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Theses' adnexae. pńblice defendenturin Palatio Uniœrsitatis 
minori ‚ die 23. Martii 1839. ' 
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typis Joannis Gyurián, et Martini Bagó. 
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NAGYsÁGos 

slm.Anm mi» и; ¿Niven 
.mmRÁLïn TANÁCSOS г“ . 

' ÚRNAK, 

A’ szmm MÜvÉszE'r, És nöLcsELxEnńs , onvos'runom'mr’ 

És .ssßŕszsńc Doc'ronÁNAK, PEsTEN A’ MAGYAR mail.“ 
TUDOMÃNYOK EGYETEM‘ÉBEN, A’ GYAKonL/rrl sEBÉszsÉG 

ввкпвв oктдтбймк, тбвв твкштвтвз NEMES 
VÁRMEGYÉK TA'BLmmÁLíNn. 
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.Eló'‘s'zá 
Artem experz'entůz [ест 

Y ‘ ' . Mare. Mauril. 
9 . , . А sebés.z-orvosi pálya-gyakorlat (ide nem értve a’ 

szoros értelemben vett orvosi-gyakorlatot, melly 0261 
ra külön‘. álló kórlxáz létezik) járó és _fe/Evo’ betegek 
vizsgálatából, &quot;s gyakorlaçából й&quot;. А’ járó betegek 
naponként reggeli 8.-9 órilkor gyülnek össze az egye 
.temi kór-intézetnél, hol~ rövid és dolugra tartozó kif 
kérdezés után,' az oktató által a’ tanítványok elôtt 
kórhatárzat так, 7s» orvosi szer rendeltetik, azután 
a’ beteg'rendelvénnyel ellátva baza eresztetik. lllyen 
betegek Ynemcsak Budapeatrôl; hanem az ввёл ország ì 
különféle re'sze‘ibôl jelennek meg az. emh'tett helyen és 
idôn,. ’s szâmuk 18H-ban H20-ra ütött, »A’fekvô 
betegek 2 szobában, 12p-l5 ágyban ápoltatnak, два 
lanosan ‘a’ gyakorlati sebészség tanára (jelenleg nagy 
ságos kir. tanácsos Snam’ ur) ’s ennek segéde,egyen- 
ként pedig., 2 sebész, l orvos nevendék fölügyelése 
alatt. вы fekvô betegek kiválasztásánál, a’ hama 
.rabb gyógyúló, уйду mûtét' alá..eshet6 bajokra van 
fôleg tekintet ; mindazáltal idûlt nyavalyákban sinlô 
dôk is fölvétetnék néhány hónapra, hogy a’ gyakorló 
штoры: а’ hosszasb betcgségekröl is ítélhessenek ’s 
ösmgéretet szerezzenek. . 

'Mind a’ jáljó, mind a’ мы‘ betegek körúl vizs 
gálódó gyakorlatnak meg van a’ maga haszna, és el 
sôsége, akár a’ szenvedö emberekre, akár, a’ gya 
lviorló- orvosokra vig'yük az (Шуба befolyást. А’ járó 
bete'gek, az òrszágnak sokféle vidékeirôl kerûlvén 
össze , mintegy‘ kis tûkörben mutatják elô országunk 
járvány , és bonos nyavalyáit, ’s alkalmat nyujtanak 
kórisn‘leretink hasznos öregbítésére. Nem lehet még 
is lmllgatássxal¿ el.mellôznj ezen egyebként üdvös mód 
szernek fogyátkozálsát,. azon beteg egyénekre nêzve, 
kik -vagy lakhelyök szcrfeletti távolsága , &quot;аду mi 



költség hiánya, “аду -mi leggyakrabban történik 
a’ betegséggel további nem gondolás miatt, magokat 
ujonnan bemutatni elmulas‘ztják, ’s. Еду gyógyjavasla 
шик sikerét szemlélni nem hagyják. 

Átalános tekintetet vetvén a7 járó betegekre: leg 
töliben sinlének köszvényes ’s köszvénnyel szövetke 
zett ezer alakú bántalinàkban, sokan valánakl hasbeli 
dugûlásokkal, ’s ezek’ következményeivel küzködôk. 
A’ különbözö nemû ’s fajú fekélyek száma ' a’ tályo 

. gokét kétszeresen haladá. Lappangó Rés МЫ‘; gyula-. 
dások fôkép' a’ 'has’ életmûveiben mutàtkozának. Az 
ideges fájdalmak nem kis szerepet játs.zottak, vala 
mint a’ sorvadási bajok sem. Aranyér, szemhályog, 
мы, rák, görvëlykór ’s testvére az angolkór bôvcn, 
sömör, csúz, vízkór, szélhůdésèk , váltólázak legin 
kább posùfzínyos‘ vidékekröl , ’s vérböségbôl eredô ba 
jok siirûn fordulának elö. А’ bujasenyv gyakran vala 
szövetségben köszvénnyel, kókem legtöbbször a&quot;cse- 

'esen mutatkozék, egy esetben lábbélpokolt (elephan 
-tiasis) is szemléltünk. A’ pokolvar honi islneretes 
nyavalyánk , zalig- keri‘ìlt elônkbe. 

A’ fekvô betegek’ száma hasonlíthatlanúl'keve 
sebbre Щ a’ járókénál; .hanem ezen menny'iségi hiány 
kipótoltatik a’ miségi haszon által; mennyiben t. i. a’ 
fekvö beteg egész betegsége alatt kórházban tartóz 

.kodván , a‘ gyakorló orvos mind a’ kórtüneményeket, 
mind az orvosi szerek hatását, a’ betegség lef'ofyásán 
keresztül , tapasztalhatja. Kitetszik innen mind a’ két 

‚ orvosló módszernek hasznos össze fîìggése , ’s valóban 
egyiknek, &quot;aду a’ másiknak hiánya a‘ sebész-orvosi 
gyakorlatra csak.károsan hama. Mind a’ 'sz'envedc‘i 
emberiség, mind а’ tanuló orvos nevendékek, örök 
hálával tartoznak egyetemi' еду“: intézetünk’ fárad 
hatlan buzgóságu korm'ányzójának, nagys. kir. taná‘csos 
Stáhly urnak, azon valódi ember szeretetbôl származó 
indulatáért, melly szerint a’ fenemlített járó betegek 
üdvös hatású gyógyltását, jótevöségéböl 6 évek ею&quot;: 
megnlapíta'l.l 

l ` l 
m . 



 Betegség’ neve шт: gis; javnlc jâ'fl'l'ît Agyrázódás törödött sebekkel -— 1 
иду az - — — — .__ 1 

Börkoszmó . — ~ — __ 1 &quot;“ 
Buja fekély makkrejléssel - -— 1 

— - - ’s dobbal - ч 1 
Bui asenyv higanykórral - -— 1 . 
Csecskökem - - - 1 1 ‚ . x' 
Csecsrák - — - - 1 1 „J:g? „у. 
CsOntszú a’felsö állcsuntban* -.- &quot;- --. &quot;fI' 1 

— az orrban - - ~ —- — 1 

— a” lábszárban éslábtöben 1 1 ‚ ugy. az w) - - - -- -- 1 
Czombkoncz önkéntes Негa 

modása - - - - —- l-- -- 1 
Diihös eb-marás - - 1 1 
Farkas rák - - - -- 1 ~` 

иду. az - - - .—-› — --. 1 Шl 
ugy. az - s ~ — 1 

Farzsába - - - - ---. ч f- 1 
Fenés orbáncz a’ borékon, 4‘ Y . .f 

lábfekélyekkel - l l ì»- 1 lЖ' 
Fejsérfés - - - - .-- 1 ' 

иду. az - - - - _- 1 
Fölösleges lábuj - - - 1 — 

Fügölyök a’ szemérem ajkakon t 1 1 иду. az - - - - 1 i 
Görvélyes fekély a’lábszámn -- —- .-- 1 
Hasvl'z‘kór - - - 1 1 
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ugy. az - - - 

&quot;) саммит szömtkezett. bô ..genyedéssel és sorvasztó .läzzaljötl: 
klcírházunkba. 52 éves betegünk , 3ad `napra bevégezvén nyomorú é ай. ‘ ‘ 

“) а’ mútémek nem akarván тaза“ alävetni betegünk, nem javuìva 
hagyta el kórházlmkat. 
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¿. EGYES KÓRESETEK RAJZA.' 
JlIedicum facit non. ars phz‘lolrqßhe’ca cententzbea, seq‘ ,Y 

assidua aegrorum observatio. :. 
&quot; ' „ . BAGmv. 

.AJ-‘ez és kaponya (esontok elhalása (Necrosis 
ossium craniiet miei)' 19.1.22 м fami legény .1834. Julius 
havában, az‘állkapocs belsö bal óldalán еду falradékot vÓ'n 652 

're támadni, melly 10 hét alatt olly réml'tö pusztitást t‘ett, a’ mint 1836 Apr. i4. intézetünkbeu láthatánk, a‘ fej bal 9168 
lán egy jó tenyér nagyságú körůlirt pusztúlás mutatkozék, 
izmokkal, véredényekkel, звездных tönkre emésztve, honnan 
a’ hálánték-csont‘pikkelyes része , a’ hálánte'k-l'v, an ikcsonb 
кладу szárnya , a’ fnlcsont alsó része, a’ szemgödör külsö széle'ï 
feketedve, ’s szárazra halva láttalfak. -—- Illy jele'nségek da 
czára is, jóra üthetônek mertük határozni aa irtóztató alak 
hoz mért jóslatunkat ‚' szemlélvén egyénünknek erös „мы, 
iìatal korát, ’s benne a’ természeti hatalmas gyógyeró't, melly 
nek lehete köszönni aй is , hogy a’ rom’ helyén ‚ annyi ne.. 
ищет: ve'redények és idegek veszhetének el, vérzés ’s ideges 
tünemények jelei nélkül,. söt máx' maga a’. osent-fano .is kor 
látba (sequester) vetteték', honnan й] csontok képelödését 
bizton reménylheténk . mit jó tápláló eledellel , ’s szilhéj Юге: 
fecskendésekkel îgyekeztünk elömozdl'tani. .-.- Két hónapi 
gyógyitás alatt legszebbcn, és legkivánatosabban termödtek nj 
csontok, ’s и] lágy részek, a; el elhullott fenés csontok he 
lyébe. Oskolai év végével, a’ visszatermödésben szépen haladó 
betegünket kéntelenek valánkhazájába visszaküldeni.- (Dr. 
Lostajner urtól hl'ven lemásolt képe ezen мы ala1‹nа1‹, nagys. 
Мг‘. tanácsos Stáhly urnál нашим.) &quot; 
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&quot;щиток öbli tâly0g.Egy 17 éves, görvélyes l111l11 
ményů Íiunál, fél esztendös nátha következésében, a’ bal пет 
gödör, és 1-4-dik zápfog közi tájon, mind kîvül a’ pofán, 
mind belöl a’ szájpadon érezhetö , fs 'kivált a’ lágy inyen [a 
pintásra hullámzó tályog képzödött, mellyel 6 'héti зиме’ 
dés után, kórházunkba jöve a’ íiu, bajától megszabadulni 0h11]! 
ván. --'. Elso&quot; nap lágyl'tó meleg pépnek külsö, ’s minden 11a1. 
madik órában megujitandó'fölrakása rendeltetett. Második nap 
a’ tályog, az x'nynek legfeszültebb rés`zén tályog-késsel 165lь 
nyittatott, mire a’ geny magától'kiöm‘lött, a’ nyl'lás pedig 
tépés , és csomós fůrke tágl'tás által, két napig nyitva tarta` 
tutt, azután a’ seb, myrrha festvény, ’s Ulmus fözettel be 
gyógyittatott, ’s hetedik ‘napra a’ iin mint egésséges eleresz~ 
tetett. 

' Farkas re'lk (CancerLupns. Herpes èXeůens.Noli me 
tanger'e) N. E. 42 évíi, Pest megyéböl Tótalmás helységéböl 
származó földml'ves nö, 30-k évében rühes volt, 37 éves ko» 
rában pedig , a’ lábszáron történt síulrás következésébe'n 113b 
fekélyekkel kazaa“, meuyek pánnka mosásm ан; gyó- 
gyálának be, ’s im a’ jobb szem belsô szegletén árpa naзу 
ságú viola szi'nů gümö támadott fájdalom nélkül , hanem ké 
абы) egy vénasszony csinálta fèhér kenöcsnek alkalmazására 
fájdalmas viszketössé t’ált, majd aztán mandola nagyságra 
nôtt, söt azon kivül több ugyan olly nagyságú gümök is emel 
kedének az oп’ gyökere és a’ holhlok táján. ‘Házi 011103s11 
gúl: елей, bor, pálinka mosogatást.próbált az asszony, de 
siker nélkül, majd év mulva sebészi míitét által szabadult meg 
а’ gümöktöl. Azomban évre kelve a” gümös kék-vörös kinü~ ‚ 
ve'sek ujra kifakadozának, ’s mindenféle házi szerek daczára 
annyira elfajulának , hogy 1835. Dec. 15-kén kórházunkban 
következö kôralakot találánk :` az ort-gyökeret elfoglaló ki 
növés fölfelé a’ homlok gödôrig', le feléesaknem az orr he 
gyéig, oldalt mind a’ két szemhéjakra, ’s az orrszárnyakra 
Шкафы“, az ábrázat fólött 1 hiiv. ’s néhány vonal vantag 
ságra emelkedett, egyenetlen göröngyös felületö, kék-vörös 
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.sziníi, ’s tapintásra vérzö volt. Ewen bajnak kîîrtására az etetö 
ós vas közül , az elsöhbik .választatott, minthogy a’ fekélyes 
dudor’ nagy terjedelme, ’s nemes életmíîvekre lett telepedése 
а” чasд111111ё1еlt tilalmavá. Az etetök közül a’ Canquoìn-tól 
nem rég föltalált tésztát .választottuk, azon elsöségénél fogva 
а’ Cosmus рoгa felett, hogy a’ felszl'vásnak az egész testre 
111116 követkézéseitôl nem félhetni ‚ ’s ugyan azért a’ Canquoin 
tésztát'lhúzamos idô'ig lehet alkalmazni, tetszés szerînt vál 
tnztatni, ’s fölrakását kiilönféle ńton módosl'tani,« а’ legne 
mesb életmíivekn'ek (millyen p.éldáúl a’ szem) sérelme nélkül, 
’s ‘-‚ a? mi legajánlatosb- gyo'rs és bîzonyo sikerrel. 

Elsö nap, a’ rákfekélyes dudor langyos vl'zzel 166s21111! 
tott, második nap. n’ Canqnoin tészta a’ kinövéshez hason 
nagyságú vászonra kenve, föltétetett. — А’ tészta igy készül: 
Rp.. Chloratl's Antl‘m. dr. unam. Chlor, Zincí dr. dans. Far. 
„то! dr. tres Ãqu. d. s. q. s. u. pasta. A'l fájdalom enyhl'té. 
sére ‚ melly a’ tészta alatt szörnyů szokott lenni, minden 61-6 
han еду kalánnal vett a’ beteg ezen orvosságbóh' Rp. Emule. 
amygd. dulc. en.- dr. dual?. l. a. par. Unc. onto. Land. puríss. 
gr. duo Sach. alb. Unc. sem. MDU. .--» Harmád napon u. m. 
Dec. 16-án reggeli 10 órakor a’ tészta levétetett, mire a’ 
kinövés fölsziné 2 vonal vastagsághan, turós sa'jt formában 
könnyen lehámlott, a’ fekélyes rész azután langyos vízzel meg 
fecskendeztetvén, tésztával ismét beborl'ttatott. —-- Dec. 17. 
reggeli 10 órakor ismét levétetett a’ tészta, а’ leégett rész 
lágyl'tó pép fölrakása után leszedetett, ’s minthogy a’ fájdal 
¿mak nagyok ‘выпад, csak éjjelre .tétetett föl a’ tészta. --- 
Dec. 18., három von. vastag kéreg lôn megemésztve, melly 
nek föllágyŕtására, ’s az izgatás csendesl'tésére lágyi'tó pép 
alkalmaztaték, majd lang'yos vl'zzeli fecskendés közben az 
emés‘ztett kéreg leázedetéli. Illy vîgyázás mellett folytattuk 
àz emh'tett bös-szet alkalmazását mig Dec. 21-11611 a’ hüvelyk 
pyi. vastag volt dudornak, csak nустa maradt fen ,. a‘látás’ 
.teheusége is megjövén , lniután a’ szemhéjat takaró' kinövés 
.elpusztúln, ’s nem egyéb.; mintegy kisded tiszta fekély vala 
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látható, az oп gyökerc, ‚Ъ jôbb szem’ belsö szegleténél. 
'—' 1836. Jan. 4-kén azomban ájulással fenycgetett a7 fekély, 
mellynek gátlására elegendef'nek штaт: am&quot; Rp. Dtí Herb. 
ballad. sa; dr. Sem. par uns. onto. UFÍor. ‘Zinc. scrup. 
unum. Tíncf. anod. s. dr. Un. DS. Kötözni való. Késöbben pe 
(Щ; etetö czélból: Rp. Kali causí. pw'. gr. sex. Solv. ín Aqu. d. 
s. um: serv. DU. -- A9 gyógyltást.'befejezni száńdéklott bá 
násunk mellett is, ki kiíitötték mago‘kat a’ vörös~kék szl'níi 
giîmök, min cswdálkoznunk nem lehet, ha rneggnnrloljuk ez 
esetbeli..ráknak,‘már 5 év 6ta szokványossá ~vált. nyakas 
lermészetét, ezen asszony vegy .-- elfajúlásában (dyscrasia). 
Canquoin tészta, polcolků, szâraz téflés alkalmazásra, Maj 
G-kán oda jatott az aszony, hogy csäk a’ jobb „выпьем 

‚ szegleténélmaradt hátra еду kisflèfl ищa fekélyke,' midön 
is alkalmasnak látszék mâr beleg‘l'ink a’ haza ereszte'sre, f6' 
kép azon tekintetbííl, Вoду n’ Mnjhs 'lió 'tiszta- levegöjévelî 
élés теней; a’ gyökeres bcgyógyńllìsfhnnál irìlâäbb виш 

n'iljön. .f .‘ ‘ ‘ . .f i &quot;ï’&quot; A’ farkas. râk m'ásodik példányát láttuk, egy&quot;28 'e'vů köb 
ezös testůfs tompa ncdvalkatú, Надым 'megye’ Terecske 
helysegéböl származ'ott 'kocsisnáL A’ farkas ráklene kezdů. 
«lött a&quot;, jobb orrszámyon, egyes az'lán töbß si'edëi‘jes szl'nü 
gümííkkel, ’s 8 év alat* olly tova harapözott, l10871836. Apr. 
25.81 „magy részet elfoglaws nájszéleldglefelé eréëìkedö 
vastag setét színíi , bx'írkével bevon't., az alsó ajzlknäl, ’s шт 
üregnél .pedig 'mélységre síetö fekélyedést tàlálnáńk.' Ezen 
esetnél mélyebben rejtezö rákvegyfajúlás mutatkozvl'ln, lnint 
az elöbbinél, szükség vala a’ negyfajulág ellen dolgömi, ’s 
anyagot тишинi; azért is Zîttman módja szerînt, a’ 876 
gyl'tás elsö napján, 10 szemer Kalomel ’s ugyan „муз jqlapa 
а‘дуaптa adate'k be egyszerr‘e a’ betégnek. Ezután 8 naflig, 
8 üveg erösb, ’s ugyan annyi gyengébb Zittman fó'zetével élt 
a’ beteg, ’s ujra hashajtó labdacsokat виде“: Ье. Helybelí 
kép, a’ fekélyes rés?. fecskendésére ez rendelte’cett: Rp. 
Summ. hyper.' rlr. tres Coq. ‘6. s. q. .arpf,. {Д h; Col. 1h. un. 
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adds Oreos. puri Scrup. Un. a’ fekélyt borl'tó kéreg пищу‘. 
tására рейде: Iágyz'ld Жмем’: fame. -. 11 napi gyógyl'tás 
glatt, semmivel jobbra nem fordulván a’ betegség. erösebb 
anyagváltoztatóhoz u. m. a’ Dr. Polyától föltalált ’s bebizo‘ 
nyodott erejii Anthracokalihoz folyamodtunk illy formában: 
Bp. Anthracokalí dr. unam Sach. alb. unc. дна: М. f pulv. 
Div. in part. ‘ш’. N. 30. DS. Napjában négyszer, késöbb 
ötször еду egy port. — Két hónapi vele élés alatt, a’ fekélyes 
rész harapózó indulata szelidült ngyan; de az ev elválasztás 
nem гoдo“, ’s a’ fekély nem száradt, a’ beteg ember рейд 
testében megfogyott ’s erejében meggyengiilt, kit is az Os 
kolai év végével, mint nem javultat kellett kiereszteni. '— 
Harmadik eselben, egy Nagylóki F ehér megyei 48 évü pa 
raszt nônél, a’ Canquoímészta njra bebizonyx'totta erejét a’ 
farkas rák ellen. 

Jegyzés. Az elsö kóresetben, a’ farkas-rák híltenyészet» 
tel (hypertrophia) a’ két utólsóban, részint felíiletes, részint 
xnélyebben rágó terlnészettel mutatkozott. .-.- A’ .farkns rák 
többnyire falusi és szegényebb sorsú embereket szokott meg 
lámadni, **) ’s csupán az ábrázatot, föleg az orrot szereti 
meglepni. Hasonló a’ nyl'lt-rákhoz, mcllytöl alakjában ’s le» 
folyásában nem is különbözik, csak természetére és a’ gyógy 
módra nézve. 

Takár. (Blennorrhagia syphílitica).- A’ gyógyl'tásban 
Dr. Londe 3 napos gyógymódját követtük. mellynek ered 
ményét az 1838-ki Orvosi tár 13dik számában közlöttem. 

llluÍ.hólyaglob. (Cistitis traumatica) H. M. 17 éviì 
hnjadon, 1835 Octob. 13. hirtelen és vl'gyázatlanúl vetvén 
права“ a’ pamlagra3 hiiv. hosszuságu drót hajtüre ült, melly a’ 

 

*) Számosak a’ gazdagságban bövölködô emberek nyavalyái, de bi 
zonnyal nem'këvesebbek, a’ szegénységgel küzködô halandókê 
sem; вы; ŕnerem állítani, -- sulyosabbak ’s nyomasztábbak eze 
kéi, amazokénál; ha. pedig még a’-gyógyítási akályokat is idc 
дотации, nem мы ezen tárgyat eléggé fìgyelmébe ajánlani тёп 
den köztársaságnak. 
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жмём“, e'gész a’ hodhôlyagba мoи. Miotegy 7 (mi  
.mulva`, az albas bal táján. a’ medençze üreg'ben', fájdaloni 
jelentgetéwmagát, melly járkálás, vizellés vagy tapintás al 
kalmával naponként nagyobbodék, А’ hudhólyag’ lobjának 
jeleivel együtt Ootob. ..16-lcáìg, midön is a’ hölgy, orvos'i 

.segedelern végett, intézetünkhöz folyamodván a’ vizsgálás 
álatt esakneiìl kiállbatlanul égetö, ’s szúró fájdalmak'ról pa 
nasz'kod'él': , ‘tüzelô' szemekxkel ’s àrczòzal, sz'apora lés kemény 
.srl'nesso. ver.. vizelenel едут, muy 5еlеьь6l,‚н„аь‹зlуaд— 
lobra‘ismertíink': а? ШnёК p'edig tompa liájtott'ŕégllêvèl 661‘ 
tént becsúszásából, ’s bal 'olâůálon a’ nyomzlsra'lkülöńösenér 
zëk'e'n'y fájdalorbblll; nen? kíilömbell- kül és bels'ö'flèpintatból, . 
a’ Швей a’ hudhólyagbani‘ Шах-вам fekvésére, ’shegy'gyel bal 
„laan iráńybzá'sám“okoskbdeùnkìL L'egelgë, gyi'lg'yjavaslst 
más ñem 'lèbet'ett'i ‘Ми! а’ Ёехйёздб 10111151: тШёТ -'élöbbi’ el- 
Маша. А’ сзёрёвгзгенШ-Ьйййшёё! um'. a’ tünek kër‘es‘zt fel.; 
vése д' -hudh‘óly'agra eshetö' sértés, és 'szá'g'gàtás’fëlelmé k‘niatt'; 

‚ ЕеЬёГЬпёЬЫуaБ metsiés határoztátékjël. Mürët'èl'àft já’ g‘y‘iì.L 
‚ las'ztó láz'csilapl'tásárá ebb.0n tiefereзmm ki ,'a’jobb'kàr&quot; 

ì‘rëreréböl , a'zútán a’ 'tnëbb'ü'vely tágitására. Rèc’a‘mlér нашу 
tíikre alkalmazfatott, ’s Еду Cet. ‘16. а’ hl'ìdcsö‘ ,Ikuszfòrávál 
(bistouri) függ'r'íleges irányban .à’ h'óljág 'nyàkáig fól'hasità 
tatotl , a’ vág'dtt seb’ vér‘z‘és'e p'edighi‘de'g 'vl'z'z‘el Yl'ég'yl'ïz‘et‘vénà 
.az ejtett nyiláson hólyagbä СОН: шагаю tij пить é'rezte a’ 
tíí kereszt fekvése't, ’s вып?!‘ а? tíi vi'gyäzva'ìnegfoŕdítatvän, 
kir. tanáosos St áh l y ¿1r îig’yes' kéz‘elklsé‘ által, köz ö'röxn're sze 
jrencsésen kivétetett. A’ 'vérzés és душaм сзпарйёёёга kiil' 
sökép jeges párolás, belsökëp r'nç'ez‘ga-ólaj‘os fejet .rëmleltetetl: 
illy formábànì (lll. amyg. dùlb. icc. Pillai. gizńi. шаг. aa 
rlŕ. dans'. Tere. sans. атм. aqú. func. ocio. adda Ewil'‘act. 
hyosc. gr. ‹1‚ь„.‚.м1)з. Minden óf'.iban еду .v6 шамaн _ 
A’ hajadonnak ép шtaты, &quot;s 'vln'tú ègé'szs'égbén diszlö szer' 
kezete ‘Май, olly hlrtelen és'olly szépen ,gyógyult a’ sértés,l 

ì hoду még hudhólyag-sipoly sèn'r marädt ‘Языкa,’ ’s кoим’); 
2 
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3lkán a’ vegzedelmes ‘шум m'ogszabndult Машу, цй1её 61‘ 
tal örölnök közt vitetett haza. 

Kérges doh , bujasenyvvef, és higan'ya 
kól'l‘al (Bubo callosns,cnn| lne venerea et hydmrgyresi) M. 
A. 26 esztendös asztalos legény, 3 év- ala'tt kétszer szenvedetl: 
baja fekélyekben, ’s ugyan nnnyiszorgyógyultlti _ мы sokára 
belölök, 18'35 Jan. havába'n pedig j'obb lágyékán dobot kápott; 
mellyet hideg viz borogatással, mézes tésztával, sült fokhàgy 
mâval, majd pióczakkzil sem tudván eloszlatni, sebési által 
l`ólvzigat0tt, a’ vágásra csak 'vér jt'ívén ki, n’ 'ge'liynek legki 

‘sebh nyomanélkül. I'gy sem oszolván el a’ lá'gyékdagn‘nat, 
Aug.' bóban következf'í Szereket rendelt a’ sebész: Ílp. Пят’. 
basílica' um?.. un. Merc. sub1. шт‘. samp. 'un. M. emplasirum 
és‘tnégz'ßp. Merc. sub1. corr. x. a. a'qu. d. sol.: gran iría. 
Mícae pan.‘ allh.Sanh. aa dr. sem'. Ill. pz.'Iula'e N. 60, DS. ma@ 
ÉBetitÚl'. ’S ezen labdacsok kétszei' ismételtettek. A’ bnj azonl 
ban még inkább növekedett, mivel ërez iz, inydaganàt ’s a’ 
.szájpadon pattogzások támadának д miért, is a’ beteg Novemb. 
4..az inyen és szájszéleken-zúz marához hasouló kíit'egekkel, 
mint a’ higanykór belyegzö jeleivel , ’s néha ne'ha elöt’orduló 
láznélküli csontfájdalrnàkkal jöveintézetünkbe, egyszersmind 
ököl nagyságú, kemény, vöröslö, tapintásra 1`ё]шlalтatlanlа1а 
gyék doganattal, melly Julins vége óta ke'xges seb ajkakkal 
mutatá a’ felmetszés jeleit, ’s nyomásra kis mennyiségů big, 
¿s mocskos fehér evet bocsáta ki. _ Legelöször a’ kérges 
dob mint legkitünç'íbb, ’s a’ betegre nézve is legterhcsebb baj 
yétetett szemügyre, mellynek eloszlatására a’ Ricard java 
Зoнa Merc. subl. corr. ЕётёnурНadёКгЬ’alа mint illy kérges 
dag'àn‘átbán legbathatosbnak tapasztalt oszlalóval tevénk Ы’ 
-sérletet. ‚ Е’ végre l nelzézélr Mere. subì. corr. 1 font vizben 
fölolvasztatott, ’s Vele a’ kérges dag sziinet nélkül párolta 
tott két óra mulva a’ külbör gyulndt lön, ’s nem sokára apró 
bólyagocskák jelenének meg, magoktlíl f'ólfakadozók. A’ 133] 
«lnlom tisztalangyos ̀ viz alkalmazására сайта&quot;, a’ fölfakadt 
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hólyagocskák рейд horgany »frag (Horas Zinci). Мaй k'iszá 
radtak. _ 14 napi borogatásrb а’ lágyékdob jóval'kisebbe 
дай ugyan, de egészen el nem oszlott. Elégnek 'itëlvëń'a’ kl' 
se'rlet Siikerét ennyiböl meglmlni (ш lsmèretes iotli‘nálloz fg’ 
.lyamodtunk ‚„ hogy betegünket. a’ gyó'gylílásban' bizt'o's'ábbá 
tehessük , illy fonnában tendelvén riz‘emll‘tett szert: Rp. Kali 
маты. gr.' om. sot». in mju. а.‘ mmc. „а: DS.‘;‘Né ‘ 
szer ‘napjában 25 cseppet vîzben bevenni. Rp. Kalûhydwz'oll. 
gr. “йод. dwang. para. wie. YunfDS.' 'Kenöcs, -miellìel’tlaggel 
a’ cìoanb'ok‘ belsö oldalát,- eísit've'' a&quot;ъláb§zárakát'§ëll'kenui. 

.Négy пар! vele élés Май‘ n&quot; s'z‘ì‘nret'kozettY ‘îjeleiv'ànny'ira 
джипах , ‚ »ogy No&quot;. '25'.. ёудщыш. Ыашaщ el 'emberünk 
. . .l|- (Ganglîon càrpi) Еду Н ëvů peiti liu-. 
mk; a’ jobb kéztö háti'oldalähg. makknàgyságához 
.hasonló, a’ külböi‘ szl'nével e'gyezö' , nyomásra érméczeá, moz- ' 
gó, tapìntásra sem fájdalm'as, lás'sanke'nt fejlödól tömlc'is dag 
(indiicz) tám'aŕlolt‘, elese's után.: .A’l lìu 'n'emszenveilètt 'vayan 
alkalmatlanaágot‘a’ dagahattól, mindazáltal kl'vánkozott'nieg 
“малышам, miért is az.ind1ícz,.kórhámnkban ‚пакете 
sen. шишек; _ ’s ezen můtét'el .a’ szerencsés kimenetel‘, .és 
lúrtelen канаты‘; hegeszu'í‘ gyuladás miatt, emll'tést érde 
mel; alnyivaliinkább', minlhogy „драм, visszatennódése 
mìatt ‘nуща: szokott .l.en‘ni , ’s дадут: ez'ért. sold`éle&quot;líto.n- 

‚ szokták Yazt кипят; Nálunk lnövet'ke‘zö 'módon törtënt n’wm'l 

tétel: a’ dagohbon'tó böìga’ .dngfgal egyiitt megfes'zl'tietvéń, 
“Муж-Мышей“! mind a’ Ьбх.; mind e’ dag zsaeskójà Нейт 
tül merszetett, à’ dagbaarejtezott fehérnyésfolyadék'kiiirit 
tetett,' a’ vМ, melly osak csekély- volt, hideg v'i'zzel.'el 
álll'ttatott; ezután a’ sebajknk tapa.sztó'szilákokkal egyesitet 
tek, mellyekra nyomfólt ,. erre pedig kalánl‘orma kîìtözés'nl 
kalmaztaték. _ Harmad napru a’kötés fîìlnyitt'atvá’n a’ lì'n‘nlli 

' nagyobbára összeforrva, a’ вышка!‘ [ledig liegedve tal-’ily 
tattak. 
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Böl'koszmó (Porrigo impetiginosa) ll. M. 23 évíi' bêcsi 
kosár-csináló, mngasra ny'lîló, még is каша: termetiì, ’s 
tompa nedvalkatú, börnyavalyákra hàjlandó Yeinher, 611111‘ 
ban, csalánkütegben, veres bimlöben нет/еdе“ régente.' 1834 
'Dec.ntc'n'napjaiban pedig, hunítos láz után ñilfolyással. kan» 
död6, ’s ,a'rczátellepíí ишемии lepeték meg,~ ’s .1835 Jn“ 
nuar ем hginapjában, a’. Вoйна ‘kórbázban többfélß мех-ей 

ikolg4yógyyittgnltott, .-- kóxházon kl'vül pedigî'a’ nyavalyn még 
¿inkáhbftçgjedvén ‚ Fqblf. ища“ .1836.„е;;уе1е111йп1‹двеЪёвшй 
kórházábgnkeresett'prvosi segedelmet. Ekkor a’ homlok és 

‚1‘8!‘5‘!Ёё1&lt;*ё1‹т‚щ еды. дышит — oт‘ щиты 
véve ._ a’ füleken , ’l lazokon tul egész a’ cseesnypjtvńnyig, 
’s a’ f6 bajas részéig apró fakadékok látszottak, helyenként 
гена-511181s nцdvе! ЫЬocзЫЫц'ЬйгдёЫ vari-‘á keményedök , 
’s helyçnként‘ apró' fehéres' pikkelyekben lebárnlók, -n’. var’ 
njra képelödésével, égetö viszketeggel, kedvetlen 'szaggál 
amenity... “Нашим börkiütések „так мы: hon alan, . ‘ 
a’ könyök' és térd bajlásokban , fo&quot;leg pedig' a’ lágyék. és fan- ' 
tájon, még a’ makkpôrf,. borékot, középbúst'sem'véve ki. _ 
A’ kiíitéstt'íl'smbacl bórr, .száŕazlésizzadástól els‘zok'ott, n’ пай], 
рпН.аёФ vala', f’s 5MPl ótaí láz mutatkozék a’fbéto‘gnél. ‘ _ 
Gyógyterviinkben îolly m'erekrölúallett‘ gondòlkodnîf, mel.y 
lyelc ezen nyirkos nedvíígegyénhél, a’ tápnedvek bel’e‘ges 've 
gyiiletét megjobbl'tván, ‘ваз iirl'tö útak munlnis'sságát.kiilö. 
nösen a’ böl' göz'ölge'set élöniozldítván ,’ a’ külböŕ ésbelsöiélet 
mivek közti viszonyt jó lábm álll'tsák. Tnpasktalás útjád ezen 
сайra leg'obban nlegfelelt'ínek tàláltatott. n.’lZittmà'n‘Dtuma 
дoта életrend e's sz'apianos mosogatás „нет; F ebr. 13. 
mintY a’ gyógyl'tás elsíi n'apjáu Zittman‘médja gszerint ezen 
hashajtó labdacsok rendellettek: Rp. 'Munrkyůz‘ mit. .Res 
jalap. aa gr. des. M. en: „де mas. pil. For. pû‘.., N.&quot;10. Co'ns‘p. . . 
pulv. к. liga. DS. 'Éhgyomorra egyszerre bevenni.._ “Este‘‘felé 

nkët székletétel‘következett, bô mennyiségben. Az‘eg'ész test 
szappános vl'zzel megnlosatott. Más nap u. m. Febr. 14.a’ be.. 

1 
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:eg щит rommel underwear.' aklm'pen., hogydél .mit u 
crösebbï'fözetböl еду üveget (1‘ font)l'lág.y inelegen, ágyban 
tartózkodva; 'déla‘tán a1 gyepgébböl''szinte еду üveget közép 
mérsélçletbep ‘szede beötrfngpqkiïg.. A&quot; ôèdik napon a’ bigap 

~nyoli. labdgcllsolàismételtettek,.ßìszáklßtételt okozva.' каш 
kezett ,3' nkapokom. a2. még han-:114,113.3 üîveget ‘sœdé a’ beteg., 
‚Ч ЬЦЫФМЁЫВБД” lßhdùßwkatnvevé be. _ A’ gyógyx'tás 3~k 
mapjz'm. çlkezdôdôttdehámlás. mindwànpi rundes mosogafâs 
mellett,olly szépen haladtyhogy‘ 101naprá sehol sem тип“:- I 
.kozék vai'. Hogy pedig Za’ . bömyavaly'a annál'bizonyosabban 
elenyesszék , szoros (Дай'91111, ,lisp. шт!’ &quot;utógyů 
gyításnl ez rendeltetett: Rp. Rad. Sassap. gen. una, duos. 
Вид. Laid.gunman. Cob.' c'. труд YíbrJŕl-ílr.&quot; Rerauni‘líbrac 
un. ,colaia DS. Eg'y napr'a valóV’S.ez‘ïlégy‘ ńäp îsmételtetëlt, 

. az ábrázat ChlorfCalo. olvndékkalmosatott; aziny fâjdalmäs 
daganat mint mell'ékes baj Omycraíummal выпить';- Ilw 
módon, betegñnk 16 .nap alatt'megszabadult a‘lkahnatlanbôŕ 
nyavaly'ájätól: ._. Kiìlönös volt.'‘ llog’ytlimas'ztó ' fözet. b'e'vétele 
alatt, a’rbo'r még 'csak hajlandóságot ‘дает mutata 212.1221: 
«lásra , melly hiányt a’ naponkénti’'bö’hasüríilések .pól'olár‘nik 

‘&quot; ki (1611вр. alàtt'âô lszékletét'el).. A.’Íb'élosíí. csik‘m‘ásllit .és 
koi'gásait 'kivéve , más „шаманa“ tlin'eńények nein' mutat 
kßzánßkl' '.llï- :nl . . . 'fz .L'L'uf‘r' “MV.r Ч“. .’ Paf )I.Í'ïöìl 

д гёкауьк: külö'nbëzö ыаёёщщцщыыи ыз, 
t. r'nol '.gyszerüek; ,hol s'zöv‘elkële't.ŕee‘fçsontszúval, бьщ 
БёЦlвфЫуёЫкa! ,' ' lisontlágy'u'l'xí,'ssiil,l ' lágyiészek fenéjével ,’stb. 

‚ ‚1.151‘ k`ö.s`z'v'énjfes.,. meid sömbŕás.îindülatúak ‚’ mellyek ' nénlell’yfelì&quot;mi'it.èt '.'alaiëstek. , 'lllli,á'spki ll'lizämos és &quot;alkalrnas bá-- 
' nás,‘ ńèvez'elésen 'viznrányosïfekv'ëä,&quot; ’s Буда 

 

‘ javasllafflkal ¿es bel'iszèŕek' álfal‘ ,ŕd'gyó'gylilme 'I.{l'ilörgö‘s‘¿In 
;.‘ р .‘\zí i«~l~ L .0.’3 'emll'té'st érd'em'el‘ì еду ‘ ‘‚ 

'f \....¿.,.. Ч Md \.l 

Szokv ányos me‘g'rögmött ‘fekély.' тянут 
42 éves knfona' szolgált elnber bal ’lâbszáram 8 évig .tanyá 
zoll, két tenyér nagyságnyi teu'ileten. Allsl'nlödö a’ Rókus e's 
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irgnlmas barâtek kórhâzában esztendôkig gyógyltatta magár, 
а’ Sáros és Császár fürdökkel .hópapokig sikeretlenül ё&quot;. 
Kórházunkbnn Kína fo'zettel tartoltuk a’ beteget, a’ fekélyt 
pedig eleinte Acid. pyrolz'gn. in Dto Summ. hyper.; késöbben. 
a’ felesleges saŕjadzás gátlása végett Creosoltal, majd Tínct. 
алой. in Dto Ulrm tisztítattuk,'&quot;s elszánnsztató czélból fon 
tanell.a is képeltetett a’ czomb belsö‘oldalán. Illy gondviselés 
alatt, betegx'ink bámúlásîg megerösödött egész testében, 
a’ fekélyel rész is annyira összehlízódott, hogy kórbázon Н‘ 
víili gyógyúlásn, csekély Решаем: mellett rénlénylhetô vai-. 
Ia.- Мечети‘ volt még a’ következö: &quot;‘ ” ' 

. 9, ‚\\‹\ ` ' l ' 
ы, Rl'lkfekély, (Ulcus caroiuomatosum penis) B. S., ‚ 
.B8 éves îzraëlita, a’szeméremtng alsó lapján a’ .makkbörfék 
töl' ffy hüv. távollágl'II, tallér nagyságú lterep'ély:, ’s kifor 

'dult ßzélíi, taplósU/g hiiv. fólemelt fekélyes kinövésh muta 
tott, melly önvallamása szerint. 11 hét ей“ kezdöllött lencse 

.szemnyipattanássnk 'külsô sérelem és közösíilés nélkül, melly 
Ypattanás osak humax' fölfakadt, fehéres kék nedvèt bocsátvan 
ki ‘,' ’s a’Yleírt nagyságra növekedve'n. Kórháznnkba jöttével, 
s'zúijó,‘ szaggató fájdàlmakszövstkeztek a’bajhoz, a’ golyókra 

,és ezombokra terâedök , a’ ИЩУ fólszl'nén „мы kékes,. 
körületén gyuladt vörös szl'nnel. A’ baja fekélytôl. az által 
kälönböztettük meg, hogy nem; szalonnás a’ fekély talaja, 

'nem szaggatott‘a’ széle, nem chancre :szagú az ‘eva ’s‘a’ ganyfélékkel` hete‘ki'gàt'artó orvoslásra sem engeçlett‘lpnbajf 
j 183,5. Dec. 14. boragatás издан: смыть дцщщуедгг 
frén‘deîtfetett, következóf ‘1691111 flip., Herb,. ‚с‚ъ;.‚‚щ 14:1‚Соф 
c. s. q. aq..f. 1fêl.. Col. Iz’br.' uncfadlle subcarb.' .dr. 

'duos 19.11&quot;..Mosogutásf és bo‘ro'gatásra. Belsökép .a’lŕç'tkos'haj 
s&quot;landóság ellen: Вр. ЕМп‘СаРетА Subcarb. fernaœdni uri. 
Ели’. cícut. scrap. un. F. pil. N. 60. DS. Elsö nap 6 pilulát 
azután .eggyel többet, lia bántalmat nem érez. _ Négy na 
pig semmi változás a’ rákfekélyen. Dec. 17. a’ Cicuta f6zot-. 
bez Cteosot adatott borogatásul, _ a’ labdacsok megmnrad 
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tak. A’ creosottali moäogatâs 6 napîg, égetö fájdalmat 0110 
zott ugyan, de n’ beteg javára, annyira, hogy a’ fekély szem 
betünŕíleg kixsebbülvén. tiszta indulatóvá változ'ott. Dec. 23. 
az izraelitát baza bocsátánk olly meghngyással, hogy a’ ren' 
‘dell: szereket otthon is folytassa, ’s a’ fekélyt tisztán tartsa, 
’s inne ‘egybonap mulva njra bemutatá mag'át, midön öröm 
mel szemléltük ‘a’ csaknem elmetszésre szánt vesszönek töké 
tetes meggyógyůltát. &quot; ' 

Buja fekély, makkrejléssel (Ulcus syphili 
lîcum , 'cum phimosi symptomatîba) D. H. 23 evü Weimlâß 
ból származott kádá.1&quot;tisztátalnn elbálás után, Nov. 7kén kapta 
baját, ’s Nov. iö‘kán kórbázunkba jött. Minthogy elsö l'zbeli 
és nem régi, ’s nem is felettébb terjedt vala a’ fekély, 631110111: 
l'ejlés, próba't tevénk hig'any nélküli gyógyl'tással , olly terv 
vel, ho'gy a&quot; lobot mimi hel'ybeli vêreresztés, nlind gyakori 
bashajtók és vékony eledel által 'sàjátságából kivetkeztetvéu, 
elgyengl'tsük. Miért is a’ fantájra 12 pìóczát alkalmazánk, 
à’ fekél'yt .t'izta langyos vl'zzel megmosatánk, ’s minden napra 
8 lat lnis és 132 zsemlye rendelteték eledelíil. Az elsö,- ne 
gyedik, és hatodik nap, bashajtóql èz ádatëk: Rp.SaI. amar. 
tmc. un. sohn. in 'aqm f unc. anat. Col.t D. A’ gyögy'ítás.Tllìk 
napján a’ makkrejlés a’ fekéllyel együtt eltünt. Nydgzdůik 
napon pedig befejezésül ez ádaték: Rp. Mur. hydr. mit, gr, 
sex. Pulv. r. Jalap. gr. sedec. 0l. amyg. на. guita gaat. M'. j 
pil. gran. door. D. pro dosi. S. Roggel egyszerre bevenni. 

l Nov. 27. egésségben méne haza az iliu. 
Sebek többféle nlakúak jöttek ol6 , u. m. szlírt, 18:6 

dött, lâb, kéz'tô ’s Еврonу’: Sél'tések ’s t. b. és pedig ezen 
utólsók kö'zül kettö, agyrázódással. Czélirányos bánás mel~ 
lett rövid idô alatt mind meggyógyultak. --- A’ többek közül 
nevezetes еду ‘l 

Mérgesitett seb esete. G. M. 43 eszt. némethonî 
sziiletésíi kocsis 1835. Dec. 3. midön tímár urn parancsából, а’ 
dögben elveszett nyers marha börökröl a’ szarvakat, vag 
dalná, а’ jobb kezében tartott késsel n’ balkéz nevendék uj 



24 . 

nak elsö perczén, k'isdeñ, teklnt‘etet nem‘gierjesztr'i, fellllete's; 
kissé vérzö sórtést' tela;. mellyet ö nem annyii'a n’ fájdalom‘, 
mint a’ folyton szivárgó véx'zésmlatt,bîzohyos bàrnás irral‘ 

. bdn'ta be, más nap сайте; вЁвёгиёз helyén, 'égetö' löktetö fáj 
.dahmt e'rzett, söt lo és fölfelé a&quot; lá‘gy részek feszülni, piros-Y 
lani, ’s érzékenyek lenni'kezdének, negyed naрт, a’ feszülô 
dag egész hónalig темам: fel, ’s rnidó'n biztmyos sebor 
vos javasolta szerek, mint káforos ruha, Cicuta tapäsz nem 
hogy enyln'tenék, so'tîlnég nevelnék n’' bäjt, a’.fájdalom 
folytonós növekedésével; мы“; intézdtünket keresé fdl; 
midön ¿is д’ bal kéz 4dik ujnelsö percze, és középkézcsont 
iegçye.sí'rlete táján, egy fél hold képl'i, az izülësi szálagokig ha? 
tó, ll’sfyékl'lyne kellemetlen szagú evet böven ¥välxansztö szrirt 

.sebet ,találtunk, honnan lefelé az ‘Чaй hegyéig, fölfelé‘ a’ 
kìinyzökig nyúló,kevessé fájdalmas, itt ott sötét kék vörös ,' ’s 

már ,már fenének eredett œlaganat terjeszkedett, 
.egyszer'smind a’ boss‘zu hajintó ízom inának ragaszkodászînál;. 
еду kerekded, nem nagy nyl'lású fekély mutatkozott, melly 

pgflszr'liiirületén, kivált pedig fölfelé , csaknem . könyökig 
nytíló‘öbölre ищет“, kellemetlen szaglí‘hl'g ev folydogálván ~ 
bellile. A’ tag azonlban még mozogható minden nagy fájda-l 
lomhnálkůl, az érverés Иду, az életerf'í csökk'ent vala. 

'~ я‘ ' .Tudvâm h0,31а 1835bёп‚ Majus hó, óta a’ тех-h11663 oг 
szágsz'erte hol belrészi'lob', ‘hol ‘кoвш ЁndЩaЫёЗеЫе a1al‹Ъaп 
mlkodoe, ’s könnyen hihetö leven, hogy a&quot; járváhy‘ban el-' 
hullott marhák börei, kel‘eskedés пчёл, pesti fenemli'tett 
tímärunk birtokába estek; .kimagy'arázbatjuk,M miképen a’ 
döganyag fertéztette kézi eszköznil a’ méreg a’ sértésbe ju; 
им, innen a’ szl'vó edények tehetsége álta'l,l ‘az al'‘és fölkarra 
,'s taláu az egész vérre is lappangólag átvitetett. 

‚ Illy fertöztetés esetében, Не; ösztönzö, életeröt eme‘lö‘, 
„мы gátló bel és' km Szerekröl kellett göndolkodni. мы 
is 1)е0‚‚9. Spec. Cephalíe. forrázatban tiistént megfiiröszte-l 
tett, belsl'ikép pedigillepen orvosság adatott. .Rpà .Emulsl‘ 
omygnun. I. a. par. unc. sex. Camph. gn. sex. Sach. dr. duim 
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DS. Minden órában egy evö kalánnal. _Más nap uml.Y 
Dec. 10. az öblök fölnyittattak, a’ középkézcsont tájától ‘a’ 
könyökig, ’s. ekkor' az alkarizmài mintegy kikészr'tve (mez 
telen) valának láthatók, mińthogy az öblök sze'lessége niiatt, 
a’ fölhasl'tott bär ke'tbldalra. leíittyent. Az öböl nyitás után, 
hideg vl'z borogatások .Cephalíca forx'ázattal keverve alkal 
maztattak, és pólyázás', belsökép 4pedigY adatott:. Rp. Dií r'ad. 
Arm'cae ex dr. duab. par. unc. octo. Exz‘r. cart. per. dr. dnas. 
Camph. g'r. gaat. _Ã1/u. cin. spír un. anc. DS. Minden 6:6 
Ъan egy губ kalánnal. _ Dec. .11. az'ujonnan talált öblök 
fölnyittattak, a’ kéz ‘Чai felé. Az ntóápòlás mint a’ tegnapi, 
a’ belsö orvosság is ugyan az. _ Dec. 12. a’ pólyázás elma 
rad ’s hely'ette Dt.. Ulmi borogatás «мiк, ’s a’ seb lráforos 
nyállfával bekenetik, melly illy formában iratott. Rp. Muc. 
gum. ar. -unc. scm. Camph. subac. Dr. Sem. MDS. Ecsettel 
kenegetni. A’ belsf’í orvosság ismételtetik. _ Dec. 14. A’ 
kézferdö egy ré'sze Ulmus, más része Cephal. specz'esböl áll , 
a’ beteg gyengíílvén és lankadván következŕí orvosságot~ kap: 

‚Вр. Emuls amyg. ten. unc. qual. Camph. gr. qua't. Sach. unc. 
un. DS. Еду órában ebböl еду kalannel. Rp. Áqu. Cz'nn. 
Зря&quot;. unc. qual. ЕМ’. Gort. per. dr. duas Sir. cont. auf. 
unc. sem. S. Más órában ebböl еду‘ kalánnal. _ Dec. 15.' 
a’ kézferdöhöz h_yaseyamus fü isadatik, a’ fájdalmak enyhl' 
*ése végett, belsökép a’ kál'oros. fejet ismételtetik, a’ másik 
orvosság elmarad. _ Dec. 17. zij. öblökvéte.ttek észre, mely 
lyek u‘gyan akkor fólnyittattak. _. A’ bel és kül szerekkel 
való orvoslás folyt egész .lanu'lir l3-káig,.mikor0n már a’ 
beteg olly szembetünö javulást mutlxtott, hogy élete vesze' 
lyen kivíílinek, karjának helyb'eli baja cs'ekélynek, ’s a’ 
bebíírödzés szerencsés bevégzése kórházi ápolás nélkül is 
megtörténhetc'ínek itélteték, miért'is lábädozó emben'ink Ja 
nuar 14. kieresztetett, ki 3 hét mulva Кaчай olly állapotú 
nak mutatá be, hogy alig viselé már ekkor jelét hajdani 
— csak-nem halált okozó bajának. 

-‘.„„‘ 

ж 



'l‘éeele‘ky 
.1. A’ természeti dolgok vizsgblatában, az еще'161; nem а’ ‚ ' 

SZ el&quot; 

2. A’ nyavalyát közvetleníil gyógyl'tjn. a’ tenmészot,. közvet 
' ve az Orvos. ' ‚ . 

3. A’természetnek hódolva parancsolunk. ' f 'l 
4. A’ betegséget átalánosan, a’ beteget egyénileg kell gyó gyl'tani. . . . 
5. Az orvos-tudományban van helye a’ плaву névnek. _ Mindazáltal ‘ '‘ y 

6. Ne esküdj vaktában mesterid szavára, ’s ne hödolj csupán 
' egy.pártnak. . 

 

7. Az elögátlási gyógymód, minden gyógymódok‘ felett,- leg' 
több jót {ей az emberi nemzetnek. ‘ . 

8. A’ nép’ szaporl'tása., egésségben és erôben tartásnd, leg inklibb orvosi közrendtartások által eszközöllletö. 
9. Minden nemzet bir при nyavalyákkal. ' 

10. Szegénységböl'snlyosabb nyavalyák eretlnek',. mint gaz 
dagságból. 

 

11. Az anyagok’ áthatósága (compenetratio) lehetó'. 
'12. Vegytani rokonság csak еду Vall. 

‘141 ‘A’ levegö живут'tШoк fojtó-sav. 
13. A’ mesterséggel kész'ült тек, fölérnek a’.te.rmé§zetiekkèl. 

. À . ~ 

15. A’ láz, mint làír, különbözik a’ Iáztól mint lfórtz'ìnettöl 
16. ‚А? visiltóflls'nz' fészke, az Мед, ’s különiìsen. a’ ‘Шея-геnа 

szerben итiк. . l  ‚ ' ‚ l ' ' ' 
17. Más természete van a’ gyuladásnalf, más a’ torlód'a'snale 
18. Nagy gyengeséghez,'néha erös helybeli gyuladás 526- 

vetkezik ‚ ‘ . . &quot; ' 
19. A’ bórkiiitéseket,. ‚Медведю (ëxantbema) ás bôrszennyek 

re (impetigo) osztani', mind k'ôrhatárzati. min'd 0l`vos-. 
I lási 1е1я1п$е11з61дхaзшoаЧ ‚а 

 

20. A’ betegséget nem. (949926163; hanexnuolvqâíizwgyń‘ 
gyl'tj a. CELsUs. 

1 

'__-*Q* 

п ‚. l' jъ, . .âm .nu - 



Theses. . 

1.ln scrutatione reram natutalium, ingenium cernit, non 
oculus. 

2. Morbum immediate senat natura, mediate medicus. 
3. Naturae imperatur parendo. ' 

\' 4. Morbi generaliter, aegri individualiter tractentur. 
5. Valet in Medicina auctoritas. 
6. Neque tamen temere jures in Verba Magistri, nec unam 

pertinaciter sequere sectam, 

7. Cura prophylactica inter' omnes curarum methodes, pluri 
mum emolumenti generi humano praestitit. 

8. Ad augendum numerum populi, huncque sanum et robus 
tum conservandum, politico-medicae coordinationes plu 
rimum faciunt. 

9. Dantur morbi nationales (nationibus propx‘ii)- 
10. E paupertate graviores morbi redundant , quam e dìvitiis. 

 

' 11. Вaш!. compenetratio materiarum. 
12. Aflìnitas chemica unica existit. 
13. Aquae medicatae arte et rite factae nativis aequivalent. 
14. Aè'r atmosphaericus est inversum acidum nitricum. 

__‚ 

15. Febris qua morbus, a febri qua umbra morbi, rite 111 
stingvenda. 

16. Febris intermittentis substratum, syetema nervosum, in 
specie gangliosum constituit. 

17. Alia est natura inliammationum, min congestionum. 
h`18. Cum magna debilitate, interdum gravis inlìammatio t0 

pîca jungitur. 
19. Distínctio efflorescentiarum cutanearum in ezanlhemata 

et impetígínes, tam diagnostico, quam therapeutico re 
spectu est summe utilis. 

20. Morbi non eloquent'ia sed remediis'curantur. census. 
_0&quot;- 'il 
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