e m 
p e r a tu r a o s c ile a z ă c â t e v a z il e în t r e 3 7 — 3 7 ,8 . B o n a v a ia c in c i z i l e ş u lfa m id ă .
P ă r ă s e ş t e s p it a lu l d u p ă 3 s ă p t ă m â n i v in d e c a t ă . D u r e r i l e ş i c e l e l a l t e s im p t o m e
a u d i s p ă r u t c o m p le c t.
R ev ă zu tă

după
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b o ln a v a

s,e s im t e

p e rfe ct

de

b in e .

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

Auvray M.:

M a la d ie s d u C r a n n e e t d e l ’ E n c e p h a le . —
Itorrhrx E . :
A llg e m e in e u n d s p e z i e l l e c h i r u r g i e d e s K o p fe s , B e r lin , 1 9 2 6 . — • Cusching:
C h i r u r g i e d e l a t ê te . —
C o să cssru : T u m o ri şi d is tr o fii osoase, 1941. —
Kirsehnfr : G e h i m ş c h o d e l , I I I , 1.

Somnif e r uI
cu efect sigur
chiar şi în doze mici
('/2 tabletă), somn recon
fortant şi o deşteptare
înviorătoare cu

ASTA A.G. CHEMISCHE FABRIK BRACKWEDE i. W.
Literatură şi eşantioane vă stau cu plăcere la dispoziţie.
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Bucureşti

Spitalul din R.-Vâlcea

CONSIDERATIUNI ASUPRA UNUI CAZ DE INTOXICAŢIE
CU SULFAMIDE
de

D-r GEORGE STOENESCU
Medic Spitalul R.-Vâlcea

Cunoaştem cu foţii imporfanfa şi rezultatele atât de binefăcătoare
a sulfamidelor în terapeuiica fie a infecfiunilor chirurgicale, fie a celor
medicale, dar în acelaşi timp frebue să recunoaştem că numai prinfr’o
bună şi corectă administrare a lor putem avea rezultatele dorite.
Accidentele, uneori fără importanţă, alteori destul de grave, n e
îndreptăţesc să spunem că:
Administrarea lor nu se poate face decât de medic şi numai sub
controlul acestuia.
Sulfamidele au intrat atât de mult în practica curentă şi se ştie
cd rezultatele optime Ie avem atunci când impregnăm organismul cu o
cantitate maximă, dar, trebue să avem în vedere pe lângă toxicitatea
lor, atunci când sunt luate în cantităţi mari, şi sensibilizarea spontană sau
allergia sulfamidică pe care o poate prezenta unele organisme faţă
de ele, chiar când sunt luate în cantităţi mici.
Bolnavul C. C. de 33 ani, din com. Ioneşti-Vâlcea, vine în serviciul
nostru pe ziua de 25 Febr. 1939, pentru o erupţie generalizată pei fatăj şi
corp, oedeme cu eritem al buzelor şi gingiilor, uşoară aângerare a- acestora,
oedem al lixnbei, jenă în alimentaţie, halaină, fetidă, stare de astenie, fe
bră 38,04.
A . HO. şi A P . fără] importantă.
Istorie: Cu 13 zile în urmă bolnavul contractând o blenoragie şi-a
procurat tablete de „Uliron“ din oare a luat, în mod intermitent şi neregulat,
câte 3 tablete pe zi, în total 26 de tablete.
Cu o zi înainte de a vepi în spital, i-au apărut simptomele de mai sus.
Stare prezentă: La examenul clinic, bolnavul prezintă pe tot corpul
o erupţie de tip morbilifom, — pete roşii, unele regulate, altele neregulate,
mai mari aau mai mioi, unele izolate, altele în placarde, parte din ele acu~ minate de câte un punct mai roşiatic, iar altele de o mică escară. Petele
mai mici dispar la presiunea digitală, cele mai mari îşi mai pierd din
culoare. In cavitatea bucală limba de culoare roşie cu pete albe-pşeudomembranoase, — este oedematiată şi dureroasă; acelaşi lucru pe păretii cavităţii
bucale şi în regiunea faringelui. In regiunea scrotului găsim pa lângă petele
mai sus arătate şi un uşor exudat seros.
Aspectul clinic este al unei eritrodermii neosalvarsanice.
Din partea celorlalte organe şi aparate, nu găsim nimic patologic, afară
de secreţia uretrală, net purulentă, consistentă şi de culoare galben-verzue, care
la examenul bacteriologic ne-a dat un rezultat pozitiv (diploc. Neişser).
Celelalte analize de laborator au dat: •
Ureea sanghină = 0,20<>/oo; Nr. glob. roşii = 5.640.000; Valoarea glo
bulară = 0,8; Hemoglobina = 90 °/o; Nr. glob. albe = 13.400.
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Formula leucocitară: Leuc. polin. neutr. neseg. = 10<>/o; neutr. scg.
58 o'o; neutr. eosinofile = 2 o/0 ; neutr. bazofile = 0»/o; neutr. limfocite30c/o ; neutr. monocite = 2 0 o/o.
Urina: Cantitatea în 24 ore = 600 cc.; Aspect = f. turbure; Densitatea
c=- 1024; Alb = absent.
Mucină, glucoza, acetonă, acizi biliari, pig. biliari şi sanghini = abs.:
Aciditate = 45 cc.; Amoniac = 164o/o0; Ureea = 11 gr. 2 V'oo; Cloruri = 3 , 6
gr. e/o0; Acid uric. = 0,28 U/o0.
Sediment: foarte numeroase; cristale: urat de sodiu, relativ frecvente,
leucocite polinuleeare.
Intrat în spital i se suprimă tratamentul cu sulfamidă.
In ziua de 28 Febr. 1939, apar aceleaşi pete purpurica şi în regiunea
plantară.
Se inotitue tratamentul cu „Cebion“ fiole intravenoase, clorură de"
calciu la început „per o«“ ; apoi în injecţiuni intravenoase, dezinfactia cavităţii
bucale şi astfel temperatura scăzând la normal, iar diureza crescând şi atingând
cifrele normale, bolnavul nostru părăseşte serviciul vindecat pe ziua de 6
Martie 1939.

=
=

Am găsit ca e bine să publicăm acest caz, prin raritatea Iui în
seria accidenfe’or cu sulfamide, cât şi din considerentele expuse la în
ceput, manipu'area acestor medicamente numai de către medic.
Cât priveşie mecanismul producerii acestui accident, socotim că
nu putem incrimina factorul toxic, deoarece medicamentul a fost luat
cu mult sub pragul toxic, şi întrun timp destul de îndelungat, aşa că
nu ne rămâne decât să admitem o Hipersensibilitate specifică sau o
allergie sulfamidică, arătată experimental şi verifcată şi clinic (România
Medicală, 15 Iunie 1941, D-r Păunescu-Podeanu, Apostol şi Bălăşciu) şi explicabilă în cazul nostru prin aceea că bolnavul nu a luat în
mod regulat tabletele, ci intermitent, cu pauze, în care timp s ’a putut
foarte bine sensibiliza şi prezenta tabloul clinic mai sus expus.

DECHOLI N

EXPERIMENTAT ANI DE ZILE
COLERETI C
COLAGOG
DIURETIC

1. D. RIEDEl-E. DE HAEN, A.-G. BERIIN-BRITZ

REPREZENTANT PENTRU ROMÂNIA: RUDOLF FOREK
BUCUREŞTI 3. STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 6

SIROCALGIN
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r

SIROCALCIN cu EFEDRINA
Sirop po bază de: Sulfogalacolat de Potasiu
Lactofosfat de Calciu
Expectorant
Desinfectant pulmonar
Reconstituant
Gust agreabil

Pneumonie

Bronchopneumonie

Gripă
Profilactic după operaţiuni

PULMOSEPT
IV

SAPIC

ftl

chinina 0,10
Cam foră 0.10
d ls o lv a te Vn u le iu r i e te ric e
F io le d e 2 cmc. p en tru In je cţii In tra m u sc u la re .

Mostre şi literatură trimite la cerere

Departamentul ştiinţific „S A P IC “
B u cu r e ş ti I I , B u l. B u cu r e ş tii N o i N 6 . 9 0

M. M. R.
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In

g r ip ă

GERMICID
D r. W a n d e r
Tablete cu 0,5 gr.
Supozitoare cu 1,0 gr.
Supozitoare pentru copii 0.20 gr. cu Cafeină 0.02 gr.
Pulbere pentru receptură

Profilaxia şi terapia
RACHITISMULUI

V IO S T E R IN
Dr. WANDER
Vitamina D standardizată
tn unităţi internaţionale
ULEW

DRAGEURI

t cmc. = 15.000 unităţi

1 drageu = 3.000 unităţi
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Dr. W A N D E R S. A.
Fabrică de produse farmaceutice şl dietetice
B u cu r e ş ti n , B u l. B u cu r e ş tii N o i N o. 9 0

Organizare sa n itară

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CURSULUI DE HIGIENA ŞI GOSPODĂRIE DIN CRAIOVA
de
D-r FLORIAN POPOVICI

Cursul de igienă şi gospodărie pentru învăţătoarele din judeţul Dolj,
Gorj, Mehedinţi şi Romanafi, cu a cărei organizare am fost încredinfat
de către Ministerul Sănătăfei, începe în Craiova Ia 15 Iulie 1942.
In intervalul dela 15— 18 Iulie 1942, dintre 300 învăfăfoare re
partizate Ia acest curs, s a u prezentat 261. La vizita medicală, 50 adică
1 9,2% au fost scutite pentru diferite cauze medicale şi sociale. Cursul
începe cu un număr de 211 învăfătoare, care au fost adăpostite în in
ternatul Colegiului Carol I, unde s'au finuf şi cursurile teoretice. M asa a
fost servită Ia Şcoala de Menaj „Dima Popovici", unde se fineau cur
surile teoretice şi practice de bucătărie şi gospodărie.
Din totalul de 211 învăfătoare în timpul de 15 August 1942
până la 1 Septembrie 1942 s'au retras 10, aşa că în Craiova 201
învăfătoare au frecventat regulat şi au terminat cu succes cursul.
O deosebită atenfie am dat alegerii Corpului didactic care a
fost următorul:
1) Biologia şi ocrotirea familiei: D -r E. Buffescu.
2) Ocrotirea mamei şi copilului: D-ri Liviu Dariu şi Florian
Popovici.
3) Combaterea Bolilor infecfioase şi sociale: D-ri E. Buffescu
şi T. Nicolin.
4) Demografia şi Organizarea sanitară: D -r Florian Popovici.
5) Igiena Personală: D-na revizoară FI. Nicoară.
6) Probleme de ocrotire şi de asistentă socială: D-na asistentă
socială E. Popescu.
7) Nutrifra (teoretic): D -r E. Buffescu.
8) Rolul şi tehnica organizării şcolilor de' igienă şi gospodărie:
Prof. Teiuşanu Popescu, D-ra Profesoară Iota şi D -r FI. Popovici.
9 ) Nofiunl elementare asupra primelor îngrijiri în caz de accidente
sau boaie acute: D-ra L. Ghiefie.
10) Profesoare pentru lucrările practice cărora le-am dat o deo
sebită importantă. şi care au fost frecventate în serii mici sunt urmă
toarele:
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1) Pentru bucătărie şi gospodărie, D-nele Maestre: Mândricel
Ioana, Dumifrescu Eiena, Goetz Cecilia, Morărescu Elvira, Stânculescu
Zoie, Directoarea şcoalei.
2) Pentru îngrijirea bolnavilor Ia spitale: D-r Ghiefie Livia, Di
rectoarea şcoalei de surori infirmiere.
3) Pentru asistenfa socială în familie: D-na Elena Popescu, asis
tentă socială.
4 ) Pentru ocrotirea mamei şi copilului şi igiena Iocuinfei, vizite în
familii:: D-na Florica Nicoară, revizoară de ocrotire; D-ra Rohan Maria,
soră de ocrotire; D -ra Corcoveanu lulia, soră de ocrotire; D-ra P araschiva Peligrad, soră de ocrotire; D-ra A.» Constanfinescu, soră de
ocrotire.
La internatul unde au fost adăpostite învăjătoarele, am repartizat
o moaşe dintre cele mai bine pregătite, pe D-na Ana Coandă, care a
satisfăcut infirmeriei şi tratamentului prescris de medici de specialitate
dela diferite insfitufii sanitare unde erau îndrumate bolnavele pentru
consulfafii.
La şcoala de gospodărie s'a reparat baia de duş a şcoalei, unde
cursistele puteau face baie zilnică. La internatul Colegiului Carol I s a
organizat o spălătorie necesară cursisfelor. învăjătoarele cursiste au
primit câte V2 Lgr. săpun pentru spălat.
Ordinea şi disciplina în internat a fost încredinfată unei Doamne
Profesoare, care n a dat rezultatuul dorit, şi din acest motiv, de comun
acord cu cursistele am ales câte o şefă de dormitor şi câte o şefă de
iudef, care erau răspunzătoare de ordine, de disciplină şi de prezenja
Ia cursuri. Din acest punct de vedere am constatat cea mai perfectă
colegialitate şi cordială înfelegere între cursiste, conducere, în corpul
didactic.
Procurarea celor necesare mesei, disciplina şi ordinea Ia masă
a fost încredinfată Doamnei Directoare Zoie Stânculescu, ajutată fiind
de o comisie de cumpărare şi una de recepfionare a alimentelor procu
rate, compusă din învăjătoarele cursiste.
In timpul cât a durat cursurile, adică dela 15 Iulie până Ia 5
Septembrie, învăjătoarele au dat dovadă de disciplină, înfelegere şi de
sârguinfă, care a făcut o impresie deosebită.
La cursurile teoretice şi practice, toate luau note ca elevii din
şcoală, note care le franscriau în curat. învăjătoarele din Oltenia care
au luat parte la aceste cursuri merită toate laudele, pentru că au venit
cu ideia ca să reuşească primele pe întreaga fără. In calitate de con
ducător al acestor cursuri, afirm hofărît, că ele au depus aci o
muncă entuziastă, că în timpul scurt al duratei cursurilor ele şi-au
.însuşit bogate cunoştiinfe de medicină preventivă şi că au plecat în
sufleţite de ideia răspândirii cunoşfiinfelor pentru educajia populajiei
dela sate.
Dovada celor afirmate de mai sus esle rezultatul examenului jinut
între 1— 5 Septembrie 1942.
D-I Docent D -r M. Cânciulescu, Inspector General Tehnic al
Ministerului, D-I Inspector General Sanitar D -r C. Cosmujă, care au
asistat zi de zi Ia acest examen, s’au exprimat că fa acest examen
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asistă nu din datorie, ci din plăcerea de a asculta răspunsurile sur
prinzătoare din medicina preventivă.
Examenul a fost o plăcere, un adevărat triumf al învăţătoarelor
şi a corpului didactic, căruia pe această cale fin să-i mulfumesc pentru
devotamentul şi conştiinciozitatea cu care şi-au făcut datoria.
In sarcina destul de grea a conducerii şi organizărei acestor cursuri
am fost ajutat de D-I Inspector General Sanitar D -r C. Cosmufă,
şi în special de D-I Inspector General al învăţământului, Părintele
Dănău, care atunci când era liber, era permanent între învâfătoare,
dând câte un sfat, câte o mângâiere celor cu greutăfi familiare şi câte
o îndrumare mie şi corpului profesional.
Invăfătoarele absolvente al cursurilor Ia 30 August 1942, în
această zi îndoliată a neamului românesc a u dat o serbare foarte reu
şită închinată Ardealului românesc, a cărui venit s’a întrebuinfat pen
tru asistenfa răniţilor din Spitalele din Craiova. Prin urmare iată că
oltencele nici n ’au terminat cursurile şi s'au încadrat în opera de ocrotire
şi asistenţă socială.
Suntem încredinţaţi că învăţătoarele din Oltenia vor răspunde optim
chemărei lor de a răspândi cunoştiinfele de ocrotire, de igienă şi de
gospodărie. Păcat însă că întârzie ordinele şi instrucţiunile necesare înce
perii activităţii pe teren şi aranjarea situaţiei lor în cadrele Ministerului
Sănătăţii.

P A S S IF L O R IN E
REAUBOURG

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

CRATAEGUS
Sedativ al excitabilităţii simpatice.

PASSIFLORA
Sedativ al excitabilităţii simpatice şi vagale.

SALIX

ALBA

Sedativ al excitabilităţii vagale.
Insomnie — Anxietate - Temeri — Eretlsm cardiac şi în special.
Medicamentul femeii în toate^epocile vieţei ei genitale.
Ca sed ativ : 2—4 linguriţe pe zi.
Ca hipnotic: 1—3 linguriţe seara.
Bucureşti
Georges V erg las
Precupeţii Vechi 1«

G. Râaubourg & C-le
115, rue de Paris.
Boulogne-sur-Seine.

ENTERITE — ENTEROCOLITE —
DIAREE - D ISEN TERIE- PUTREFACTIUNI INTESTINALE

ANEMII — DEBILITATE — CON 
VALESCENTE — SURMENAJ —
ÎNAPETENŢA —
L1MFATISM

BIOFERMENT

CYTOTONINE

cultură lichidă pură de fermenfi Iactld
V,-1 flacon de 2 ori pe zi. eu
putină apă zaharată.

2-3 linguriţe sau linguri pe zi, după
vârstă, Înaintea meselor.

CHIMIOTERAPIA ANTISEPTICA
CLORATA — SPĂLATURI —
PANSAMENTE — GARGARISM

ARSURI — ERITEME — EC
ZEME — PRURIT — FISURI
ANALE — HEMOROIZI

DAKYNOL

Elixir

DERMOPHYL

comprimate de 0 gr. 20
2-12 compr. Ia 1 litru de apă,
după caz. Igiena intimă: 1 -2 compr.
Ia un litru de apă'.

pomadă

STĂRI NERVOASE — INSOM
NII — AGITAŢIE — EMOTIVI
TATE— TURBURARI DE MENO
PAUZA

REUMATISM — ARTRITISM —
OBEZITATE — GUTA — GRAVELA RENALA ŞI HEPATICA

PA SSIC ALMIN E

S O LV A R T H R O L

Lichid
2-3 lingurije pe zl, tn infuzie caldă
de tel sau numai tn apă.

cu bază

de

ol. Jecoris

In pansamente.

granulat efervescent
3-4 linguriţe pe zi, cu apă rece di
mineaţa, Înaintea meselor şl Ia cul
care.

Noua chim oterapie anti-lnfecţioasă polivalentă pe cale bucală

SOLFAMMO!.
Comprimata de O gr. 25 de para-amldobenzolsulfamld

Gonococcie: blenoragia acută şl cronică
Vulvo - vaginită gonococică. Complicaţiunile
gonococice: salpingo-ovarită-anexită-metrităpelviperitonltă, etc...
Strepiococcie-Stafilococcie-Colibaciloză
P n e u m o c o c c i e - Meningococcie
S tări infecţioase criptogenetice
A D U L Ţ I: 6 -1 0 comprimate pe zi.
Reprezentantă exclusivă: „SPEPHAR” laboratorul de produse farmaceutice
Marcel Hott 2 bis, Str, Praf. Ion Bogdan-Bucureşti III. — Telefon 211-78

PROBLEMA LAPTELUI LA CRAIOVA
de

M ARIA V IN EŞ
Chlmistă
Laboratorul de Higienă-Cralova

Problema laptelui din punct de vedere calitativ a fost rezolvata
în cuprinsul Municipiului Craiova; râmând cealaltă parte a acestei pro
bleme, anume cantitatea de lapte, pe care furnizorii o oferă cetăţenilor,
pentru care nu se poate aduce' nici o vină autorităfilor şi serviciuluî
de control, deoarece această lipsă este inevitabilă timpului şi împrejură
rilor actuale.
Cunoscând sistemul de aprovizionare cu lapte a mai multor mu
nicipii şi făcând comparaţie cu acel al Municipiului Craiova, acesta
este — poate — singurul care poate ţoiferi un lapte higienîc şi de bună
calitate.
Voi expune modul de transport, de distribuire şi serviciul de
control al acestui aliment.
Municipiul nostru este aprovizionat de 284 lăptărese. .Acestea
sunt obligate de a pătrunde în oraş, indiferent dacă în drumul ei se
găseşte sau nu un punct de barieră, prin una din cele cinci bariere ale
Municipiului.
In fiecare barieră se găseşte un agent de control, care percepe
taxa de 2 lei Ia litrul de lapte, în folosul comunei; şi un plumbuitar,
care aplică un plumb de siguranţă Ia capacul garnifei. Această g a rnifă, care poartă un numătr de ordinei, este confecfionată din tablă co
sitorită, de o capacitate până Ia 20— 30 'litri şi prevăzută cu un capac
cu marginea dublă; aşa că o parte pătrunde în interiorul garnifei, iar
cealaltă în exterior. S’a simţit necesitatea acestui capac dublu, pentru a
fi înlăturată orice posibilitate de falşificare cu apă, în interiorul ora
şului, prin lărgirea capacului, în cazul când acesta ar fi fost simplu.
Acest capac este prevăzut cu o mică bară de tablă care în
chide garnifa şi căruia i se poate aplica plumbul. Distribuirea laptelui
se face printr’un robinet, care se găseşte în partea de jos a garnifei.
Fiecare lăptăreasă, înainte de a măsura laptele, este obligată de a
mesteca prin agitare întreaga cantitate de lapte, astfel ca el să-şi păs
treze dela început şi până la ultima măsurătoare aceiaşi compozifie.
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După ce ea şi-a distribuit laptele, este; datoare de a se întoarce
prin aceiaş barienăj, ca !să i se verifice existenfa plumbului şi în acelaş
Hmp să i se rupă dela garnifă. Celor care nu se supun acestor dispopozifiuni, Ii se dresează procese, conform ordonanfelor municipale.
Acesta este modul de transport şi de distribuire al laptelui.
Acum, despre controlul sanitar:
Deşi ca formă exterioară, acest fel de prezentare al laptelui Ia
domiciliul cetăfenilor oferea cea mai bună dovadă de siguranfă, că
acest lapte este pus în afară de orice falsificare, purtând plumbul care
se presupunea a fi fost aplicat în urma unui control serios şi că numai
în urma acestuia era liber de a fi pus în consumafie, totuşi, nemulfumirea cetăfenilor creştea şi toată lumea se'îndoia de calitatea laptelui.
Intr adevăr, acest control era făcut de oameni nepregătifi, care
se rezumau numai Ia luarea densităfii laptelui jşi care densitate nu spunea
absolut nimic relativ Ia calitatea Iui.
Atunci, prin diferite rapoarte de studiu, făcute lafăt Primăriei
Municipiului, cât şi Serviciului Sanitar, am arătat cât este de defec
tuos pcest zis control.
Am arătat că, deşi lăptăresele sunt trimisP de către agenfii de
barieră fa Laborator, pentru un examen complect, ele erau ayizafe cu
o zi înainte că vor fi trimise la analiză şi astfel se explică — din da
tele statistice — dece majoritatea probelor erau găsite regulamentare.
Acest control prin luarea densităfii nu puteai fi făcut de oameni
fără suflet şi inconştienfi de rolul lor, căci ei aplicau plumbul şi celor
care |nu corespundeau Ia grad.
Grăduirea laptelui, fie că se făcea în barieră, fie că se făcea
în interiorul oraşului, nu prezenta nici o valoare; toate lăptăresele au
grad, au învăfat să grăduiască şi au 'căutat lorice mijloc să întrebuinfeze
ca faptele să aibă grad, căci ele ştiau că pentru serviciul de control^
densitatea valorează şi stabileşte calitatea laptelui.
Parte din ele smântâneau laptele, densitatea creştea, adăogau apă
spre a o aduce în limitele prescrise de iregulament. Avem nenumărata
cazuri, când densitatea era 1,030 şi cantitatea de unt 0,9 grame Ia
sută. In plus, apa pe cjare o întrebuinfau, era o apă nepotabilă, orice
orice apă care Ie venea la îndemână, plină de materii organice, de
amoniac şi coli. In alte cazuri falsificau laptele cu apă şi pentru a -l
aduce Ia densitatea normală îi adăogau bicarbonat de sodiu sau sare,
S’a întâmplat şi cazuri inverse, când lapte'bun, care prezenta densitatea
1,027 şi oanţitatea de unt 6,5 gramfe Ia sută, era vărsat ca neaorespunzând Ia grad, căci ei, nu-şi puteau (da seama că un lapte care
rămâne mai pe fundul gamijei, era mai 'bogat în smântână şi deci
prezenta o densitate mai mică- Era natural, deci, ca toate lăptăresele
să caute orioe mijloc pentru a câştiga densitatea laptelui, căci după ce
li se grăduia laptele, iele opuneau icu destulă îndrăsneală gradul pe care
controlorul îl spunea în 'barieră şi piu primeau niciodată insulta că laptele
este albastru, că se întinde, că are gust sălciu, că imediat răspundeau:
„ a ieşit Ta grad".
In urma cercetărilor făcute, am cerut ca să se pună capăt acestui
control inexistent, prin care controlorii justificau activitatea, lăptăresele
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posedau bilet bun de control din partea laboratorului şi ceîăjenii se
hrăneau cu un lapte falsificat cu apă nepotabilă şi am cerut ca acest
control să fie făcut de o singură'.persoană de specialitate şi care să poarte
toată responsabilitatea controlului.
Atunci, D-l General Dumitru Popescu — Primarul Municipiului
şi D-I D -r FI. Popoviciu, Medicul Şef, în Consiliul Municipal au hotă
rât ca întreaga responsabilitate asupra controlului laptelui să revină La
boratorului de Higienă.
Astfel, dela 1 Iulie 1942 subsemnata conduc această Secţie a '
Laboratorului şi primul lucru pe care I-am făcut a fost desfiinţarea con
trolului din bariere şi în interiorul oraşului, prin luarea densifăfii.
După pa tiu luni de activitate, pot rezuma !care este sistemul noului
control şi rezultatele obfinute.
_
In fiecare zi, după indicafiunile primite, cei doi agenfi veterinari,
oameni cinstifi şi conştienfi de greaua lor misiune, spre a nu se lăsq
amăgiji de incorectitudinea lăptarilor, aduc un număr fixat de lăptărese
din barieri şi din interiorul oraşului. Controlul 'începe în laborator,
după anotimp, între orele 6— 8 dimineafa şi/durează aproximativ până Ia
ora 9, canid fiecare din noi îşi reia celelalte atribufiuni.
După ce se face un control asupra aplicării plumburilor, se pro
cedează ■la analiza chimică a laptelui. Celor cărora Ii s a găsit laptele
bun Ii se aplică din nou plumb, iar laptele falsificat se confiscă.
Aci, în laborator, pe care I-am numit „Şcoala Lăptăreselor“ e]e
au căpătat instrucţiuni relativ Ia mulgere, Ia regulile de higienă atât
ale animalelor cât şi al produsului lor, le-am învăţat cum să-şi păs
treze laptele şi le-am amintit şi de dorin fa D-lui Mareşal Ion Antonescu, care prin noi vorbeşte fiecăreia dintre ele, de a se întoarce Ia
cinste, renunţând Ia acest obideiu înrădăcinat- de a-şi falsifica ^ laptele.
Să renunfe la grad şi dacă parte din ele cumpără laptele, să’i stabi
lească calitatea prin gustare, aşa cum făceau bunicele lor. Interesant
este faptul că în aşa scurt jtimp, ele s a u obicinuit cu acest control serios
şi imparfial şi că cele cărora Ii se confiscă laptele odată, rareori îl mar
falsifică. Rămân însă câfiva, oare în mod obicinuit intră în procentul
de atât fa sută, de neregulamentari, care'cum pără laptele dela localnicii
din isat şi pe care aceştia îl falsifică.
Pentru a pune capăt şi acestor neajunsuri. Primăria a intervenit
pe lângă Prefectura Judefului, spre a fixa ^şi la sate un pref maximal şi
de a sancfiona pe tofi aoei vinovafi de falsificarea laptelui.
Laptele confiscat se împarte Spitalelor de rănifi, azilelor de copii
şi bătrâni, Soc. „Principele Miroea” şi Centrului: pentru Ocrotirea C opiilor.
D
Fiecare Iăptăreasă posedă un carnet eliberat de către Primărie,
în care este trecut numele ei, numărul 'certificatului ei de sănătate, n u 
mărul certificatului de tuberculinizare al vitelor, câteva foi cu numele şi
pdresa abonatului Ia lapte, şi cantitatea furnizată zilnic şi alte foi
rezervate controlului de laborator.
Aici, în carnet, se trece după fiecare analiză rezultatul: anume
dacă a fost bun sau rău. Cetăţenii 's a u înscris fiecare în carnete, cu o
cantitate de lapte şi acestea totalizate frebue să corespundă cu canti
tatea de lapte cu care ea a intrat prin barieră.
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In acelaş timp, acest carnet face oficiul de legătură între consu
mator şi laborator. Cefăjenii pot cerceta, după concluzia pusă în carnet,
ce fel de lapte îi furnizează Iăptăreasa şi, dacă aire vre-o nemulţumire
în ceeace priveşte calitatea laptelui sau nefumizarea Iui, se adresează
tot laboratorului.
Nici o lăptăreasă nu poate scăpa dela control, deoarece am alcă
tuit tablouri pentru fiecare barieră în parte, cu numărul lăptăresefor
şi lunile. După terminarea controlului se scrie rezultatul analizei în
dreptul fiecăreia, aşa că pentru a doua zi, cercetând tabloul, imediat se
poate vedea care nu a fost la control. Sunt cazuri, când aceiaş lăptă
reasă • poate fi luată de mâi multe ori în aceiaş săptămână. Ele nu
cunosc nici un fél de reguli în'această direcţiune şi nici agenţii.,
Aceasta ar fi noua techniqă a controlului în laborator. Rezul
tatul practic este următorul:
In luna Iulie^ s au analizat 235 probe, cu un procent de 2 0 %
nereglementare şi s a confiscat 689 litri; în luna August s a u analizat
/rn Pr°.^e . CUi un Prooen*
1 6 ,4 % neregulamentare şi s’a confiscat
j
' î° luna Septembrie s a u analizat 210 probe, cu un procent
1 ° % şi s a confiscat 428 litri; în luna Octombrie s ’au analizat
" 0 probe, cu un procent de 14,4% neregulamentare şi s’au confiscat
470 litri.
Trebuie să adăogăm că aceste falsificări nu fac laptele impro
priu consumaţiei, deoareoe cantitatea de unt este cuprinsă între 3,8 şi
4,5 Ia sută. Acest procent mic de lăptărese găsite cu lapte neregula-,
mentar fac imprudenţa de a înoerca laboratorul prin adăogarea unei
mici cantităţi de apă, pe care o identificăm, oricât de mică ar fi. Au
renunţat complect Ia falsificările în mare, anume Ia smântânire şi Ia
adăogare de substanţe care periclitau sănătatea cetăţenilor.
Faţă de această muncă de control şi de îndrumare a Jăpîăreselor
care ^ se face zilnic, D-I Doctor Docent M. Cânciulescu, a fost printre
primii care mi-a adus toate mulţumirile şi toată recuhoştiinfa sa.
Era de aşteptat ca faţă de prestigiul şi valoarea controlului, D-sa
să nu rămână indiferent, căci noi ştim- Cu toţi că este singura persoană
9ar® încurajează munoa şi orice iniţiativă, oricât de modestă ar fi,
dacă estei făcută cu devotament, cu rezultat practic şi în folosul sănă
tăţii publice.
Toată mulţumirea D-Iui D -r Docent Cânciulescu, care, ca un bun
îndrumător în rezolvarea „PROBLEMELOR SANITARE DIN OLTE" NIA pune alaiuri de cercetările medicale şi chestiunile de control
alimentar.
*
/

TERAPIA DERMATOZELOR j
C A K E A VÂ N D

INDICAŢ 1UNI BINE
Se aplică în-

SEDOTYOL
P o m a d ă calm an tă

INOSEPTA
P o m a d ă an tip ioge n ă

IN 0 1 Y O L
P o m a d ă an tiflo gistică
şi cica triza n tă

SIUPLASTINE
P o m a d ă absorbantă

DETERMINATE

DERMATOZE

tr’un strat gros,

P R U R IG IN O A S E

fricţionân-

LEZIUNI CUTANATE
DURERO ASE
PRURITURI

du-se uşor.
Când leziunea
este deschisă,
se aplică po
măda de 2-3
ori pe zi fără
a mai fricţiona.
Se aplică po
măda într’un
strat gros» acoperindu-se cu
un pansament.
Se aplică intr'un strat sub
ţire.
Nu pătează
rufăria.
Nu este un
suroasă.

DERMATOZE
SU P U R A TE

FURUNCULOZE-FAVUS
IMPETIGO- ABCESE

1

DERMATOZE

J
j!

N E IN F E C T A T E

ULCERAŢIUNI - A RSU RI
IRITAŢIUNI CUTANATE

D ER M A T IT E
U M E D E S A U IR IT A B IL E
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Catedra de medicină socială

DESCHIDEREA CURSULUI DE MEDICINĂ SOCIALĂ

D. Profesor D-r Gh. Banu, ti
tularul catedrei demedicină socială,
a deschis cursul Ia 19 Noembrie
a. c. în marele amfiteatru al Fa
cultăţii de medicină din Bucureşti.
Noul profesor a avut o evolufie
care la început ne făcea să credem
că se va devota pediatriei. Trebue
să recunoaştem că a avut curajul
să părăsească specialitatea în care
se afirmase şi să abordeze medi
cina socială către care era atras.
După ce defineşte ce este me
dicina socială, d. Banu schifează
planul de lucru şi cu argumente
solide demonstrează de ce era nevoe la noi de o astfel de catedră.
La această catedră studentul va găsi un bogat material pentru a se
prepara şi a deveni medic capabil să apere sănătatea fălii, aplicând
principiile medicinei preventive. La această catedră se mai studiază
cauzele etiologice şi patogenice ale diferitelor maladii, mediul în care
trăeşte orioe om (locuinfă, şcoală, atelier, uzină, mină etc.), şi o serie
de probleme de ordin teohnic şi ştiinfific.
Problema mare a colectivităţii cade în sarcina medicinei sociale.
Invăfământul medicinei va câştiga prin crearea noei catedre, pentru care
a luptat titularul mai bine de 15 ani. Căci omul n’are alte mijloace de
apărare a sănătăfii, decât institufiiie pe care le crează, Ie înirefine şi Ie
dă cât mai multă viaţă.
Pentru orice început de învăjământ, sarcina e foarte grea. Aplicându-se planul anunfat, se va reuşi să se pregătească elementele ti
nere pentru apărarea sănătăfii din România.
Ziua de 19 Noembrie 1942 marchează o dată în Istoria medi
anei româneşti; ea coincide cu o creafiune ce nu mai putea întârzia.
Emil Gheorghiu
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Lecţie Inaugurală
Doamnelor şi Domnilor,
Medicina, socială a apărut ca o* întregire necesară şi obligatorie a medicinei clinice. In medicina curativă s’a resimţit, în decursul timpului, tot mai
mult necesitatea de a extinde cadrul investigaţiilor, dela patul bolnavului spre
totalitatea factorilor de ambiantă, care au provocat in parte, au favorizat
adesea, şl explică întotdeauna, apariţia bolii. Clinicianul nu mai poate face
astăzi abstracţie de factorii sociali drept cauză a bolilor.
La cauzele mecanice, fizice, chimice, biologice şi psihologice ale mani
festărilor morbide, se adaugă cauze sociale; medicina clinică trebue să tina
seama de raporturile reciproce care leagă sănătatea oamenilor de condiţia
lor socială.
Deaceea ca o aplicare logică, medicina clinică se documentează pe am
bele căi: alături de informaţia clinică, ia loc ancheta socială; după diagnosti*
cui clinic, urmează stabilirea diagnosticului social; iar odată cu tratamentul
medical, se aplică şi tratamentul social. Ancheta, diagnosticul şi tratamentul
social comportă o tehnică tot atât de riguroasă caşi investigaţiile clinice.
Introducerea m clinică a metodelor medicinei sociale a fost singura care
a permis să se stabilească cauzele, adică etiologia completă a bolilor! Factori
etiologici cărora altădată li se acorda putină importantă: munca profesională,
insuficienta resurselor de trai, conditiunile defavorabile ale locuintii, subalimentatia cantitativă^ şi calitativă, dezorganizarea familiei, ete., îşi au azi locul
bine definit în interpretarea cazului clinic. Cazurile curente în clinică demon
strează cum necunoaşterqa factorilor etiologici sociali constitue o carenţă în
interpretarea manifestărilor patologice şi în instituirea unei terapeutici eficace.
Pentru ftiziolog, este important întotdeauna să cunoască rolul locuinţei ca pre
gătitoare a infecţiunii tuberculoase şi ca factor de tuberculoză, rolul ambiantei
familiale, mnurirea factorului muncă în general şi după profesiuni, ete.;
dar nu mai puţin importantă este cunoaşterea condiţiilor sociale pentru pe
diatru şi puericultor, pentru internist, pentru neurolog şi psihiatru pentru
dermatolog, ş. a. m. d.
_ Cunoaşterea factorilor etiologici sociali interpretează adesea diagnostienl
eluue. Este destul de important a Se şti, de exemplu, că recrudescenta bolilor
de cord din ultimul timp este în legătură şi cu un fenomen) demografic şi
anume dominarea numerică a grupelor de vârstă, mai înaintate, că în perioa
dele ce urmează marilor frământări politice şi sociale, numărul cardiopatiilor
creşte, că afecţiunile cordului capătă formele cele mai grozave la populaţia
muncitorească nevoită să lucreze până în stadiile cele mai înaintate ale bolii,
hste apoi notorie importanţa cunoaşterii etiologiei sociale în bolile de femei:
munca la domiciliu, poziţia în timpul muncii, înrîurirea muncilor casnioe,
înraunrea muncii femeii rurale, etc. Se pot da atâtea exemple câte grupé dé
boli sunt. Factorii medico-sociali nu pot fi evitaţi pentru certitudinea diag
nosticului Diagnosticul este sinteză, este de esenţa inteligentei şi cel m ai
superior act din_ raporturile medicului cu bolnavul.
■la tre medicina socială şi cea clinică, departe de a fi un antagonism, se
exercita o influenta reciproca, dm care câştigă în primul rând medicina cli
nica ce nu mai ptoate fi menţinută în cadrul limitat al terapeuticei individuale.

In această concepţie, omul este privit într’un spaţiu mai cuprinzător
bolnavul este situat în cadrul sociologic, considerat împreună cu societatea în
mijlocul careia trăeşte şi care îl influenţează. El devine obiect de studiu al
biologiei sociale. Este vorba de omul social.
Ştiinţa medicinei evoluiază astfel, de la individualismul de odinioară
spre noţiunea de ştnntă a sănătăţii p* grupe umane, dela miea unitate carâ
este familia, pană la naţiune şi chiar rasă. Importante consecinţe decurg din
aceasta cugetare.
°
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In primul rând, medicina socială pregăteşte direct acţiunea medicinái
clinice, completând-o pe planul diagnosticului şi consolidând rezultatele tra
tamentului medical.
In al doilea rând, privind omul social, mergem către acţiunea de me
dicină preventivă, care tinde la înlăturarea obligatorie a factorilor dăunători
sănătăţii colectivităţii. In aces,t spirit, noile generaţii vor învăţa, sensul pre
venirii
integrale, adică folosirea mijloacelor medicale şi sociale. Se merge
azi către instituirea unei mediein* a sănătăţii, îndreptând atenţia nu numai
Bpre omul devenit bolnav, ci mai cu seamă spre individul sănătos, sau con
siderat
ca atare. Menţinerea nivelului normal biologic şi sesizarea timpurie
a Bimptomelor minime de desechilibru şi deficientă, prin examenul medical in
stituit în serie, în faza preclinică, sunt temeiurile de acţiune ale medicinei
sănătăţii.
Este într’adevăr timpul să se acorde deopotrivă atenţie studiului şi în
grijirii
sănătăţii, ca şi studiului bolii. Folosind ştiinţa clinicii în cercetarea
periodică a individului sănătos şi considerând omul în cadrul său natural de
viată familială şi profesională, medicina socială dirijează sănătatea în toate
etapele de viată, ea devine ştiinţa omului complet, a copilului care creşte şi
a omului care gândeşte, munceşte şi suferă.

Materia medicinei sociale ş’a autonomizat prin cuceriri succesive în
decursul secolelor. Este o sinteză de obiective, rezultat . al perioadelor de
evoluţie a omenirii. Popoarele antice ale orientului au codificat regulele de
igienă individuală, cugetătorii Greciei au formulat principii de eugenie, Ro
manii au promovat urbanismul şi geniul sanitar. In cadrul ideologiei reli
gioase din evul mediu, s’a desvoltat asistenta socială. In evul modern, după
Paracelsus (1535) care studiază bolile minerilor, Ramazzini, la 1700, pune
bazele ştiinţei bolilor profesionale şi a medicinei muncii: el complectează cla
sicul chestionar al lui Hipocrate cu întrebarea „care Ri este profesiunea“ .
Apoi Tomaso Campanella, Johann Peter Frank, Mai Jenner, Lavoisier, îşi
aduc aportul în domeniul eugeniei, statisticei biologice şi medicinei pre
ventive. Filosofii francezi: Diderot, Rousseau, Holbach, arată rolul medi
cinei în lupta contra mizeriei, Revoluţia Franceză (1789) aduoj primele legi
de protecţie a muncii în Franţa şi Anglia. In prima jumătate a secolului al
X lX -lea ; se afirmă legătura strânsă a medicinei cu sociologia: Cadet de
Gassioourt (1802), Villerme (1840), Tardieu, se ocupă de igiena publică şi
scriu primele cărţi în acest domeniu. In fine, în a doua jumătate a seco
lului al X lX -lea, igienişti, sociologi, biologişti, relevă aspectul social al
medicinei.
'
In ce priveşte biologia omului în raporturile sale cu rasa, Gobineau,
Mendel, Haeckel, pun în valoare legile eredităţii, iar Galton, la 18G9, defi
neşte şi stabileşte cadrul ştiinţei eugeniei. Florence Nightingale pune bazele
asistentei sociale ştiinţifice. Urmează apoi vasta activitate şi prodqctie ştiin
ţifică a lui Grotjahn în Germania şi astfel se ajunge la o universală recu
noaştere a noilor concepţii.
Medicina soeială apare deci ea disciplina care, privind omul în cadrul
social şi ea legătură între generalii, studiază influenţele ereditare, patologice,
profesionale şi sociale asupra sa şi realizează „cultura sănătăţii“ prin măsuri
preventive, medicale şi sociale, pentrn a asigura uu Optim de sănătate.
*
Bolile sociale formează în primul rând obiectul preocupărilor noastre.
Medicina socială, luându-şi punctul de plecare dela realitatea clinică, urmă
reşte permanent extinderea cercetării dincolo de unitatea psiho-somatică a
individului, făcând incursiunea în complexul ambiantei eeonomico-şociale. Ast
fel fiind, apare firesc ca medicina socială să se îndrepte în primul rând spre
studiul şi combaterea acelui grup de boli care ating ma,=vse importante de in 
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divizi, reduc numeric populaţia şi compromit calitatea ei biologică. Tuberculoza,
bolile venerice, malaria, pelagra, cancerul, guşa, conjonctivita granuloasă, reu
matismul şi cardiopatiile, sunt boli de masse. Ele apar în legătură cu conditiunile sociale, se extind datorită scăderilor de organizare a societăţii şi cuprind,
ca terapeutică, ridicarea nivelului de viată colectivă. Locuinţa, alimentaţia,
profesiunea, gradul de organizare şi civilizaţie a populaţiei respective, sunt
factori cu rol uneori determinant în apariţia şi extinderea bolilor sociale.
Medicinei sociale îi revine cercetarea metodică a acestor factori, în partea ei
descriptivă, şi aplicarea măsurilor de corectare, în partea ei de aplicare practică.
In Anglia şi în Statele Unite, s’a elaborat o vastă literatură şi se rea
lizează cea mai desăvârşită organizaţie de medicină socială. In Germania, lu
crările lui Mosse şi Tugendreich (1913), Grotjahn, etc., au pus în evidentă
etiologia socială şi terapeutica socială a bolilor, iar în Franţa se atribuc im
portantă bolilor sociale după Congresul internaţional de tuberculoză din 1905.
In urmă, prin lucrările apărute în străinătate caşi la noi în tară, capitolul
bolilor de masse sau boli sociale s’a autonomizat şi constitue partea cea mai
importantă a patologiei sociale, a patologiei dusă dincolo de domeniul clinicei.

^ Cunoaşterea şi combateri« factorilor cari influenţează sănătatea masselor
muncitoreşti este o a doua materie a medicinei sociale. Majoritatea colectivi
tăţii omeneşti activând în câmpul muncii, este expusă riscurilor profesionale,
iar producţia umană este condiţionată de nivelul biologic al colectivităţii res
pective. Un nivel biologic superior asigură randament intensiv şi de lungă
durată. Medicina socială contimporană caută să organizeze totalitatea condi
ţiilor de viată ale muncitorilor, să asigure înlăturarea factorilor dăunători
profesionali şi să creeze bune conditiuni de igienă în câmpul muncii, 50<>/o din
profesionale şi accidentale de muncă s’ar putea evita supravegherea
ştiinţifică a muncitorilor.
Populaţia ocupată în câmpul muncii reprezintă o parte importantă din
naţiune, atât în ţările industrializate cât şi în cele agricole. In ţările agrare,
populaţia care munceşte, populaţia activă, ajunge chiar să. reprezinte proporţii
foarte importante, căci se adaogă procentul enorm al femeilor şi copiilor
folosiţi în muncile agricole. In anul 1930, în România, din 18 milioane su
flete, IOV2 milioane (deci 56o/0) erau populaţie activă. Mîerdicina socială a
muncii intervine pentru organizarea protecţiei biologice a acestei populaţii,
prevenind degradarea fiziologică prin muncă excesivă sau nepotrivită, în
deosebi a elementelor de mică rezistentă.
’
Tot medicina socială stă adesea la baza organizaţiilor de prevedere, care
au luat naştere pentru clasa muncitoare în a doua jumătate a secolului
trecut, sub forma asigurărilor sociale. Ele reprezintă o totalitate de instituţii
dirijate ^de către stat, pe .baza dreptului munictorimii la protecţia biologică;
asigurările sunt create cu scopul de a înlătura boala, mizeria şi deficien
tele unei părţi importate a populaţiei.
Preocupată de studiul şi redresarea tuturor grupelor umajn1, medicina
socială are în sarcina ei şi asistenţa socială. Prevederea socială nu poate -fi
aplicată totalităţii naţiunii. Dela începuturile istoriei omenirii şi până astăzi,
aşa cum va fi şi de-aci înainte, colectivităţile umane prezintă un grup de in
divizi dependenţi, incapabili — din cauze variate — de a subsista' prin ei
înşişi. Asistenta socială intervine în corectarea soartei dependenţilor. Astăzi,
ea a eşit din empirismul redus la ajutorare şi filantropie, spre a deveni ac
ţiune de recuperare a elementelor scoase din câmpul vieţii sociale şi. a le
trece m câmpul producţiei. Medicina socială este aceea care stabileşte de
finitiv categoriile ^ de asiştabili, după criterii biologice, rezervând metodele
de ajutorare totală
vechea filantropie — numai unor grupe restrânse de
non-valori nerecuperabile. Organizarea asistentei sociale constructiv repre
zintă un aport important in menţinerea sănătăţii colective.
In grija medicinei sociale intră şi dirijarea creşterii şi evoluţiei generaţiilor ţinere. Pornind dela ideea de bază! perfecţionarea biologică a genera
ţiilor existente, medicina socială intervine îndeosebi asupra copilului, din penoada prenatală şi până la începutul vârstei adulte, organizând protecţia ma
ternităţii, a primei copilării şi a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară.
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Maternitatea a încetat da a constitui o problemă individuală; ea repre
zintă o funcţie socială şi naţională. Protecţia fiziologiei femeei permite naţiu
nilor să-şi sporească forţa numerică şi să-şi desăvârşească valoarea calitativă.
Funcţia socială a maternităţii este esenţială pentru existenta naţiunilor. Ope
rele care asigură protectiunea mamei sunt de natură medicală şi socială.
Dacă trecem la medicina socială a copilăriei, constatăm că însăşi con
ştiinţa intereselor biologice ale •naţiunii impune acest mare capitol, care este
dealtfel cel mai vechiu al disciplinei noastre. Câmpul de aplicare a princi
piilor medicinei sociale se referă la toate etapele copilăriei. Fie că este vorba
de copilul de prima vârstă, cu dependenta lui totală de mediu, fie că este
vorba de copilul de vârstă preşcolară, fie de copilul de şcoală, se 'vădeşte per
manenta necesitate de a complecta investigaţia clinică cu cercetarea medicospcială. Instituţiile de protecţie a primei vârste contribue în cel mai mare
grad la refacerea fizică a naţiunii şi la îmbunătăţirea calităţii biologice a
generaţiilor. Pentru copilul de vârstă preşcolară, „vârsta neglijată“ , medicina
socială colaborează cu pedagogia, dela Oberlin din secolul X V ilI-lea şi până
la Decroly, care a adaptat pedagogia, constituţiei individuale pşihofizice. in
această epocă, se realizează creşterea, desvoltarea fizică şi echilibrul endo
crin . cu acţiune determinantă asupra psihismului, deci asupra formării personalitătii. Asupra acestei importante părţi din populaţia unei ţări (în România,
populaţia şcolară reprezintă 28 »/o din cifra globală a locuitorilor, în anul
1941), prin medicina şcolară se obţin aştăzii cele mai sigure rezultate. Ea
cercetează biotipologia, creşterea, amb'tanta în care se desvoltă copilul şi aplică
programul de creştere normală.
Printr’un complex de metode şi ea ideal superior, medicina socială stu
diază, organizează şi dirijează mişcarea populaţiei, adică situaţia sa canti
tativă, demografia, şi ameliorarea calitativă în viitor, eugenia.
De mare importantă este păstrarea şi sporirea numerică a populaţiei,
adică asigurarea valorii cantitative. Din epoca împăratului Auguştus, care in
trodusese măsuri de natură să încurajeze familia numeroasă şi până la Codul
familiei franceze, din 1939, preocupările demografice au fost prezentata în spi
ritul sociologilor şi al oamenilor de stat. Medicina socială intervine spre a
studia metodele de protecţie numerică a populaţiei, care asigură însăşi exi
stenta naţiunii.
Concepţia de azi priveşte întreaga populaţie prezentă, ca un inel de
legătură între generaţii, .într’un curent vital continuu; idealul social şi bio
logic urmăreşte, prin măsuri adecvate, ca să crească valoarea calitativă a co
lectivităţilor. Din 1869, când Galton a definit eugenia ca fiind „ştiinţa care
studiază factorii capabili de a modifica însuşirile fizice şi mintale ale gene
raţiilor viitoare“ , s’a stăruit din ce în ce mai mult asupra valorii biologice
a omului şi aplicării mijloacelor pentru ameliorarea substratului ereditar.
După studiile de bază anglo-şaxone, adăogându-se în ultimul deceniu contribu
ţiile cercetătorilor germani în domeniul igienei rasei, medicina socială caută
astăzi să aplice o totalitate de metode, cu ajutorul cărora selectiunea elemen
telor procreatoare, puse în bune conditiuni biologice şi sociale, asigură o
descendentă normală.
Eugenia, susţine şi încurajează elementele superior înzestrate, Mita, şi
elimină din organismul social elementele care îi compromit biologia.

* * *
Materia medicinei sociale, concentrând variatele domenii expuse frag
mentar de mine până aci, urmează a se preda pentru prima dată în Româ
nia, în disciplina catedrei care mi s’a încredinţat. Drumul meu, plecând dela
literatura universală, va tine seaina de specificul românesc în educaţia uni
versitară.
Universităţile din Chicago, Newhaven, Boston, Long-Island, John Hopkins din Baltimore, sunt precursoare ale acestui învăţământ. Astăzi, nevoia
de studiu a materiilor enunţate a fost recunoscută de numeroase ţări, încât
un învăţământ de medicină socială funcţionează în momentul actual în: Statele
Unite, Franţa, Anglia, Germania, Italia, Belgia, Grecia, Turcia, Polonia,
Serbia, Spania, Ungaria, Rusia, Bulgaria, Japonia.

M. M. R.
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unele ţări, materia acestei ştiinţe a luat o desvoltare deosebită.
Cităm Germania, unde medicina socială se practica încă dcla Virchow, care
enunţase că: „medicii sunt avocaţii fireşti ai săracilor, iar chestiunea socială
depinde în mare parte de medicină“ . Prin reforma legii învăţământului su
perior german, din 1939, se institue in facultăţile de medicină un program
cuprinzând, teoria eredităţii, ştiinţa rasei, fiziologia şi igiena sporturilor,
politica demografică, asistentă infantilă şi bolile profesionale.
Iu general, se consideră că noţiunile de medicină socială trebuesc pre
date studentului în anii de studiu.

Catedra de medicină socială din Bucureşti apare ca o consacrare şi
autonomizare a ideilor care au rătăcit disparat, lipsite de fertilitate, din tre
cutul îndepărtat şi pană azi. Prin ceea ce am elaborat, am concentrat compo
nenta acestei ştiinţe în Bomânia, aşezând-o în spiritul conceptiunii univer
sale şi arătând nevoia cunoaşterii medicinei sociale româneşti.
Catedra începe cu mine, dar ea are predecesori în ce priveşte cugetareaoameni de mare intuiţie din trecut au pus în lumină multe din problemele
de sănătate publică ce ne preocupă în prezent. Din nefericire, ele au aproape
aceeaşi înfăţişare caşi altădată, au persistat în gravitatea lor, constituind
adesea un flagel naţional, de reducere numerică şi da ameninţare a vita
lităţii rasei.
In disciplina noastră, în afară de predarea materiei medicinei sociale,
cu caracterul său de generalitate, vor trebui să ne preocupe problemele caracte
ristice populaţiei noastre. Prin aceasta, vom face contactul — întrerupt în
timpul din urmă
cu gânditorii din trecut. Vom releva o scamă din
problemele importante desbătute de precursori.
O primă problemă, azi încă mai importantă decât în trecut, este grija
pentru desvoltarea etnică a naţiunii, pentu înobilarea ei şi favorizarea eliî var i gln“ Pre,ocuPărilor din acest domeniu merge, la noi, până în secolul
al AV-lea, când domnitorii scoteau din societate pe „mizeri“ , realizând astfel
segregarea in favoarea naţiei sănătoase. Eliminarea din societatea românească
iei anormale şi inferioare biologic, se practica de fapt încă dela
sfârşitul secolului al XlII-lea (1292-1295), când deosebit de spitalele din
bibiu şi Bistriţa luaseră fiinţă institutele pentru „mizeri“ . Psaltirea scheîana dm 1482 şi a lui Coresi din 1544 arată; că aceşti ,.mizeri,“ şau „mişer Bunt purtători de infirmităţi grave. In secolul al XVI-lea, găsim, în
afara de spitidul din Sânmitroia, un ospiciu de mizeri în faţa Bisericii
Domneşti din Curtea de Argeş. .
In 1715, Dimitrie Cantemir în tratatul încheiat cu Ruşii pune grijă
pentru protecţia biologică naţională, înscriind: „moskalii să nu se amestece la
boeriile Moldovei nici să se însoare în tară“ ; iar Ştefan' Racoviţă, domnitorul
Munteniei la 1684 ia măsuri contra „năvălirii mulţimii de străini în tară...
gomti din patria lor pentru răutăţi şi blestemăţii“ . Aceste.preocupări atât de
superioare, in trecutul nostru istoric, n’au mai fost obiect de atenţie de-atunci
pana azi.
din Chíi^ihin djP * i răzb° iul de ^regire, prin lucrări teoretice ale Şcoalei
din Uuj-Sibiu şi ale mele, se releva importanta eugeniei şi a rasei - Conti
nuând studiile începute şi desvoltând educatiunea ce am practicat-o -cu me
dicii, voi organiza aceasta ramură a ştiinţei medicinei sociale.
m .W e p sÎransĂ legatura cu eugenia, este ştiinţa populaţiei, adică evoluţia şi
mişcarea ei in decursul timpurilor, precum şi antropologia. Trecutul nostru
m aceste domenii semnalează unele modeste încercări. In. 1830, doctorul C.
Caracaş publica in greceşte „Topografia şi antropologia Valachiei“ şi în acet r a f ’în i f X
' — Ungureanul publică la Budapesta prima teză de JocH1 b roiuana, intitulata „Antropologia“ , cu subtitlul „Scurte cud£Spre om V despre însuşirile sale“ . In 1870, acest autor mai putim ,i n ^ mi.şoar,1 ' »Catechismul antropologic“ , Cunoaşterea ştiinţei populaţiei şi a rasei este azi imperios necesară medicilor. Igieniştii sunt ţinuţi să
adanceasca aceste cunoştinţe, deoarece ele constitue una din cele mai impor
tante metode techmce de investigaţie. Ştiinţa medicinei socialo trebue să ^ r -
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mărească deasemeni cunoaşterea antropologică şi rasială a ţării. Până în
ultimii ani, când s’au făcut unele cercetări parţiale asupra rasei româneşti,
am fost avizaţi doar la studiile câtorva străini, ca Pittard, p)e Martonne.
Lebzelter. Va trebui să se ajungă la studiul biotipologic şi rasial al neamului
nostru, prin lucrări de echipă, organizate prin şcoala medicinei sociale. Vom
contribui
astfel la „clădireaştiinţei naţiunii româneşti“ , operă uriaşă des
pre care vorbeşte domnul profesor Guşti, căruia îi sunt recunoscător pentru
tot ce am învăţat dela d-sa şi pentru onoarea ce mi-a făcut de a mă lua co
laboratorul d-sale.
O
problemă permanent actuală, de mare gravitate, este flagelul bo
lilor sociale, care se menţine la noi aproape la acelaş nivel ridicat caşi în
trecut. De remarcat că încă din secolul al XV H -lea şi al XVIII-lea, domnitorii
Ţărilor Româneşti combăteau palndismnl, prin secarea bălţilor: Alexandru
Moruzzi,
la 1794, ordonă secarea bălţilor din marginea Oborului, iar Con
stantin Ipsilante face acelaş lucru pentru mahalaua Gorganilor. Autorul vienez P. L. Sul zer, în lucrarea sa „Istoria Daciei Transalpine“ din 1872, men
ţionează cifra ridicată a „ofticii“. „Pitacul“ Domnitorului A . Ipsilante, din
1 J 9 7 , ia măsuri împotriva răspândirii bolilor venerice, iar în 1835, consta-'
tându-se o impresionantă răspândire a acestor boli, se înfiinţează spitale
speciale pentru internarea bolnavilor respectivi. In fine, în 1843, Sfatul ad
ministrativ hotărăşte o „vizitare de obştie prin satele unde s’au încuibat
bolile lumeşti“ . O serie de lucrări de dată mai recentă stăruie asupra gravi
tăţii acestor boli.
Combaterea bolilor sociale comportă o metodă şi o educaţie cuprinzând
toate^ cuceririle ştiinţei până azi. învăţământul universitar trebue să ţină
seamă, în aplicarea metodelor, de condiţiunile naţiunii noastre. Nu avem până
azi o literatură complectă, bazată pe cercetări şi nici un învăţământ pentru
educarea studenţilor în acest domeniu.
Cât de importantă este, în ţara noastră, problema mamei şl a copilului,
se poate deduce din proporţiile cifrei mortalităţii copiilor, care nu s’a modi
ficat în decursul unui secol. O treime din mortalitatea generală o dau copiii
?on*rw? 1111 an’
336.000 decese pe an pentru România întreagă,
120.000 se produc la copiii anului întâi. Deşvoltarea fizică la copii de
vârste preşcolară şi şcolară cere a fi supraveghiată, de asemenea bolile vârstei
şcolare trebuesc combătute. Se consideră pe drept cuvânt că vârsta copilăriei
este cea mai corespunzătoare corectării sănătăţii colective şi pentru difuzarea
educaţiei igienice. Precursori, începând dela pravilele lui Matei Basarab şi ale
lui Vasile Lupu (1640— 1652), trecând la domnitori, medici sau lerislaţiuni
speciale ca_ Regulamentele Organice din 1830, au preconizat la timpul lor
anumite măsuri de ocrotire a mamei şi a copilului.
A existat şi o literatură pentru îngrijirea şi protecţia copilului din
care cităm: Kiriacopol (1827), Félix (1882), Istrati (1880), cum şi foi populare
ca cea editată de Maria Rosetti, în 1855/6, intitulată „Mama şi Copilul“ .
Este universal admis însă că această materie nu poate fi rezolvată empirio •
şi cu măsuri sporadice, ci trebuesc dirijate metodele pe temeiuri ştiinţifice.
Pentru cunoaşterea acestor metode şi în scopul remedierii stărilor de lucruri"
trebue făcută educaţia studenţilor şi a medicilor.
Influenţa factorilor sociali; alimentaţia, locuinţa, etc„ asupra sănătăţii,
deşi era de mult recunoscută, nu a fost analizată metodic, la noi, în efectelg
pe care le produce. In afară de monografiile elaborate do Institutul de So
ciologie condus de domnul profesor Guşti, la care au colaborat studenţi şi
medici, nu există alte lucrări cu bază ştiinţifică riguroasă. Studenţii şi medici, nu există alte lucrăxi cu bază ştiinţifică riguroasă. Studenţii medieinişti
ignorează această problemă. Şi în acest domeniu, trecutul istoric semna
lează preocupări încă din 1830: Caracaş în „Topografia this Vlachiaş“ Vârrav in „Rudim ntum pysiographiae Moldáviáé“ , arată calitatea inferioară a
alimentaţiei şi în general starea inferioară a ţăranului din Moldova (plebş
moldavica). Viitorul medic trebue să-şi complecteze cunoştinţele asupra epidemiologiei bolilor sociale, caracterului lor extensiv, originei şi terapeuticei
sociale, etc.
, Urbanismul, caşi igiena rurală, întâlneşte problemele de geniu sanitar»
rroblemele alimentaţiei cu apă, a evacuării apelor uzate, locuinţei, etc., se
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tratează azi ca chestiuni direct legate de sănătatea publică deci indispen
sabile culturii sanitare a medicului. Aoestuia i se cere, în diferite împrejurări,
să-şi dea avizul asupra aşezării, orientării construcţiilor, fântânilor, etc.
Dacă pe timpul lui Neagoe Vodă, la 1502, se realizaseră începuturile captării
apei, „adusă pe ziduri“ , cum spune istoria, iar sub Vasile Lupu funcţionau
băi publice, cu atât mai mult trebue să. cunoască medicul de azi principiile
generale de geniu sanitar.
Igiena muncii, legată de asigurările sociale, arc şi la noi răspunderea să
nătăţii unei importante cifre de populaţie; asistenţa socială a trecut în Ro
mânia dela empirismul filantropic la o metodă organizată; în fine, educaţia
masselor şi propaganda pentru difuzarea regulelor esenţiale do profilaxie,
sanitară şi cultură igienică, toate reprezintă sectoare cu un conţinut pre
cizat, care trebue să îmbogăţească cultura medicului modern.
Personalităţi dominante medicale au relevat materiile enumărate de
şi au constatat lipsa unei pregătiri metodice, în acest domeniu. Voi cita pe
cei trei mari fruntaşi, fondatorii organizării sanitare a tării de după Regu
lamentul Organic: Kretzulescu, Davilla, Felix, că să ajungem apoi la pro
fesorul Cantacuzino, la Popescu-Azuga, Slătineanu, Proca, Irimescu şi alţii,
care prin aportul în chestiunile de sănătate, au pus. în evidentă atâtea pro
bleme şi au întărit ideea concentrării lor într’o disciplină cuprinzătoare.
In şedinţa din 2 Martie 1901 a Academiei Române, profesorul Felix
spunea: „Nu numai dascălul modest care învaţă igiena, ci şi omul de stat tre„bue să tragă din când în când bilanţul activităţii naţiunii pe terenul igie
n ic , să-şi dea socoteală de toatei condiţiile de care depinde propăşirea, pros„peritatea poporatiunii, să facă, contabilitatea elementelor care o compun,
„critica raţională a cauzelor de care depinde înmulţirea ori împuţinarea acestor
„elemente şi forţa lor fizică şi morală“.
Această gândire este foarte actuală, şi astăzi, căci ea reprezintă de fapt
un recensământ eugenie al populaţiei, şi pentru realizarea ei nu se pot im
proviza specialişti; „bilanţul activităţii naţiunii pe tărâmul igienic“ , cum spu
nea Felix, nu va putea fi realizat decât prin pregătirea viitorilor igienişti
la şcoala medicinei sociale.

*

*

•

Predarea învăţământului medicinei sociale va trebui să cuprindă educatiunea teoretică mai redusă şi o instruire practică, experimentală, sub va
riate forme, după natura problemelor studiate. Metodele care servesc pentru
înţelegerea programului de medicină socială vor fi, în afară de cele clasice
medicale, şi unele împrumutate altor ştiinţe. Metodele statistice, sub formă
de monografii, recensământ, anchete; metodele sociologiei care fixează cadrul
economic, social şi cultural; în fine, metode împrumutate psihotehnicei, psiho
logiei şi încă altele, toate constituesc un armament pentru cunoaşterea pro
blemelor şi interpretarea lor ştiinţifică.
Ceea ce pentru celelalte discipline medicale reprezintă clinica şi labo
ratorul, cu metodele lor experimentale, pentru medicina socială sunt Institu
tele de igienă şi Centrele de sănătate. Datorită Fundaţiei Rockefeller- au
luat fiinţă în România „centre de sănătate, iar la Bucureşti monumentala
construcţie a Institutului de Igienă datoreşte primele fonduri aceeleiâşi Fun
daţii. Astăzi domnul Ministru al Sănătăţii mă ajută cu cea mai luminată
înţelegere şi cu adevărată pasiune la desăvârşirea acestor Instituţii.
Institntul de Igienă este o unitate compusă din mai multe secţiuni,
cu un material didactic privind diversele probleme amintite de mine. Secţia
de eugenie şi rasă, de alimentaţie şi locuinţă, de igienă industrială şi boli
profesionale, de igiena mamei şi a, copilului, de combaterea bolilor socialei,
ect., reprezintă compartimente participând la cultura studenţilor şi a specia
liştilor, prin lucrări practice după, oportunităţile şi nevoile reale din fiecare
tară. Atari institute funcţionează astăzi în Statele Unite, Anglia, Franţa,
Germania, Italia, Belgia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Spania, Serbia; Polonia
şi sunt î|n curs de desvoltare în România.
. ' -'
O a doua instituţie, care completează pe teren (urban şi rural), educa
ţia practică a tinerilor igienişti, este Centrul de Sănătate. Această instituţie
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tinde la coordonarea, în mod ideal, a medicinei clinice cu medicina socială a
medicinei curative cu medicina preventiva. Se realizează “ f®ffeL d®
îngrijirea sănătăţii, considerând subiectul in legătură cu mediul. S
efMtiv boala organică dimpreună cu factorii sociali care l-au dat naştere, pot
s'o întreţină şi pot s’o generalizeze.
Centrele de sănătate jfrezintă caractere specifice şi distincte faţa de
alte instituţii medicale: în timp ce medicina curativă vede bolnavul clinic
centrul de sănătate examinează preclinic; la clinica este adus bolna. ^ 4 ,ccn^ dg
de sănătate se duce la bolnav; clinica vede bolnavul, centrul de sanatate vede
boala care este „dincolo de bolnav“ ; bolnavul clinic este in deficienţa mani
festă, populaţia centrului este numai în ameninţare şi in preziua deficienţei.
Pe de altă parte, în timp ce medicina curativa este statica, cea a cent ul
de sănătate este mobilă şi dinamică; clinica este individuala, iar centrul con
sideră colectivităţile; în fine, medicina spitalului considera individul prezent,
centrul de sănătate îl priveşte ca pe un element de legătura între generaţii,
cu trecutul său şi perspectivele de viitor.
La Centrele de, sănătate este o asociaţie de colaborări intre specialişti
de medicină clinică, medici igienişti, surori de asistente sociale. Pr° ^ ţ i a
maternităţii se realizează, prin consultaţii prenatale. Consultaţiile prenupţiale
asigură igiena concepţiei şi a rasei. Consultaţiile de puericultura asigura
desvoltarea normală a copilului. Apoi examenul biotipologic al şcolarilor ş
examenul periodic al muncitorilor determină constituţiile şi gradul de recep
tivitate- la agresiunile patogene.
Intr’un cuvânt, se cercetează interdependenţa funcţiunilor pentru a
putea verifica solidaritatea mecanismelor vitale; se constitue profilul biologic
îl indivizilor şi al colectivităţilor pentru a se ajunge la o diferenţiere a
tipurilor, diferenţiere care stă la baza programului de_ medicina preventiva.
Centru de sănătate este adevărata clinică de medicina socială, care poate
asigura desăvârşita formaţiune a medicilor.
Doamnelor şi Domnilor,
Medicii nu sunt oameni detaşaţi de pământ; ei nu rămân, străini de
frământările societăţii şi igieniştii cu atât mai mult se leagă de situaţium
sociale variate, de tradiţii şi superstiţii, de cultură şi educaţie.
Studenţii şi tinerii mediei trebuesc din timp îndrumaţi pentru contactul
cu aceste realităţi. Vom merge împreună în adâncul vieţii sociale, şi vom
lua contact cu întunerecul cartierelor şi tragedia satelor; vom cunoaşte rea
lităţile şi munca ce se cere pentru redresarea sanitară a populaţiei. Vom în
văţa iubirea aproapelui, respectul personalităţii şi arta de a colabora cu
toată lumea în scop superior.
Se vor întâlni stări sociale dureroase, dar tocmai acestea trebue să fie
generatoare de acţiune constructivă. Critica nu este suficientă; din analiza
faptelor nu trebue să se cadă în deprimare şi să se ajungă la „concepţia
tragică a lumii“ ; să nu se închidă înclinarea pentru generozitate şi mila —
căci mila, este iubirea aproapelui prin înţelegerea suferinţei,
ci trebue s|
se ia atitudine activă, emanaţitmieţ a igîândifii şi a sufletului, ceea ce înseamnă
o spiritualitate nouă.
Medicii satelor, ai suburbiilor, ai industriilor, ai operelor sociale, cu
noscători ai artei lor şi încrezători în profesiune, vor fi atraşi de munca
pentru ridicarea sănătăţii mamelor. Vor găsi bucuria in această muncă in sine,
caşi în rezultatele ei. Noul ideal, care va trezi simţul valorii şi ambiţia mi
siunii lor, va deştepta forţe noi care îi vor îndrepta spre sate. Numai cu
noscând satul, ca om de cultură şi convins de ceea ce ştie că poate face
pentru el, copilul ţăranului — devenit medic — se va înapoia în satul .său,
încrezător, şi cu un plan de lucru, emanaţiune a propriei sale personalităţi.
Acesta este cel mai nobil şi autentic naţionalism, căci prin opoziţie cu
minoritatea îndrăzneaţă şi brutală care speculează profesiunea de „naţiona
list* — : deseori o deformare a sentimentului naţional — tânărul om al tehnicei de muncă medicală şi socială va întări naţia prin munca sa; realizarea
ei nu este decât ideea naţională aplicată în profesiune.
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APar.ltla unei
spiritualităţi este în măsură să despartă epocile is
toriei şi sa creeze o lume nouă: bună, optimistă şi creatoare.
^
Aceasta este gândirea mea pentru studenţi; pe acesta căi doresc să
conduc pe tinerii apostoli ai medicinei.
vitate de
stud.U1? .mele teoretice şi aplicate, am practicat o acti
nie câteva SX
î
u “ ? - 2 specialităţii reclamă lucrul în comun. Cu
cele cateva sute de colaboratori am format o şeoală, în-ă cu mulţi ani în
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practica şi vor dnrp' ^
^ pricew reaT n t^ ,
voi « ^ de Î
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Putea mai u?or sa pregătesc generaţiile care vor
T rte Qceastă ?tiintă- Nu-mi voi cruţa munoa
alt° ra “ “ «Ştiutele mele. Am făcut-o până acum,

p r ^ c a medicinei “ c i l ! £ r 3
sata dela aceasta, catedră, se confundă eu însuşi idealul vieţii mele.

’ P

«nedîrfSi l S - 6| «nOU9U-ra,â, m,a9isfralâ’- în, core se defineşte ..ŞHInfa
medianei sociale în înfelesul şi cuprinsul ei integral.
„ Med,c,na a început prin a fi clinică, adică individuală şi cuTnnS
? r?f^ ^ j'n a
soc<ală, adică colectivă şi preventivă.
Tcwta evolufia medicinei, în decursul etapelor ei succesive, s’a făcut în
^
în0Spe Şi sfâr?e?fe Profesiunea medicului: — şi
S
1 bU° ”
conoepui 5', învăţământul medical. Medicina esfe
fîl“fe M J- C|Q j ' prodl,sIeste medicul universal. Specialistul face ano
f e l i d ' CUl *
reprezinfâ P» medicul social de mâine,
acuitatea prezintă studentului orizonturile largi ale medicinei; practica
medianei , le p o z e a z ă . Statul prin organizarea oficială a sănătăfii
publice face din fiecare medic un medic de stat.
w , r '“ ^ a c e s te adevăruri elementare, asupra cărora am alunecat în
trecut se citesc printre rândurile acestei lecfii care constihie o mărturi-

° noului " ■ * " » '
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. « r f r.'n-Î rn ,,Cd^ ^ Carî au Prffmî «r mulfi ani în urmă activitaî — JU'i ' r BanU\ cml semnalat Ia timp apariţia numeroaselor sale
lucran, dintre car. unele de circulafie universală prin cuprinsul şi limba
in care sunt scrise. Adăugăm că D-I D-r Gh. Banu a început ca puencultor ş. sfârşeşte ca medic social — are astfel în fafa ochilor prezent pe om de când se naşte în mied,ui în care va trăi. A studiat Ta
multe şcoli străine şi a vizitat organizaţiile sanitare ale multor state
dintre cari a celor mai civilizate — s’a adăpat deci Ia isvoare multiple
d e concepţie Pe lângă cursul teoretic ce va profesa dela catedră,
conduce unul dintre cele 4 Centre de sănătate ale Capitalei, spital
sau aborator al medicinei sociale. Va avea astfel ocazia să pună per
sonal in practica ceea ce va preconiza, şi va controla măsurile ce
va lua după rezultatele ce va înregistra.
. ,PâfT Şi. ! n aradul cel mai înalt de rolul medicinei sociale şi con
vinşi de califafile sale personale de ordin medical, suntem îndreptăţiţi să
punem oeie mai frumoase speranţe în activitatea viitoare a noului pro
fesor. Pentru reabilitarea învăţământului nostru medical, pentru pres
tigiul medicinei româneşti, pentiu folosul patrimoniului biologic al n atiunei române.
M Cănciuleacu

H IST A
Hiştamina BEYTOÜT
FORME

INDICAŢIUNI

1* HISTA-DIMILLI
Fiole de 1 cc. œntlnând fiecare
0 gr. 0001 bidorhidrat de histaminâ,
pentru Injecjiuni subcutanate (sau
intradermice).

Ulcere gastrice şi duodenale,
Crize ulceroase, Găsirile,
Ţoale alergiile,
Astm, UrHcarie, C atar de fân.
Intolerante alimentare, Migrene.

2* HISTA-INJECTABILA
TOATE
Fiole de 1 cc. conţinând fiecare
0 gr. 0005 bidorhidrat de histaminâ
tn solu|iune stabilâ, inalterabilă,
pentru injectiuni intradermice.

DURERILE

Reumatisme cronice,
Ârlralgii, Nevralgii,
Mialgii, Plemlgii,

3° HISTA-LINIMENT
Zona şi sechelele sale dureroase,
Pentru uz extern, cu aceiaşi acti-

Prurii anal şl vuhrar.

vitate ca şl HISTA-INJECTABILA.
Fiole de 5 cc. conţinând fiecare
0 gr, 01 bidorhidrat de histaminâ.

Celulita.

PO SO LO GI A
HISTA-DIMILLI
Se face zilnic câte 1 fiolă, pe cale subcutanată sau
gastrite şl ulcere).
Posologie progresivă; 1 /5 până Ia 1 fiolă. In alergii.

HISTA-INJECTABILĂ
Se face zilnic
loco dolenti.

câte

o

fiolă,

Intradermlcă (tn

/
repartizată

tn

20
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L iteratu ră medicală

BALZAC ET LES MÉDECINS DANS LA COMEDIE HUMAINE
par

M-me JOSÉ ROZZI
Rec. d e D -r H. MAKELARIE şl D rd. N. BĂRCĂNESCU

CAPITOLUL I
Medicina şi medicii înainte de Balzac
Desvolfarea operilor Iui Balzac s’a efectuat între anii 1829—
1850, în şcoala realistă creiată în parte prin el.
Opera care a dat un oarecare renume Iui Balzac, „La peau de
chagrin“ din 1831 a fost precedată de romane celebre ale şcolii
romantice ca „H an d’Islande“, „Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo,
„Cinq-M ars“ a lui Alfred de Vigny, „Colomba" de Prosper Mérimée.
In această literatură cu totul imaginativă în care predomină infinitul,
inaccesibilul, fantasticul, minunatul şi în care este înlăturat tot ce ar
putea duce Ia vulgaritate, era natural ca medicina şi medicii să nu-şi
găsească locul. D a c ă . din întâmplare se găseşte în aceste opere câte
un doctor el nu este decât cu numele, simplu interpret al ideilor a u 
torului, aşa ca doctorul Noir al Iui Alfred de Vigny în cursul primei
Gonsultajii. Cam aceasta era situaţia medicilor în literatură în momentul
când Balzac vrea să se ocup» de ei. EI Ie va acorda un Ioc larg în
a sa „Comedie Humaine“.
Căror evenimente se poate atribui această „modă" a medicinei?
Prin evolufia raselor evoluiază incontestabil şi teoriile, sistemele şi me
todele şi arta medicală a progresat şi ea tinzând către perfecţiunea cea
mai absolută.
In secolul al XlX-Iea, progresele ştiinfelor ' fizice şi naturale au
deschis larg porfile medicinei. In fizică Fresnel inventează farurile len
ticulare, Ampère găseşte principiile telegrafiei electrice şi descoperă
legea fundamentală a elecfro-dinamicei, Arago se face remarcat prin pre
ţioase descoperiri. M ai ales prin şfiinfele naturale progresează surprinză
tor: Cuvier, jlusfrul creiafor al anatomiei comparate dă în 1816 regnul
său animal; jEtienne Geoffroy Saint-Hillaire şi Isidore Geoffroy SaintHillaire prin studii asupra animalelor.
Microscopul este descoperit în 1824. In fiziologie Magendie stu
diază morfina şi stricnina;, Dubrochet endosmoza.
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1 fraSal Ur' m, se.,a latâ n°uă omul de şfiinfă Balzac după
lam e supranumit şi „le Molière médecin".
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CAPITOLUL II
Realismul Iui Balzac
dicilor
prediîecNa Ju i Balzac pentru introducerea me
dicilor in openle sale se pune întrebarea: a fost doar gustul său personal pentru această artă sau a contribuit şi un alt factor? Este un
hsmul T a ^ K r ■ ^ °.rdin Se™™1' esfe concepfia realistă a epocii. Rean ?
f!U nafuraIlsmur vine ca o reaejie a rom anH srS iî,
Uela subiectivism şi individualism se trece Ia obiectivismul imoer
sonal c artistul ui. Din acest punct de vedere asistăm fa o T n J S i
a i i l â i ô r r s t e ^ t ' 11 ^
^ nafUra CÎaSidIor râmâne Ps^ologică,
™ ta
în
exterioară sau intimă. Realismul psfe doaim entat şi integral, nu este estetic ci, mai înainte de toate ştiinţific
c ceea
u ce" ea l are
^ rau,nsau
ParÎiCu!ar
cu
bun. deSCrie vieafa înfr'un tablou complect
telan In u T n Iu! vf dern Personagiile cele mai variate: delà nobilul C asS r î l i 'OC“ lforu!
obs< j ^ îi sinistră, în costumele lor, cu obiS l
SG? imen f ?‘ f asiuniie ,or; P lo tu l, până acum sufletul stării
sociale moderne este înlocuit prin doctor. Pretutindeni medicul e bine
văzut ca fofi infeleg mărefia şi frumusefea artei sale.
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CAPITOLUL III
Med teii din Paris
Aceşti medici puşi în scenă de Balzac suni din cei mai cunoscufi, uşor de găsii originalul. Mai îniâi vorbeşte de Desplein socoiindu-I
drept un chirurg celebru care „trece prin ştiinţă ca un meteor“ .
Acesta a fost profesor Ia facultatea de medicină, doctor Ja Hôtel-Dieu,
membru al Academiei de Medicină şi al Institutului. Era dintr’o fa
milie de provinciali lipsiţi de mijloace care a putut să-şi termine stu
diile grafie ajutorului ce i-a fost acordat d 9 un sărman sacagiu. Acest
Desplein, deşi ateu, toată vieafa sa a fost prezent Ia cele patru slujbe
pe an făcute pentru memoria bunului său sacagiu, Baurgeaf.
Balzac descrie vieafa Iui Desplein în câteva din lucrările sale:
„La Messe de I’Athee“ (1 8 3 6 ) ,-„Illusions perdues" (1839), „H is
toire des Treize (1834), „Ferragus" (1833), „La rabouilleuse" (1842),
„Modeste Mignon* (1844), „Splendeurs et misères des courtisanes"
(1843), „La dernière incarnation de Vautrin" (1847), „Honorine"
(1843).
Originalul nu era decât unul, caracterizat net şi recunoscut
definitiv: celebrul Dupuytren.
Acesta fusese prosecfor şi când fu obligat să reia drumul spre
casă a putut să-şi ducă existenfa grafie „sacagiului".
Cu toată celebritatea sa n ’a fost admirat de confrafi ci doar
de elevii Iui, dintre care cei mai buni i-au veghiat ultimele clipe:
Bouillaud şi Cruveilhîer.
In afară de necredinfa Iui, Dupuytren, fiu de fărani ce suferise
mult avea un defect: era avar.
Medicul preferat al Iui Balzac este de bună seamă Horace Bianchon, elevul lui Desplein (Dupuytren), acela pe care romancierul
l-a cbemaf Ia patul său de moarte. II consideră drept cel mai distins dintre
medicii tineri, înfelept şi modest. Ci itorul îl întâlneşte în „Père Goriot"
dând sfaturi Eugeniei de Rasfignac, cum să îngrijească pe bătrânul
bolnav.
Este un medic cu mult suflet, îi este milă de bolnavii săi şi este
singurul dintre medicii care este afectat de suferinfele Iui Raphaël de
Valentin. Cunoaşte pe Desplein Ia Hôtel-Dieu şi devine elevul său pre
ferat şi-I va asista în ultimele sale clipe (Messe de I’Athee).
Copilul răsfăfat al Iui Balzac, apare cel mai mult în „Comedie
Humaine * ca medic sau ca povestitor spiritual şi strălucit. Lui îi- atri
buie Balzac nuvelele intitulate „La Grande Bretêche": „Dont Ie charme
avait tenu les auditeurs suspendus aux lèvres du jeune docteur".
Printre lucrările foarte numeroase, în care figurează Bianchou,
cităm: „César Birotteau", „L’interdiction", „Ilusions perdues", „La ra
bouilleuse", „Les secrets de la Princesse de Cadignan", „Leş Employés",
„Pierrette", „Esther Gobseck", „Splendeurs et misères des courtisanes",
„La Dernière incarnation de Vautrin", „Honorine", „Envers de l’histoire
contemporaine", „Peau de Chagrin", „U ne double famille", „U n
prince de la bohème", „Mémoires de deux jeunes mariées"^ „La muse
du departement", „La fausse maîtresse", etc., etc.
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Horace Bianchon nu este altul decât marele Bouillaud, a cărui
biografie romanfată se poate spune că i-a făcuf-o Balzac. El a fost
elevul iui Dupuytren şi a veghiaf ultimele clipe ale acestuia. In 1825,
face o descoperire asupra localizărilor cerebrale, fapt citat de Balzac.
A fost medicul şi amicul Iui Lamartine. Multe alte date din vieafa sa
sunt redate întocmai de Balzac, ceea ce face ca îndoiala să nu fie
posibla, Bianchon nu este altul decât Bouillaud.
Alături de aceşti doi medici iese în relief în operele Iui Balzao
şi fizionomia destul de originală a Iui Denis Minôret. Debutul său în
medicină este foarte- greu, dar grafie cunoşfiinfelor sale medicale ajunge
medic, şef de spital, jnedicul împăratului; ofifer al Iegiunei de Onoare.
Ateu, a fost totuşi prietenul cel mai bun al abatelui Chaperon. Acesta:
insa a isbutif să-i insufle credinfa prin mica nepoată a doctorului, Ursule
Mirouëf, de a 'cărei educafie se îngrijea.
Ca urmare, Minorei se duce Ia doctorul Bouvard, unde este pă
truns de realitatea fenomenelor miraculoase produse prin experienfele
magnetice ale somnambulismului. Moare Ia Nemours, persecutat de
numeroşii săi moştenitori.
..
^ ." C o m e d ie ,Humaine" apar alături trei nume: Brisset, Camé
ristes, Maugredie. Iafă-i împreună în consult Ia patul Iui Raphaël de
Valentin în „Peau de Chagrin".
. brisset medicul Iui Louis Philippe, succesorul Iui Cabanis şî
„ .
este identificat aproape cu siguranfă: D-r Broussais, ale
cărui studii de fiziologie interesau pe Balzac pe Ia 1821. Teoriile
sale in ^domeniul neurologiei sunt acelea ale Iui Brisset în „Peau de
r „ 9:r,in • be m.aî. ^cunoaşte uşor medicul ce se ocupa mult cu furburariie aparatului digestiv şi cu sângerarea.
Caméristes, cu fotul opus, omul exalfafiei şi al credinfei, care
vedea in vieafa omenească un principiu secret, fenomen inexplicabil,
care-şi rade de eforturile noastre, nu este altul decât Récamier, nume.e hindu-i latinizat prin imaginafia balzaciană. Drept caracteristică sunt
cercetările sale asupra tratamentului cancerului.
j ... füesie
? pare cţară doctrina Iui Récamier, care nu separă nicio
dată fiinfa fiziologică de cea fizică.
Maugredie, omul tentativelor disperate, un mare observator re
gele observaţiei găsea ceva bun în orice teorie, dar nu adopta niciuna.
_
i a crezut a fi Magendie prin analogia numelui şi teoriile sale.
lotuşi ar putea să fie ascunşi sub acest nume Trousseau „I’homme des
tentatives desesperés sau doctorul dules Guérin.
In afara medicilor de mai sus există încă destul alfii, care din
cauza aparifiei lor mai restrânsă în Comédie Humaine nu pot fi idenfiTicap.
Aşa de exemplu e doctorul Bouvard, acela care I-a inifiat pe
Uenis Minorei în experienfele Iui magnetice. 'Acelaşi Bouvard are ca
disc,pol pe doctorul Lebrun j fot el constată decesul Iui Lucien de
Kubempre (La dernière incarnation de Vautrin).
Medicul de caracter al nevoiaşilor, cel ce intră prin subsoluri
sau mansarde şi care uneori, în Ioc de a-şi încasa onorariul, Iasă un
ajutor tammei nevoiaşe, este reprezentat prin doctorul Poulain doctor
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care face de toate, cu o bogate experienţă, fără avere sau relaţii,
care îşi întreţine cu acelaşi devotament bătrâna mamă şi care nu-şi
pierde ambiţia de a ocupa locul pe care-1 merite, este un om bun.
şi în general iubit.
Apoi, înfr’o privire fugară, ceilalţi medici din Paris ce poi fi
înlâlniji în Comédie Humaine, sunî:
Profesorul Angard care însoţeşte pe Horace Bianchon Ia M-me
"Hector Huloî.
. . . . . .
Berton, om rece şi medic sever, îngrijeşte pe Vanda de Mergi
(,,Envers de l’histoire contemporaine“).
Brousson îngrijeşte pe Dean Frédéric Taillefer.
Duriau, mamoş, asiste pe Bianchon Ia naşterea M-me de Ia
Baudraye.
Grimprel are ca cliente pe M-me Vauquer.
b
_
Hadry, medic al burgheziei, apare în ^.César Birotfeau , „H is
toire des Treize", „Ferragus", „Cousin Pons , „Rabouilleuse , „Envers
de l’histoire contemporaine”.
'
D -r Larabif' apare doar odaia la Adeline HuloiMeyraux, medicul şi amicul Iui Louis Lambert.
Sinard dă îngrijire d-nei de Sérizy împreună cu Desplein şi H o
race Bianchon.
D-r Halpersohn, evreu polonez, avar şi comunist dar capabil,
îngrijeşte pe Vanda de Mergi .şi nu dă asîstenfă medicală săracilor
dacă aceşiia nu au suficienţi bani pentru onorariu.
'

CAPITOLUL IV
Medicii din provincie

Căutându-şi personagiile în toate mediile, era natural să se ocupe
şi de provincie. Şi iată—
I pe doctorul Marfener stabilit în Provins în 1827.
Aceasta personifică oarecum idealul de nobleţă şi măreţie pe care Balzac
şi-I făcuse despre medic.
Marfener este acela care luptă din răsputeri cu un adversar mai
puternic decât ef, cu moartea ce veni s o ia pe biata Pierrette Lorrain^
cu devotament şi abnegaţie, făcând abstracţie de lupta ce se ducea
între cele două partide ale micului oraş-. Marea burghezie cu d-na Tiphaine în frunte şi micii comercianţi conduşi de avocatul Vinei. După„journal de Goncourt“ doctorul Marfener a existat realmente şi Balzac
nu i-a schimbat numele.
Alături de acest virtuos Marfener apare chipul medicului avar
şi fără scrupule, Rouget care se căsătoreşte cu o tânără, bogată şi fru
moasă, fată a cărei sănătate şubredă i-a dat speranţe de a o moşteni.
Ea moare, în adevăr, dar după ce a daf^ naştere Ia doi copii. Rouget
îşi desmoşteneşte fiica şi apoi ia pe lângă el o fată de 15 ani, Flore
Brazier.
r - Voind să imite pe Louis XV, este nevoit însă să respecte fecioria
copilei, fiind trecut çu mult de vârsta amantului d-rei de Romanis.
Apare şi medicul băilor. Raphaël de Valentin, tuberculos, este
trimis Ia Aix. Medicul, un om ce i-a făcut o bună impresie, I-a
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CAPITOLUL VI
Medicii de fără
In lucrările Iui Balzac nu suni decât doi medici de fără, din
care Bénassis este gel care ocupă un Ioc mai însemnai.
C ăi despre cel de al doilea, Roubaud, un medic iânăr, dar ca
pabil, care a fost elevul Iui Desplein, irâieşie în îimpul Iui Louis
Philippe ,în Hauie-Vienne.
Doctorul Bénassis născui în Lanquedoc în 1779, este un per
sonagiu real, cunoscui bine de autor după cum araiâ scrisoarea către!
sora sa Laure de Surville. Penîru această lucrare pe care Balzac o
preferă tuturor celorlalte, el a depus o activitate şi o muncă deosebită
aşa cum scrie d-nei Zulma Carraud: ...„Le médecin de campagne me
coûte dix fois plus de travail que ne m’en a coûté Lambert. Il n’y a
pas de phrase, d'idee qui n’ait été vue, revue, lue, relue, corigée, c’est,
effrayant".
Elev Ia Colegiul de Sorèze în Tarn condus pe atunci de oratorieni, îşi continuă studiile Ia Paris în cartierul latin. Rămas orfan Ja
22 ani cu o moştenire mare, începe să cheltuiască nesăbuit şi pără
seşte o tânără femeie delà care are un copil. Aceasta îl iartă şi peste
doi ani, pe patul de moarte îi încredinţează copilul. Nefericit şi plin
de remuşcări, simjind că nu e făcut pentru vieafa de om singur,
se îndrăgosteşte de o tânără fată încântătoare, dar familia ei îl în
depărtează definiliv de ea. Se consacră educafiei fiului său, dar şi
acesta moare. Disperat, se hotărăşte să se sinucidă; dar călătorind
se stabileşte într'un orăşel "mic de pe Isère, devenind medic de fără
şi nu părăseşte niciodată acest orăşel plin de cretini, pe care-I face
un centru activ şi prosper.
✓
Din vieaja acestui o n v Balzac s’a ocupat cel mai pufin de ac
tivitatea medicală.,
Bénassis apare ca un bun gospodar, un om de bine, admi
nistrator priceput, sfătuitor şi înfelept. Numit primar pentru meritele
sale, el ridică felul de trai al locuitorilor prin desfiinţarea colibelor in
salubre, Ie fişipeşte superstifiiîe, aprinde făclia culturii, construieşte
drumuri şi face o industrie înfloritoare.
Este adevărat că, în această bogâfie de fapte, activitatea me
dicului devine ştearsă, dar în trecere este văzut aici făcând o sângerare, dincolo reducând o fractură, scofând un dinte, efectuând o naş-;
fere, operând o hernie.
In acest mediu, doctorul Bénassis este un exemplu de abnegafie,
de milă şi de renunfare complectă Ia bucuriile acestei lumi, Ia ambifie,
Ia glorie.
EI doreşte sa devină doar prietenul celor sărmani al oamenilor
delà fără care mor filozofic, sufere, fac şi se culcă în felul animalelor.
Ceea ce-i place, este natura care-I încântă cu splendorile ei.
Originalul acestui doctor este un medic delà Voreppe, Rome.
Balzac face în 1832, o că atorie Ia Voreppe, cu care ocazie vorbeşte
de medicul de fără pe care l-a găsit acolo.
EI descrie cu atâta exactitate locurile acestea în „Le médecin
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de campagne , încât nu poafe exista îndoială în privinfa idenfităfii acestor
doi oameni. .
Doctorul Amable Rome e născut în 1781, la Hautes Alpes,
f
^ Grenoble şi apoi la Paris, susfinându-şi feţza|
in loUo. v_u Briançon luptă contra cretinismului din mai multe văi
ale regiunii ca şi Bénassis.
Remarcat^ de baronul Ladoucetfe, doctorul Rome este numit pré
test la Ruhr, însă după trecerea acestuia Germaniei, cu toată sfrăiucita sa situaţie nu-şi urmează calea gloriei ci se căsătoreşte şi sej
stabileşte Ia Voreppe. Balzac îl cunoaşte în familia d ’AgouIt unde
il aude povesfindu-şi vieafa. Apreciat ca medic, e numit Ia Azilul de
ahenafi delà Saint-Robert, dar revine în 1830 Ia Voreppe unde îşi
dedică tot timpul binelui pentru cei din jur, delà care nu voia nicio
dată s a primească bani. La moartea sa, în 1850, oamenii din îm
prejurimi îngenunchiau Ia trecerea cortegiului ca Ia o procesiune. Iar pe
marea cruœ ce străjuia mormântul său, îi scriseseră „C i gît Ie bon
Monsieur Benassis pe mormântul doctorului Rome „Pertransiit beneraciendo .
u.
^
imaginaţia sa ce I-a ajutat şi cu exemplul acestei viefi su
blime, Balzac a făcut din „Le médecin de campagne“ o capo-d’operă.
CONCLUZIUNI
^
Î. se poate, contesta Iui Balzac dreptul de a fi şeful noueî
şcoli realistă şi naturalistă în locul formulelor fade şi sentimentale ale ro
mantismului sau celei vechi ale clasicismului şi meritul de a fi introdus
din aceiaşi concepţie realistă pe medici în literatură. Flaubert, de Goncourt, Daudet, Zola, au căutat şi ei să închine pagini medicilor dar
in mai mică măsură, Molière a văzut doar partea comică.
In roman importanfa medicului a fost „legiferată" de Balzac
care a ales-o dintre cele trei robe: de preot, magistrat şi medic, dat
aceasta din urmă cu principii neîncadrafe în Biblie sau Cod, oferă bojEfofia in evenimente necesara romancierului.

TEZA DE DOCTORAT IN MEDICINA
de

EMU GHIORGHIU

Ca şi în anul trecut, în anul acesfa teza de doctorat s a simpli
ficat foarte mult, rezumându-se numai Ia predarea unui manuscris, bine
înţeles scris Ia maşină. Formalităţile de susţinere, din cauza evenimen
telor, au fost suprimate şi proclamarea s’a făcut în bloc de către decani
numai în prezen.'a noilor doctori.
Se pune întrebarea dacă în asemenea condiţii teza de doctorat
mai are vreun rost.
P. Vallery-Radol publică în colecţia Hippocrate o lucrare intitu
lată : Histoire de Ia fhesg"'de maîtrise el de doctorat en chirurgie â
Paris.
Această formalitate, arată autorul, a fost combătută dela început
şi Vicq d Azyr, doctor regent al facultăţii, spunea că teza ascunde
multă ignoranţă sub matca latină. Vicq d’Azyr este acel neurolog care
susţinea împreuna cu alţii ca Reil, Monvo, etc., „că ‘sistemul nervos ar
avea o dispozijie specială.. Funcţiunile încep în creier care se împarte
în atâtea departamente, câte organe avem. Astfel a luat naştere frenologia cu GsII şi Spurzheim. V xq d'Azyr ajunsese Ia ideea că teza
ar trebui să fie facultativă şi nicidecum obligatorie.
ba 1797, sub consulat, se admifea două teze, una de medicină
şi alta de chirurgie, după cum Gandidaţii se destinau îngrijirilor de bol
navi sau grtei chirurgicale.
După 1900 în Franţa, cu ocazia modificării programului facultăţi.or de medicină, separafiunea revine pe tapet şi Profesorul Quenu,
elevul marelui Terrier, o susţinea cu îndârjire. La noi titlul diplomei
parcă incită în acest sens, de oarece stă scris doctor în medicină şi
chirurgie!
In Franţa, începând cu 1809, Rectorul Universităţii era autorizat
să acorde dublul iit.u de doctor în medicină şi chirurgie, ca Ja noi, cu o
condiţie: să treacă cu succes cele două patologii, internă şi externă,
şi două examene practice în fiecare ramură de diviziune a medicinei.
Sub a 2 -a restauraţie (Iulie 1815— Iulie 1830), juriul de teză era
compus din patru profesori şi doi agregaţi, iar după 1838, teza devine
facultativă. Ea devine obligatorie începând cu 1842, iar titlul de doctor
în chirurgie fu suprimat Ia 1892, împreună cu acel de ofiţer de săM. M. R.
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notate, care era acordat pentru exercitarea mediciner, fără beneficiul
titlului de doctor în medicina.
In Franfa se acordă,^ contrar fării noastre, numai titlul de doc-t
tor în medicină, care conferă dreptul să se exercite medicina ori chirurgia,
avându-se în vedere medicii de fără. Ei nu pot să se specializeze şi
au nevoie de ambele ramuri ale medicinei.
Aceste .scurte spicuiri din lucrarea Iui P. Vallery-Radot, ne obligă
Ia o concluzie.
Este utilă teza sau nu?
Răspunsul îl dă tot d-I Vallery-Radot, răspuns foarte judicios
şi care nu poate fi combătut.
Teza se impune fiindcă exteriorizează sentimente înalte cu ocazia
acestui moment solemn al viefei universitare care este susfinerea.
Imediat după teză, candidatul obfine cel mai mare titlu de care
dispune Universitatea.
Oricât de discretă ar fi ceremonia care însofeşte susfinerea tezei,
ea este un simbol de legătură cu trecutul şi îmbracă totdeauna un ca
racter impresionant.
Mai cu seamă în facultăfife în care se depune jurământul.

PREPARATE NOUI

S Y N H O ES TR D N
1

riO L E

şi

T A B L E T E

Preparat oestrogen sintetic derivat al stilbenulul.
Acţiune identică cu a hormonului folicular
1 fiolă sau 1 tabletă = 1 mgr substanţă, corespunzând efectului a 10.000 unităţi
'
internaţionale hormon folicular cristalizat.

Vitamina reproducţiei
1 tabletă conţine 0.01 gr. Vitamina E.

B u cu reşti, V, str. L o g o fă tu l T ăut, 9 9 . —

Tei.

fi.ea.oa

Consiliul
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S anitar Superior

ANTEPROECTUL LEGEI DE ORGANIZARE
SANITARĂ A STATULUI

In ziua de 18 Noembrie a. c., a avut Ioc Ia Minist. Sănăt. şi
Ocrotirilor Sociale, sub Preşelenfia D-Iui Prof. Dr. P. Tomescu, Mi
nistrul Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale, întrunirea Consiliului Sanitar
Superior.
D-I Ministru, Prof. Dr. Petre Tomescu, a făcut o largă expunere
asupra Anteproiectului de Lege pus în discufia Consiliului Sanitar
Superior, arătând necesitatea unei Legi unitare de organizare sanitară
a Statului, întru cât normele variate şi uneori divergente care guvernează
acfiunea sanitară dusă de diferite institufiuni şi autorifăfi nu pot duce
Ia rezultatele ce se urmăresc, pentru progresul general al sănătăţii
publice.
Legile actuale pentru a fi puse de acord cu realităţile au su
ferit numeroase modificări, astfel că o lege nouă şi unitară a devenit
absolut necesară.
D-I Ministru arată apoi ideile fundamentale ale Anfeproecfului
de lege din care reţinem pe cele esenţiale:
Simplificarea aparatului administrativ; — consolidarea aparatului teh
nic; — descentralizarea administrativă (puteri de dispoziţie acordate conducă
torilor de institutiuni); — unificarea tutulor instituţiilor sanitare; — norme
fixe de desvoltare a tuturor institutiunilor prin mijloace proprii; — norme de
selecţionare unitară a întregului personal medico-sanitar; — spitalele să se
desvolte prin veniturile proprii pe care vor căuta să şi le crească şi prin
împrumuturi amortizabile prin veniturile lor; — favorizarea vietei profe
sionale şi ştiinţifice locale; — scutirea medicilor de răspunderile administra
tive; — acordarea de satisfacţii morale şi materiale medicilor prin gradaţia
de merit; prin cote de împărţit personalului medical, auxiliar şi de serviciu
din spitale, iar la Medici sanitari prin Eforiile locale din veniturile proprii.
Problemele medico-sociale vor fi studiate şi rezolvate prin activitatea medi
cilor specialişti care vor extinde acţiunea lor, pe teritoriul unui judeţ în ceaoe
priveşte specialitatea lor. Legile sanitare să urmărească a asigura corpului
medical condiţii de viată şi de lucru cât mai bune pentru ca medici să-şi poată
îndeplini nobila lor misiune, corpul medical român pe care se bizue în
treaga organizare a statului român făcându-şi datoria şi meritând toate elogiile.
D. Prof. D-r Danieloipolu' susţine o cât mai complectă autonomia lo
cală pentru institutiuni; — pledează pentru un Consiliu al clinicilor, ca la
Cluj, care să veghieze la prosperitatea clinicelor; — clinicele odată cu în
grijirea bolnavilor să asigure învăţământul medical, dar având la dispoziţie
paturi puţine este nevoe ca toate institutiunile pendinte sau nu de Ministerul
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Sănătăţii să pună la dispoziţia bolnavilor şi învăţământului paturile necesare;
să se favorizeze specializarea; — să se coordoneze activitatea sani
tară pe teren şi in practică, ca la spitalul Klias, şi mai ales această coordonare
să nu_ fie împiedicată; — în apărarea drepturilor lor medici în litigiile lor
facă apel la Comisia Centrală din Mia'ster.
D. Prof. BăKeanu cere ca serviciile sanitare ale Municipiilor să nu
“ e_ puse sub dependinţa serviciilor sanitare ale Judeţelor, cel puţin în capi
tală ;
la specialităţi să se prevadă şi activitatea de medic higenist care
lipseşte la enumerarea specialităţi lor; — Institutele de ştintă aplicată să
rămână pendinte de Facultatea respectivă.
•
Bnri,eann: cere- ca>işezămintele precum Eforia spitalelor
civile să continue a se conduce dupe normele lor tehnice şi administrative, aşa
cum este cuprins în articolul 141, cărora medici primari de secţii să se
conformeze.
D. Prof. I. Iaeoboviei: toate instituţiile sanitare să fie sub controlul
Statului care să aibă drept de intervenţie; — actuala Lege sanitară fiind
o lege de organizare a statului, trebue să se încadreze în interesele statului,
subţ a cărui dependinţă să stea; — statul dacă vroa să aibă medici
bum, trebue să $e îngrijească să-i formeze şi educe cum trebue; — la Tg. Ocna
sa făcut un sanatoriu model pentru condamnaţii pe viată; pe când şi pentru
Prof. Universitari bolnavi întreabă D-sa.
.
AgT. G. Marineseu cere să se prevadă în lege dispozitiuni cate
gorice cu privire la medici evrei şi la casa de ajutor a medicilor (în prezent
nu se ajută nici medici pe ei şi nici farmacişti nu le vin în ajutor, executând
retete fără ştampilă).
D. Prof. I. Ilaţiegann constată că fiind vorba de o lege de organizare a statului este nevoe de o operă educativă a maselor, să se favorizeze
şi dirijeze forjele^ noţiuni, Legea netinzând numai la favorizarea sănătăţii,
dar la creşterea sănătăţii; — şi să se formeze conducătorii, elitele; — toate
spitalele să devină centre universitare, nu toti medici putând fi profesori universitari oficiali; — institutele (clinicele) să organizeze cursuri superioare
Ministerul va favoriza învăţământul în institutiunile sale, iar Facultăţile vor
organiza învăţământul real.
-11'. Agr:
Cristide spune că coordonarea activităţilor sanitare se
practică- in
spitalul Brâneovenesc; — precum se favorizează
învăţământul
prin medicii agregaţi cari fac şcoală cu studenţi; — în cadrul art. 141, cere
caA serviciile spitaliceşti să nu facă şi administraţie, aşezămintele mari ur
mând a se
conduce dupe normele lor administrative.
D. D-r Nandriş cere un comandant unic al organizărei sanitare, la
care să participe M. S. P., M. F.şi Ministerul înzestrări; — în cadrul art.
85 spune că
medicii de spitale nu pot exercita şi operă preventivă în judeţ,
unde nu ar avea timp să meargă de cât în zilele de sărbătoare; — se ocupă
de activitatea practici medicale prin acordare de reciprocitate cu medici
streini; — de conducerea Consiliului superior al Colegului, neprevăzându-se
cine îl conduce;
se ocupă şi de art. 172 în ce priveşte specialişti; — com
bate art. 204 care prevede norme de selecţionare în plus a medicilor primari din provincie^ cari vor să ocupe ponturi similare în. centrele universitare *
— cere ca medicii să fie menţinuţi în serviciu până la 62 ani, fiind lipsă
de medici, mai ales că Ministerul îşi rezervă dreptul de a concedia incapabili la 55 ani.
D. Prof. Gane spune că nu este necesar a se prevede sancţiuni ci din
conţra coordonare; — este necesar un capitol pentru realizarea unei cola-punere în acord cu legea învăţământului superior; — institutele de
ştimfa. aplicată să fie mai independente; — problema ocrotirei copilului poate
fi mai precis#.
r
-D* Pr°f* Daniello cere ca noua lege să. dea posibilitate mai mare în
lupta antituberculoasă. Astăzi sunt prea multe societăţii de tuberculoză, care
trebuesc coordonate de Minister.
Astfel trebue stabilit armamentul tuberculos, şi toate institutiunile pen
tru combaterea tuberculozii să fie grupate.
D. D-r Ramiieantii spune că asigurarea sănătăţii satelor se bazează
pe 6 elemente: a) naşterile — curentul de intrare; b) indiciile de sănătate
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individual şi social; — combaterea mortalităţii. Primele sunt neglijate în
anumită măsură.
D. Prof. Vintilrseu: Legea trebue să prevadă conditiuni desprer
„medicament“ .
D. D-r Irimrseu: în lege nu se vorbeşte de instituţiile care se. ocupă
de tuberculoză. Germania în legea ce pregăteşte centralizează toată activitatea
antituberculoasă.
D. Gen. Negoescu vorbeşte şi ' face propuneri în ceeace priveşte ba
lastul de soldaţi tuberculoşi.
D. Ministru precizează: toate serviciile medicale să fie puse la dis
poziţia învăţământului; trebue să fie precizată Casa de Credit şi Pensiuni a
medicilor; Acţiunea medicilor primari specialişti — nu ca în trecut — ci să
fie conducătorii problemelor ce cad în specialităţile lor; numirile medicilor
primari în centrele universitare, trebue făcută, cercetând toate însuşirile lor,
ei luând parte la învăţământ; — trebue redactat un articol care să prevadă
modul în care toti asistenţii să treacă în cadrele Ministerului; — pensionarea
nu poate fi dusă la 62 ani, ca să nu se ivească proteste delà cei depe front;
— problema tuberculozei — este de domeniul codului sanitar.
D. Prof. N. Lupn propune unificarea nu coordonarea tuturor inştitutiunilor sanitare.
.
D-l Ministru, spune că este numai o etapă, pentru unificare (vezi
art» 107).
■
D. Prof. Bazil Teodorescu — eşte pentru unificare.
D. Prof. Danielopol, es,te tot pentru unificare, cu condiţia ca ea să
fie posibilă.
D. Prof. Iacoboviei spune că unificarea este în funcţie de concepţie
de guvernare care daqă este pentru a-şi îngriji tpti cetăţenii tării, atunci
unificarea se impune unei bune guvernări.
D. Prof. Danielopolu; Elementul important este autonomia spitalelor;
— Să fie întărite dispozitiunile legei şi să se prevadă ca atare sancţiuni, —
Coordonarea activităţii institutiunilor sanitare în planul Statului să fie mai
întărită; — crede că avizul Consiliului Sanitar superior este necesar. — învăţă
mântul medical s’a des,voltat nedirijat. Studenţii nu pot învăţa pe actualul nu
măr de paturi,. şi cere ca toate institutiunile cu şcop sanitar, de orice fel să
fie puse la dispoziţia învăţământului, altfel învăţământul medical se va com
promite. Orice spital poate fi autonom, şi clinicele nu? Institutiunile din ini
ţiativă particulară sunt ins,titutiuni publice în sensul acestei legi.
D. Prof. Tndoran cere ca spitalelor să li facă cel puţin instalaţia
unui laborator.
D. Consilier tehnic D-r Gruia N. Ionescu răspunde că Ministerul echi
pează 100 ins,talatii standard de mici laboratorii destinate spitalelor de spe
cialitate ce nu au laboratorii şi spitalelor mixte. Ele vor permite realizarea
unui număr de analize simple şi curente dupe metode standard; ce vor însoţi
într'o 'broşură instalaţia de laborator.
D. D-r M. Câncînleseu spune că legea nu aduce precizări în privinţa
practicei medicale de către medicii evrei ; cere ca hotărârile ('omisiunilor dis
ciplinare sâ fie operante şi ipuse de îndată în execuţie. Cere măcar coordonare,
până la unificare.

Acest Anteproiect de organizare sanitară a statului român — în
afară de însuşirile enumărafe de D-I Ministru Prof. D-r P. T o m e s c u
în cuvântarea finufă Ia începutul şedinfei, însuşiri căpătate în largă mă
sură prin dispozifiunile succesive că D-sa a luat de când se află în capul
Ministerului — delà prima citire dă impresia unei sinteze legislative,
care cuprinde într’un tot unitar măsuri disparate cari converg în scop
medico-sanitar. Se desprinde, apoi, tendinfa de a elabora organizarea
sanitară a fărîi în cadrul unitar al statului şi al najiunei române,
iendinfă care s’a evidenfiat şi mai bine prin discufiile generale când s ’a
cerut Unificarea tutulor institufiunilor de ordin sanitar, menite să cuprindă
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pe toii cefăfenii de origine efnică româna, unificare care nu se poale
realiza în mod efectiv şi practic deoât sub o unitate de comandament
şi, acesta nu poate reveni deoât Ministerului Sănătăfii Publice şi aî
Ucrotirilor Sociale. Pentru a conjuga teoreticul cu practicul, se prevăd
dispozifiuni cari vor pune de acord învăfâmântul medico-sanifar cu or
ganizarea sanitară pe. teren modelându-se un- factor după celălalt,
renfni pazirea sănătăfii se dă cea mai mare extensie dispozifiunilor
de ordin preventiv prin crearea de Centre de sănătate, de Case dei
sanatate, de mici matemităfi. Pentru căpătarea sănâtâfii se favorizează
inshfufiunile de ordin curativ cari sunt spitalele, prin punerea Ia dispozifia lor a veniturilor proprii, grafie unei autonomii locale. Pentru
creşterea sănâtâfii, D-I Pnof. Hafieganu a semnalat nevoia luării de
masuri
măsuri cari rămân să fie traduse în fapt — creştere a sănafăfii care necesită formarea elitelor şi favorizarea specializării.
Toate aceste tendinfe, precum şi altele asupra cărora trecem deo
camdată, rees din contextul proiectuluui; rees din însăşi intenfia încercă
rii de organizare sanitară a întreg statului român, (cu toate institufiunife
sale ş‘ cu tofi locuitorii săi, cetăfeni români arieni şi străini); rees din
omisiunile involuntare (în ceea ce priveşte lupta contra tuberculozei, ş.
a .; său voluntare, (în ceea ce priveşte pe medicii evrei, institufiunife
autonome ş. a.) care vor urma s ă fie cuprinse în dispozifiuni anexe
speciale; rees din cuvântările finute Ia luarea în considerare a ante
proiectului, Ia discufiile în general — după cum se obicinuia în
parlamentele trecutului — discursuri dări însă epuizează pe oratori
şi obosesc pe ceilalfi, sustrângându-i dela discufia pe articole.
Aceste tendinfe urmează să fie precizate sau formulate Ia discufia
pe articole, discufie care trebue să se facă pe îndelete, să fie reluată
la nevoie; finându-se seamă de propunerile făcute; refinându-se sau
adapiandu-se unele, modificându-se sau respingându-se altele — dintro parte şi alfa.
..y?i asemenea proiect, de însemnătate capitală, care depăşeşte
necesităţile prezentului şi angajează statul în apărarea patrimoniului şi
rezervoriului biologic al neamului românesc, va câştiga dacă va fi supus
după un timp de sedimentare prielnică unei a doua cetiri. Până atunci
ideile se vor preciza, principiul coordonării va fi aplicat, iar unitatea
de acfiune şi comandament va fi câştigată. Atunci articolele respective
vor pu tai căpătă forma definitivă; folosul Iegei va fi crescut şi constituirea
actualului Lonsiliu Sanitar Superior va fi justificată.
ii. Cănciulescu

ACTIVITATE IN CADRUL INSTITUŢIUNILOR
SANITARE DIN OLTENIA
In continuarea inspecfiilor făcute în ziua de 27 Sept. .1942, îm
preună cu D-nii D-ri C. Cosmufa, Inspector G -ral Sanitar- şi I. Popescu, Medic primar al jud. Doljiu, am constatat, Ia Spitalul din
C alafat:
Spitalul funcţionează cu 25 paturi (în trecut cu 15 paturi); are
capacitate pentru 45 paturi. A fost clădit în 1895 de către Gh. G iuriglu cu sofia sa Elena, a costat 46.100 Iei (în bani de atunci).
D-l medic al spitalului a fost găsit la spital împreună, cu tot perso
nalul subaltern, în plină activitate.
Of. sanitar al spitalului este mobilizat.
Curtea spitalului este curată şi bine îngrijită; o plantaţie cu pomi
roditori şi diferite legume şi zarzavaturi ce se folosesc la hrana bolnavilor.
Pavilionul central — ce serveşte la internarea bolnavilor de diferita
boli — este curat întreţinut, are însă nevoe de amănunţite şi radicale reparatiuni. Din sumele ce ş’au dat de Ministerul Sănătătei, 150.000 _ lei, şi
10.000 lei daţi dela fondul sanitar al jud. Dolj, la care se adaogă şi suma
de 30.000 lei dată tot din fondurile Minist. Sănătătei, adică în total de
190.000 lei, începând din toamna anului 1941, luna Octombrie, s’au făcut
reparaţii radicale la un salon mare şi la sobele din acest pavilion. Repararatiile făcute la salon nu sunt bine puse la punct şi au nevoe de retuşări.
Unul din saloane este reparat încă din anul anterior, iar sala de
sterilizare s’a refăcut cu fondurile date de D -l I. Marian dela Piatra-Olt,
localnic din Calafat, costând în total circa 130.000 lei. - Pentru gestul fru
mos ce a făcut s’a intervenit la Ministerul Sănătătei spre a i se conferi
„Meritul Sanitar CI. 1“ , însă cum pănă în prezent nu s’a dat nici un re
zultat, se va interveni din nou atât de Serviciul Sanitar Judeţean, cât şi
de Inspectoratul G-ral Sanitar. La acest pavilion este absolut necesar să se
refacă aripele în care în prezent se află. closetele, Pentru aceste refaceri
s’au întocmit devizele prin Serv. tehnic judeţean, însă tardiv. Aşa că această
lucrare nu se va mai putea executa în această toamnă.
Pavilionul în care se află bucătăria are deasemenea nevoe de amă
nunţite reparatiuni. S’a refăcut maşina de gătit în teracotă şi s>a lucrat în
bune conditiuni. Trebuia început cu scara, ale cărei trepte foarte deteriorate
se escaladează cu greu; vor fi şi mai greu, cu tăvile încărcate, iarna.
Deasemenea toate clădirile situate în fundul curtei nu sunt alt ceva
decât mini şi trebuesc neapărat complect refăcute.
La acest spital se găseşte o etuvă masă mobilă, în bună stare de
funcţionare, adăpostită sub un şopron. Are nevoe de un adăpost, iar etuva
suntem de părere să- se fixeze sub acest şopron.
Morga are deasemenea nevoe de unele reparaţii.
Pavilionul de contagioşi are nevoe de reparaţii şi unele mici amena
jări mai ales că. are closetul aparte de clădire. Acest rău se poate corecta
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La Spitalul rural din Poiana M are, jud. Dolj, clădii şi donai
în 1907 de călre P. I. Trăisfaru şi sofia sa Prina:
Am găsit prezenţi la spital pe D-l medie
al spitalului cu circ-ţie
Poiana Mare— Dolj, împreună cu
of. sanitar 'al circ. Tunari, ce supli
neşte şi postul de Of. sanitar al spitalului, titularul fiind concentrat şi pe
moaşa circ. Poiana Mare, soţia oficiantului care face şi pe intendentul spitalului.
Curtea spitalului — în porţiunea din fata spitalului şi în jurul pa
vilionului şi a locuinţei medicului
— este curată şi bine îngrijită.- Iar în
partea din fund, adică porţiunea îngrădită pentru grădina de zarzavaturi,
şi curtea pentru păsări, sunt neglijate şi eu burueni.
Mai ales gunoiul depozitat de ani de zile, situat spre grajduri trebue
neapărat cărat la câmp, ordinul dat de Medicul primar în repetate rânduţi,
ne find executat.
Constatăm că, deşi spitalul nu are mei un porc, în schimb medicul
arfi trei porci mari, şi multe păsări. D-l medic va lua măsuri să se menţină
curăţenia necesară în curtea unde creşte porcii şi păsările. Şi cum poate
creşte trei porci pentru dânsul, va creşte şi pentru spital unul sau doi porci.
Pavilionului central al spitalului în care se internează bolnavii de
boli curente, i ' s’au făcut reparaţii în limita sumei de opt zeci mii, daţi de
Medicul primar al judeţului Dolj, din care: zece mii dela fondul sanitar ju
deţean şi cinei zeci de mii daţi de Ministerul Sănătătei, precum şi încă alţi
20.000 lei proveniţi tot dela Ministerul Sănătătei, deci =
80.000 leî.
în total.
Suma însă a fost cu totul insuficientă — spitalul are nevoe de mari
reparaţii. Deşi s’a dat ordin ca D-l medic al spitalului să împrejmuiasîcă
şi să şi facă. devizele de toate reparaţiile ce sunt necesare spitalului, totuşi
până în prezent nu s’a executat. D-l medic al acestui spital se va interesa în
deaproape şi va stărui ca serviciul technic judeţean să întocmească devizele
după datele şi măsurătoriile ce le va pune la dispoziţie.
La acest spital nu există bae. Cu instalaţia veche ce încă. există în
prezent, se poate face fată situaţiei pientru a se putea repara şi pune în
funcţiune.
Sobele nu sunt toate în stare de funcţionare.

Marea majoritate a eamerilor sunt ocupate de personalul sanitar auxi
liar sau personalul sanitar. Astfel din pavilionul central care are 18 ca
mere, sunt utilizate astfel: o cameră pentru sala de operafie, ee este inexis
tentă şi care dela venirea actualului medic serveşte ca simplă sală de pansamente-teoretic; o cameră pentru cancelarie; o cameră, depozit de efecte şi
medicamente, la care se ajunge printr’o rezervă de bolnavi; o cameră pentru
depozitarea alimentelor, în care de altfel nu se găseşte mai nimic pentru jus
tificarea titulaturei ce o poartă!; o cameră pentru bucătărie, trei rezerve pen
tru. bolnavi şi două : saloane mari pentru bolnavi, o cameră în care se gă
seşte nişte săpun întins pe jos şi pentru care fată de cantitatea ca ni se
spune că este, se dă o cifră cam m'aro a costului, şi trei camere pentru per
sonalul de serviciu. Mai sunt în acelaş pavilion trei camere ocupate de familia
of. sanitar al acestui spital compusă din 2 pers. ambii funcţionari, întrucât
şi soţia este moaşe a cercului Poiana Mărie, şi o cameră ocupată de aparatele
de Roentgen — în lăzi — proprietatea medicului spitalului.
Aşa că dintr un număr de 18 camere câte are acest . pavilion, ca
utilizare sunt astfel împărţite: 5 pentru ad-ţia şi conducerea spitalului, 6
utilizate de personalul spitalului, 5 pentru internarea bolnavilor şi 2 goale
(una cu săpunul întins pe jos şi una cu aparatul Roentgen).
Unul din saloanele mari nu a mai fost utilizat de mulţi ani în urmă,
deşi este mai potrivit internărilor decât celălalt în care am găsit câţiva bol
navi la pat şi care este foarte friguros.

Pavilionul de boli contagioase este, cu totul neglijat şi foarte rău în 
treţinut. Uşile nu au mânerele broaştelor, iar broaştele sunt stricata la unele
Sobele foarte deteriorate, nici una în bună stare de funcţionare. Are cinci
camere pentru interneVci şi o a şasa cameră în care şe află un cotlon pentru
cazau de apă şi o cadă de bae ce serveşte medicului. In pod are nezervor în
bună stare, primind alimentarea cu apă, dela pompa din curte.
Şi la acest pavilion, ca şi la cel anterior, closetele sunt complect ne

îngrijite, negolite.
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TI 1
f nl t sP^ătorIe‘ *st? degradat. Sala spălătoriei, rău întreţinută.
1J-1 medic al spitalului va lua imediat măsuri să se zidească în cărămidă co
tlonul ca aşa cum este în prezent este inutilizabil. Deasememea va face un
gospodărească1

^

rufe> l0ale fiind mici

rePar*tii de strictă necesitate

,
Pompa de apă este în bună stare de funcţionare şi are debit suficient
de alimentarea întregului spital, dar racordul cu pavilionul cel mare este
delect, reparat va putea da .apă şi la bă,i şi la closetele pavilionului.
F,lnl
pC -!ÎUa de a?i internati 12 bolnavi, iar personal la hrană 6.
f i n . cum sc pastr^aza mancarca pentru seară este detestabil. Dulapul si_ at in b^atăne, şi în care am găsit o cratită cu un singur fel da mâncare pentru seara, esite ţinut foarte murdar.
7

• Avân? *5 v1ed®re ca 0 f ’ sanitar titular este concentrat, iar girantul
are şi cercul sau toata grija gospodăriei cade în sarcina medicului spitalului,
care ar avea dealtfel aceiaşi responsabilitate, chiar dacă ar fi titularul adică
ot. sanitar la post. D -l medie al Spitalului dă dovadă eă nu are autoritate

asupra subalternilor Ş1 se dezinteresează de buna gospodărie a spitalului.
„„ . /£ P sj* de fo n d u l sau eă nu s’au dat fonduri dela Ministerul S inătătri.
nu justifica m urdana şi dezordinea ee o găsim.

, u , - Pe Ta6est , a? f au dat> ?um reese din registrul de consultaţii 7736 conaJU-. Internări de bolnavi găsim 270; mici operaţiuni chirurgicale 37*
numărul de faceri in .spital nu se poate preciza.
*
m.„r„»Re- 0man<lăm
m! dio al spit- Sră-ŞÎ întocmească tabele numerice şi
gr tic , in care sa evidenţieze munca ce depune, ştiind că are activitate
nuna in acea»sta direcţie.
.

131516 bine. f
execute aceste grafice pentru Internări pe ani 10 în
r j r r
5 •am! ^au. cel Putin 1(16 când e dânsul lă acest spital, pe
grupe de boli la cei internaţi, de boli pulmonare, gastrice, renale, etc etc
fe l0perat" le chlrar^ cale; boli sociale, sifilisul şi paludismul, cu tratemcutele lor pe grupe de vârste, sex, etc. .
’
tabele şi

aficfT1 lnfantlla 1)6 mai multi ani deasemenea poate fi arătată în

,.
Naşteri pe August 25; pe tot 1941 şi pănă rîn prezent circa 250; statipicele nu sunt ţinute la curent.
,
_
..f 11 ,acea'sÎă 001
mupă’ c®a ,mai mare din tară, cu bălti în mijlocul ei,
cazurile de tuberculoza sunt destul de numeroase, circa 150 cazuri verii
iicate radioscopic; cazuri vechi şi noi 170, din cari au murit 52.
. m , a , . S0^ al 6. nu am Putut Stabili evidenta circ-tiei pentru bolile
pL
l ^
02" ’ Slflllii’ Poiană (80 în 1942) şi Paludism (204 în 1942)
,
; Veniturile^ gestul spital sunt înregistrate după cum urmează: din
suUiitiid18 r / u T " F
26.293 , lei; taxe dela operaţii 3700 lei; taxe de con
sultaşi 18.634 lei; dm donata 26.260 lei; aceste încasări sunt dela 1 Aprilie
a. c., iar taxele de consultata au încetat a se mai percepe dela apariţia
Deciziei asupra taxelor din spitale, dată de Ministerul Sănătăţii
P
a ?omu“ j ma*e «a această, comună, de reşedinţă ce are circ. 14790
cufleto 1R^nanafl1î are’ 'la . Care
ada°ffă imediat în continuare comuna Tunari
cu circ. 1800 suflete, mtro regiune atât de populată, este un rău că nu s’a

Ş

S

/ T

^ ' J t J T

la C° n^ tatii’ * * *

*

^

treaptă pe cei

In acest fel s’ ar crea un venit apreciabil spitalului şi în acelas timn
înstitutiei01 ™ 811:111111161111 şi totedată ar ridica Şi prestigiul mediouluî şi al

In concluzie, constatăm că activitatea medicului în linii generale
este buna, trebuie însă îndrumat şi ajutat cu sfatul. îşi va fine în de
aproape supravegherea personalului subaltern, ce Iasă impresia a fi
nedisciplmaî Vom, căuta să dea o mai bună şi mai rafională utilizare
camerilor spitalului. Va aranja sala de operafii, va repara băile, va goli
latrinele. Va depune toată stăruinfa să-şi întocmească toate devizele de

'
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reparaţiile şi îmbunată firi Ie ce sunt necesare spitalului. Nu se va mulfumi
numai sâ înainteze rapoarte, ci va urmări rezolvarea lor favorabilă. Va
căuta să aplice toate îndrumările ce t s’au dat cu ocazia acestei in
specţii şi din care unele nu s’au mai trecut în acest proces-verbal.
Un spital, sub toate aşteptările, care nu răspunde scopului donato
rilor, situat în cea mai mare comună din fără, într’un centru fertil şi
bogat, Ia disfanfă de calea ferată.
*
La Serv. Sanitar şi Dispensarul Oraşului Calafat am constatat:
Nu sunt epidemii. Cercetând evidenţa bolilor şociale se constată: pe
acest an sunt înregistrate 26 cazuri, din care numai 6 în viaţă, de tu
berculoză; 9 cazuri de sifilis», ‘cărora se constată că li se face tratamentul; 11
cazuri de malarie, care sunt tratate conform ordinelor; 8 cazuri de pelagră
şi 5 cazuri de cancer. Consultaţii gratuite s’au dat 4346.
Excedent în 1940 = 6.90,; în 1941 = 7.05.'
Mortalitate infantilă în 1940 = 1 0 % ; în 1941 = 16% .
Mortalitate generală în 1940 = 115; în 1941 = 99.
Naşteri în 1941 = 147 (4 născuţi morţi) la o populaţie de 7353
.locuitori.
Arhiva şi lucrările de cancelarie sunt ţinute în ordine şi la zi.
Cercetând activitatea soréi de ocrotire Grecu Elena, care este venită
în aoest poet din luna Iulie, se constată că activează pe teren după pro
gramul şi ordinele ce le are, având toate înregistrările la zi, complect cu
toate datele, fiind îndrumată şi supravegheată de D-l medic şef al oraşu
lui şi al dispensarului.
. In 26 Sept. cor., a făcut 8 vizite domiciliare, de la 8.30 — 14.30.
deci 6 ore pe teren, în cari vizitarea a durat 4.05 iar timpul de deplasare
1.85 ore. Lucrări la dispensar 1.30 ore.
Se constată că atât medicul cât şi personalul subaltern îşi indie-*
plinesc foarte conştiincios îndatoririle.
Localul de dispensar este curat şi bine întreţinut. S’a luat contact
cu proprietarul caselor; care şi-a luat angajamjejntul să refacă împrejmuirea
de casa vecină — din faţă, — ce este tot a isa.
Se vor lua măguri de către D-l medic să se amenajeze grădina In
condiţii mai bune şi estetice. Se va prezenta la Serv. Sanitar judeţean eă
ridice suma de 30.0)00 lei, ce mai are din cei 40.000 lei, ce i s’au apro
bat de D-l Medic Primaifl, a i se da dela fondul sanitar judeţean, şi va ac
celera terminarea mobilierului pentru dispensar, achitând costul la Gimnaziul
industrial local care are comanda lucrării.

In concluzie, un medic care îşi face în mod conşfincios serviciul;
: un dispensar bine întreţinui, activ; o stare sanitară satisfăcătoare.

. * .
Prin aceste inspecţii amănunţite şi prin consemnarea în procese
verbale a celor constatate urmărim sâ stabilim! o situaţie reală Ia zi, Ia
care să ne referim cu ocazia inspecţiilor viitoare.
Aceste constatări consemnate constituesc o îndrumare şi un im
bold; precum şi cea mai efioaae promovare a activităţii sanitare.
D-r M. CÂNCIULESCU
Membru al Consiliului Sanitar Superior

iUflie-fnihuderai
Sulf. Resorcină, Ichfyol în
cremă de lapte
Descuamajiune curată şi discretă a fesululuî bolnav ţi „resiitutio od integTum" a epidermei sănătoase.
Se Întinde seara fără pansament. Dimineaja se şterge cu
benzinâ farmaceutică sau cu lapte. Ziua se pudrează. La în
ceput uşoară iritafiune (reaejiune) care apoi cedează in câteva
zile — Tub orig.

Codex

S.A.R., C a l .

Şerban-Vodă

41,

Pe bază de adenftsină phosphorică (MAP).

Anglna Pectorală Scleroza coronară.
Infarct cardiac. Turburârile circulaţiei
periferice. A bus de nicotină şi cofeină.
Mărirea debitului cardiac la bătrâni.
întreţinere . 3 —4 ori pe zi câte 20 picături.
Fiole 1 cc. / Flac. 20 cc.

Codex S. A. R-, Calea Şerban-Vodă 41,
Bucureşti.

Bucureşti

Medicina de răsboiu
Dări de seam ă
ARHIVA CENTRALĂ PENTRU MEDICINA DE RĂZBOIU
O b se rv a tiu n l făcute cu p r ile ju l u n e i v izite Vn G e rm a n ia

de
D-r SĂNDULESCU C-TIN
Bucureşti

In urma unei invitafii a Marelui Cartier German, căfiva medici
militari români au avui prilejul de a lua coniaci la fafa locului cu q
seamă de institufii germane de educafie medicală şi asistenfă, pendinie
de organele superioare saniiare ale Reichului. In cadrul acestor vizite
de iniţiere, s a u constatat Ia fafa locului realizările practice referitoare
Ia finerea în evidenfă a tuturor dăunafilor trupeşti ai războiului actual,
aparfinând nu numai armatei gerrrtane, dar şi celor aliate, precum şi
numeroşilor prizonieri de foaie gradele şi de toate sursele etnice.
Mai întâi câteva cuvinte despre scopul în sine al acestei InstÎhifii, numită Arhiva centrală pentru medicina de războia. Am putea
defini delb început drept scop al Arhivei, pe acela cu caracter moroi
al resfabilirei drepturilor materiala cuvenite invalizilor, în conformitate
cu gradul prejudicierei lor somafioe. Exprimat astfel, felul insiifufiei
devine clar, rimai cu seamă dacă ne gândim Ia imensa problemă, deadrepful delicată a justei recompensări datorată marelui >număr de dăunafi,
problemă care după războiu mai cu seamă,, devine una dificilă de sfat,
ca să nu spunem una de resortul moral al conşfiinfei publice. Sie ştie
doar că soldatul este cu atât mlai soldat, combatantul cu atât mai
aplecat spre jertfă, ca oât pe lângă propria-i pregătire tehnică si prac
tică, ştie că în cazul saoaterei lui 'din luptă, îi este asigurat restul viefeL'
sale, eventual al familiei şi că statul intervine activ în frumoasa operă
de protecfie a invalizilor.
Nu este locul api a ne extinde asupra chesfiunei în sinfe a protecfiei şi asistenfei celor dăunafi. Vom aminti doar că prin Ieqea d,in
1938 a celui de al treilea Reich (Neue Wehrmachtfiirsorge und Versorgungsgesetz) s a u adus modificări radicale importante întregei proîbleme a asistenfei invalizilor, modificându-se în sens moral şi uman,
fdeia de recompensare a celor cari au binemeritat dela patrie.
Prin organizarea, am putea spune miraculoasă a institufiei ci
tate, problema evidenfei celor dăunafi capătă o ssolufie spontană. înainte
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de a expune amănunte, vom spune că în circa zece minute se pot da
relafii asupra oricărui ţnilitar de orice grad şi provenienfă etnică, relafii
medicale şi personale de orice fel, dela începutul războiului şi până
în ziua cercetărei. Mai fămurit, orioe militar care a trecut cândva,
dela 1 Septembrie 1939 şi pâ|nă în prezent, cu vre-o rană sau boală
prin vre-o instituţie de tratament dela front sau din fără, este trecut
In fişele statistice ale Arhivei, cu datele personale, diagnosticul exact,
complicaţiile, examenele de laborator, observările, spitalul unde a stat,
sau spitalele şi timpul tratamentului, pe scurt toate datele utile unei
Operaţiuni de apreciere complectă ulterioară a gradului de dăunare fi
zică (eventual psihică) a oricărei combatant scos din rândurile armatei,
din motive medicale. Bineînţeles această apreciere decurge rapid,; scurtă
Vreme după rănire sau îmbolnăvire, deoarece toate foile de observaţie de
pe întregul teritoriu de operaţie sau etape, dela Polul Nord şi până în
pustiul Saharei, precum şi din teritoriul patriei, sunt trimise direct Ar
hivei Centrale din Berlin. Lă fel se procedează cu toate registrele de
vizită medicală afe unităţilor, la fiecare jumătate de an. Se înţelege
dela sine că materialul adunat este enorm; deaceia el este colectat pen
tru moment în clădirea monumentală a Reichstagului/ fostul Parlament
german de altă dată, căreia i s’a dat astfel o întrebuinţare utilă. Zilnic
soseşte o mare cantitate de foi de observaţie, cari sunt supuse ime
diat unei interesante operaţiuni de corectare şi ameliorare fizică. Ame
liorarea fizică constă în refacerea foilor rupte, iar corectarea este de
o importanţă covârşitoare, deoarece o mică greşală Ia un nume, are
drept consecinţă o îngreunare totală a operaţiunilor ulterioare şi chiar
imposibilitatea găsirei celui în cauză. Se fac astfel o serie întreagă de
corecturi a greşelilor, cari pot scăpa în condiţiile de lucru de pe front.
După ce s’a corectat fiecare foaie de observaţie se procedează
Fa numerotarea for şi Ia facerea unei fişe destinate cartofecei. Pelntru
fiecare foaie se execută trei fişe, ultima păstrându-se într’o clădire
separată, ca rezervă în cazul distrugerei celorlalte două prin accidente
survenite Ia clădirea instituţiei. Foile de observaţie se depozitează în
ordine numerică pe ani, filmele ^Röntgen primind ’un număr analog foaie!
respective şi depozifându-se în dulapuri speciale.
întreaga operaţie a corecfărei se face mecanic prjntr’un sistem
special de înregistrare (Hollerith) astfel că se [pot obţine zilnic un număr
imens de fişe. Dacă sunt necesare copii, ele se execută fotografic;
în niciun caz nu se dau originalele solicitatorilor.
Dealfminferi din cele relatate mai sus, reese utilitatea înregistră
rilor mecanice prin diferite aparate, indispensabile oricărei activităţi sta
tistice. însemnat rămâne pentru noi faptul că invalizii războiului capătă
o clasare automată pe baza unei aprecieri obiective datorite tocmai
acestui sistem organizat de înregistrare. In timpul lşi mai ales după
războiu, dificultăţile din acest punct de vedere devin cu neputinţă.
Dar scopul acestei înregistrări sistematice mai este şi unul de
ordin ştiinţific. Se pot face într’un timp extrem de scurt statistici
asupra diverselor răniri, în diverse regiuni anatomice, precum şi asuprq
diverselor boli, astfel că organele superioare sanitare capătă indicii pre
ţioase de ordin medical pur. Acest lucru este de folos de asemeni în ce
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M ostre gratuite ia cerere: MEDIROM s .a .r . Str. O la r i
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Bucureşti IV

priveşte boafefe infecfioase sau venerice şi este posibil prin faptul că
fiecare boală are un număr de ordine, care se înscrie în fişe, astfel
că se separă automat numai fişele dorite. Trebue observat că toate înre
gistrările pe fişe se execută cu aparatele citate, prin perforare în drep
tul cifrei dorite; astfel că statisticele de ansamblu se fac repede,
prin adunarea mecanică a fişelor identic perforate. S au făcut până în
prezent numeroase teze de doctorat fa această instituţie. Bineînţeles
imaterialul este pus Ia îndemână cu toată 'solicitudinea, ,iar ^rănifii
noştrii trataţi până astăzi de către spitalele germane îşi au locul lor în
acest imens arsenal statistic.
Iată în câteva cuvinte sensul şi organizarea pe teren a unei
instituţii de cea mai mare valoare, instituţie reclamată de cerinţele im
perioase ale unui războiu unic în istorie.

Cărţi noul
ELEMENTE DE
ISTOLOGIE ŞI DE TEHNICA MICROSCOPICA
d*

IOAN DRAGOIU
Profesor de Istologie 5I Embriologie la Facuitatea de Medicină din Sibiu

Fascicula II
Editura H Weither, Sibiu,
Pre{ 560 lei.
1942.

Lucrare premială de Academia Română.
Ediţia a doua, revăzută şi adăogită.
Fascicula a doua, cu 260 pagini şi cu 180 figuri în fexi, conţine:
rartea a pafra: Ţesuturile şi primele capitole ale părţii a cincea:
Urganele.
Prezentarea cărţii este făcută într’o Prefaţă scrisă de D-I D-r
C r i ş a n C o r n e l , Suplinitor Ia Catedra de Istologie şi Embriologie,
care subliniază caracterul ei eminamente didactic.
Lucrarea interesează cu precădere pe studenţi.
Fascicula III-a, ultima, va apare Ia sfârşitul anului acesta.
.
*

,

M .UR
*

NEUROLOGIE

TRATAT DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC
d*
D-r med. F. L4UBENTHAL
Docent pentru Neurologie şi Psichiatrie al Universităţii din Bonn

Traducere în limba română de

D-r EMIL L BOLOGA

.

Asistent Universitar

Cu o prefaţă ce

Prof. D-r N. IONESCUSiseştI
Prof. al Clinicei Neurologice a Fac. de Medicină, Bucureşti

o-u- " ia! . « r*
^uiu n. weuner
bibiu, 1943. Preţ, legătură în pânză; 1620 lei'

^ Partea întâia conţine o expunere a metodelor de investigaţie, infalÎo-racHidian^e 0r m° deme rat,iolo9ice ?■' de examinare a lichidului ceJ?

<* doua sunt trafafe sindromele neurologice aşa cum Ie
,m W ,’avirile « =
S ta te lo r » , » ! , d .

M. U . R.

