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Miksi tämä kirja? 

Miksi tämä kirja? Miksi Albert Palmbergin elämä ja teot alkoivat kieh-
toa tämän kirjan toimittajia? Mikä oli Palmbergin rooli työterveystyön 
kehittymisessä Suomessa?

Albert Palmberg esitellään työterveysyhteydessä yleensä mainin-
nalla Suomen ensimmäinen päätoiminen tehtaanlääkäri – hän toimi 
Fiskarsin tehtaanlääkärinä vuosina 1860–67. Sen jälkeenkin Palmberg 
toimi työpaikkalääkärinä: ensin Helsinki–Pietari -junaradan rakentaji-
en ja radan valmistuttua sen liikennöivän henkilöstön lääkärinä, yhte-
nä ensimmäisistä rautatielääkäreistä maassamme.

Palmberg kirjoitti tietääksemme ensimmäisen työterveyden käsi-
kirjan maassamme, tämän oppaan Terveys-opin ja Sairashoidon Kä-
sikirja Merenkulkijoille. Se oli suunnattu alusten päälliköille, jotka 
olivat vastuussa miehistön terveyden- ja sairaanhoidosta, mutta kirja 
toimi hyvänä oppina myös terveydenhoidon ammattilaisille. 

Terveydestä huolehtiminen aluksella, suljetussa ympäristössä, 
edustanee työterveystoimintaa puhtaimmillaan. Siksikin kirja on eri-
tyinen lukukokemus. Lisäksi kirjan sanoma on edelleen kirkas ja mo-
derni: terveys tulee tarkastaa ennen laivatyöhön ottamista, ehkäisyyn 
tulee panostaa, sairaanhoito tehdä mahdollisimman hyvin ja työtä 
muokata ajankohtaisen terveystilanteen mukaan. Kirjan kieli on häm-
mentävän rikas ja eloisa, osin jopa hykerryttävä vanhoine termeineen. 
Vaikka monet hoitotavat ja -välineet ovat muuttuneet, monet periaat-
teet ovat edelleen tätä päivää.

Mielestämme Albert Palmberg on yksi työterveyden todellisista 
merkkihenkilöistä maassamme. Tämä hänen kirjoittamansa kirja on 
kansallisesti tärkeää kirjallisuutta ja oppialamme historian perusteok-
sia. Toivomme sen saavan ansaitsemaansa arvostusta kulumalla luki-
joiden käsissä. 

Käsikirjan tekstin, kieliopin ja kielen olemme säilyttänyt alkupe-
räisinä. Luettavuuden parantamiseksi on teoksen kirjasin ja taittoa 
uudistettu.  
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Suomen Teollisuuslääketieteen edistämissäätiön taloudellinen tuki 
on mahdollistanut tämän kirjan ja e-kirjan julkaisemisen, mistä  esi-
tämme saatiölle lämpimimmät kiitoksemme.

Kuopiossa 1.9.2019

Jarmo Heikkinen ja Kimmo Räsänen
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Albert Palmberg (1831–1916)

Albert Julius Palmberg syntyi rovasti A. 
Palmergin ja tämän toisen vaimon Hedvig 
Sofia Arenanderin lapsena Getan kunnassa 
Ahvenanmaalla 18.11.1831. Yläalkeiskou-
lun hän aloitti Helsingissä vuonna 1842 
ja suoritti sen loppuun Turussa vuosina 
1845-49. Turun lukion hän suoritti kolmes-
sa vuodessa vuosina 1849–1852. Ylioppi-
laaksi hän tuli Helsingissä 4.10.1852 (ar-
vosana laudatur äänimäärällä 23). Tämän 
jälkeen hän jatkoi opiskelua Helsingissä 

Aleksanterin yliopistossa, jonka länsisuomalaisen osakunnan jäsen 
hänestä tuli 5.10.1852.

Yliopisto-opiskelut Palmberg aloitti siis 20-vuotiaana. Filosofian kan-
didaatiksi hän valmistui vuonna 1856 ja maisteriksi vuotta myöhemmin. 
Lääketieteen kandidaatti hänestä tuli joulukuussa 1858, lisensiaatiksi 
hän valmistui 31-vuotiaana joulukuussa 1861. Lääketieteen ja kirurgi-
an tohtoriksi hän valmistui toukokuussa 1863. Väitöskirjaa pro venia 
docendi hän puolusti maaliskuussa 1868. Pediatrian dosentiksi hänet 
nimitettiin saman vuoden kesäkuussa. Professorin arvonimen hän sai 
vuoden 1893 keväällä. Riemumaisteriksi hänet promovoitiin 30.5.1907.

Albert Palmberg toimi työpaikkalääkärinä merkittävän osan työu-
rastaan, lähes kolme vuosikymmentä. Hän lienee ollut Suomen en-
simmäinen päätoiminen tehtaanlääkäri, kun hän toimi lääkärinä 
vuosina 1860–1867 Fiskarsilla. Työpaikkalääkärinä  hän toimi myös 
rautatielääkärin tehtävissä vuosina 1872–1887 ja rautatiesairaalan lää-
kärinä vuosina 1868–1887.

Palmberg julkaisi yhden varhaisimmista suomenkielisistä tervey-
denhuollon käsikirjoista eli Terveysopin ja sairashoidon käsikirja me-
renkulkijoille jo vuonna 1880. Samalla kirja lienee ensimmäinen suo-
menkielinen työterveyden käsikirja. Kirjansa esipuheessa hän toteaa, 
että aloittaessaan Viipurin merenkulkukoulun terveysopin ja sairaan-
hoidon opettajana (1879–1883) hän totesi oppimateriaalista olevan 
puutetta ja niinpä hän päätti kirjoittaa sellaisen itse. 
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Palmberg toimi kaikkiaan parikymmentä vuotta lääkärin tehtävis-
sä Viipurin seudulla. Viipurin seudun tilapäisenä piirilääkärinä hän 
toimi vuoden ajan eli helmikuusta 1868 tammikuuhun 1869. Tämän 
jälkeen ja ohella vuosina 1868-1870 hän toimi Viipurissa tilapäisen 
kuumesairaalan lääkärinä. Viipurin lääninsairaalan apulaislääkärinä-
kin hän toimi puolentoista vuoden ajan vuosien 1882-1883 aikana. 
Linnalääkärinä (vankilan lääkärinä) hän toimi Viipurissa kesäkuusta 
1875 toukokuuhun 1882. 

Tämän jälkeen hän työskenteli Helsingissä piirilääkärinä kymme-
nisen vuotta vuosina 1887-1896.  Lääkintöhallituksen ylimääräisenä 
lääkärinä hän toimi helmikuusta 1869 kesäkuuhun 1882. Helsingin 
yliopiston lastentautiopin dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1868.  
Professoriksi hänet nimettiin vuonna 1893. 

Työuransa aikana hän työskenteli lyhyitä jaksoja myös Lapinlah-
den keskusmielisairaalassa vuodenvaihteessa 1867–68, Helsingin la-
vantautisairaalassa helmikuussa 1868 ja Viipurin lavantautisairaalan 
lääkärinä kevätkesällä 1868. 

Palmberg oli aktiivinen terveydenhuoltojärjestelmän ja terveyden-
huollon opetuksen järjestelijä. Hän perusti ja oli aktiivitoimija myös 
Suomen Terveydenhoitoyhdistyksessä, joka pyrki hygieenisen valis-
tuksen avulla taistelemaan erityisesti tuberkuloosia vastaan. Yksi yh-
distyksen näkyvä toimintamuoto olivat julisteet: ”Älkää milloinkaan 
sylkekö lattialle - Spotta ej på golvet”. Yhdistyksen painamaa 25 000 
kappaleen julistetta ”Tietoja ja neuvoja keuhkotaudin vastustamiseksi” 
jaettiin mm. tehtaisiin, kouluihin ja muihin julkisiin paikkoihin. Mai-
nittakoon, että tuberkuloosi vastasi jopa noin kolmanneksesta työi-
käisten kuolemista 1800-luvun lopulla. Vuoden 1888 Suomen Lääkäri-
seuran kokouksessa Palmberg esitti, että yliopistoon olisi perustettava 
”yleisen terveyshoito-opin professorin virka” ja lääkäriksi valmistu-
vien olisi suoritettava oppiaineessa kuulustelu. Lisäksi terveydenhoi-
don alkeiden opettaminen olisi saatava pakolliseksi oppiaineeksi tek-
nillisessä oppilaitoksessa ja seminaareissa. Koko maata varten olisi 
säädettävä myös yleinen rakennusjärjestys ja Lääkintöhallituksessa 
olisi joku kollegion jäsen asetettava johtamaan ja valvomaan yleistä 
terveydenhoitoa. Hygienian professorin virka yliopistoon perustettiin-
kin vuonna 1890. Palmbergin panos oli siis merkittävä myös kansan-
terveyden näkökulmasta.
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Palmbergin väitöskirjan nimi oli Några ord om smaksinnet jemte 
försök att medelst elektrisk retning bestämma gränserna för detsam-
ma. Väitös käsitteli siis makuaistia ja sen tutkimista (1860). Terveyso-
pin ja sairaanhoidon käsikirja aluksilla julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi 
vuonna 1880. Hänen vuonna 1889 julkaisemansa käsikirja yleisestä 
terveydenhuollosta (Allmän hälsovårdlärä) käännettiin useille kielille 
ja siitä hänet palkittiin kunniamaininnalla Prix Monbinne -kilpailussa.

Palmberg oli aktiivinen kirjoittaja, hänellä oli julkaisuja lasten-
taudeista, hygieniasta ja saniteetista, yleisestä terveydenhoidosta ja 
terveydenhuolto-järjestelmästä, kolerasta, sukupuolitaudeista, koppa-
kuoriaisista, lavantaudista, tuberkuloosista, mikrobeista, apteekkitoi-
minnasta, koulujen ja koululaisten hygienia- ja terveysasioista, epide-
mioista, Helsingin hygieniamuseosta, elintarvikkeista. Julkaisukielinä 
hän käytti ruotsia, saksaa ja ranskaa.

Palmbergia käytettiin asiantuntijana monissa tehtävissä. Hänet 
määrätiin selvittämään Hämeenlinnan rangaistus- ja työsiirtolan hy-
gieenisiä oloja vuonna 1891, Uudenkaupungin seminaarin hygieeni-
siä oloja vuonna 1892 sekä Harmajan luotsi- ja majakka-aseman hy-
gieenisiä oloja vuonna 1892. Hän oli jäsen terveydenhuoltoasetuksen 
uudistamiskomiteassa vuonna 1894 ja puheenjohtajana tuberkuloosia 
vastustavan komiteassa 1898. Lisäksi Palmberg toimi jopa hevosten 
hoitoa ja kasvatusta kehittämään pyrkivässä komiteassa vuonna 1878 
ja karjan tuberkuloosia ehkäisevässä komiteassa vuonna 1891. 

Luottamustehtävistä mainittakoon toiminta Viipurin kaupungin-
valtuutettuna vuosina 1874–1880. Terveydenhuollon alan luottamus-
tehtäviä olivat Viipurin terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajuus 
vuosina 1885–1887 ja Suomen terveydenhuoltoyhdistyksen varapu-
heenjohtajuus vuodesta 1888. Finlands läkaresällskapetin kirjaston-
hoitajaksi hänet nimettiin vuonna 1897, seuran lehden eli FLH:n 
toimittajana hän toimi 1898–1900. Finska Läkarsällskapetin puheen-
johtajaksi hänet valittiin vuonna 1890.

Palmerg ei tyytynyt toimimaan ja vaikuttamaan vain Suomen 
alueella. Hänellä oli runsaasti myös kansainvälisiä yhteyksiä ja toi-
mintaa. Gratschoffin matrikkelissa hän mainitsee osallistuneensa 
noin tusinaan kansainväliseen tieteelliseen kongressiin. Pietarin hy-
gieenisen näyttelyn komissaarina hän toimi vuonna 1893. Hän toimi 
Pariisin kolmannen hengenpelastuskongressin varapuheenjohtajana 
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vuonna 1888 ja Pariisin vuoden 1889 kansainvälisen hygieniakongres-
sin Suomen edustajana. Hän oli Suomen edustaja myös Budapes-
tin kansainvälisessä hygieniakongressissa vuonna 1894, jossa toimi 
myös kouluhygieniaa käsittelevän sektion kunniapuheenjohtajana. 
Suomen  edustaja hän oli myös Pietarin syfiliskongressissa vuonna 
1897. Hänet kutsuttiin Moskovan lääketieteellisen kongressin järjes-
telykomiteaan vuonna 1897. Madridin hygieenisessä kongressissa 
vuonna 1898 hän toimi Suomen edustajana. Ansioihin on laskettava 
myös, että hän oli useiden kansainvälisten lääketieteellisten yhdistys-
ten jäsen, kirjeenvaihtaja tai kunniapuheenjohtaja.

Kansainvälisyyttä kuvaavat myös opintomatkat: hän teki kuukau-
sien kestoisia opintomatkoja Tukholmaan ja Kööpenhaminaan vuon-
na 1860, Berliiniin, Prahaan, Wieniin ja Pariisiin 1866, Tukholmaan 
Kööpenhaminaan ja Pariisiin vuonna 1867, Tukholmaan, Pariisiin ja 
Berliiniin vuonna 1883, sekä Tukholmaan, Edinburghiin, Brysseliin, 
Pariisiin ja Leipzigiin vuosina 1886–1887.                                             

Palmberg avioitui vuonna 1860 Alexandra von Zeisigin kanssa. 
Tämän vanhemmat olivat luutnantti M. v. Zeisig ja Anna Malmström.  
Heillä oli yksi poika, Rudolf Albert Palmberg, joka toimi Tammisaaren 
kaupunginvoutina.  Albert Palmberg kuoli 85-vuotiaana Pohjan kun-
nassa 22.12.1916, kolme vuotta puolisonsa kuoleman jälkeen.

Käytetyt lähteet:
Gratschoff Louis. Finlands läkarekår jämte Finlands tandläkare. Bio-

grafiska anteckningar. Alex. Lundströms förlag, Mariehamn 1900.
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Esipuhe.

Sitte kun ohjesäännössä Merikouluille Suomessa, annettu Helsingissä 
15. p. huhtikuuta 1874, on määrätty, että opetusaineena myöskin pi-
tää olla yleinen terweyshoito-oppi merellä ja laivassa enimmästi sat-
tuwain ulkonaisten vammain hoitaminen, on semmoisen soweliaan 
käsikirjan puute, joka woisi olla niinhywin huojennukseksi tämän ai-
neen opettamisessa, kuin sattuwista tiloista laiwan päällikölle awuksi, 
yhä enemmän tullut tuntuwaksi.                         

Otettuani hoitaakseni tämän aineen opetusta täkäläisestä merikou-
lusta ja tultuani sillä tavoin lähemmin tuntemaan, kuinka tarpeellinen 
semmoinen kirja on ja minkä laatuinen ja kuinka lawea sen tulee olla, 
päätin koettaa tyydyttää tätä puutetta.

Monesta helposti ymmärrettäwästä syystä olen tätä kirjaa tehdes-
säni pitänyt tärkeänä asiana, käyttää ainoastaan wälttämättömimipiä 
lääkkeitä, samoin kuin olen myöskin tahtonut sowittaa wammain si-
teet niin, että ne woidaan walmistaa aina saapuvilla olevista aineista, 
laiminlyömättä kuitenkaan haavain antiseptistä (ilman estävää) sito-
mistapaa. 

Opetusten perustukseksi ja tautien ynnä ruumiin wammain 
selwemmäksi ymmärtämiseksi olen katsonut tarpeelliseksi alottaa 
teos lyhyellä kertomuksella ruumiin elimistä ja niiden toimituksista.

Tarkoitukseni ei ole, että sisälliset taudit niin täydellisesti, kuin ne 
tässä owat selitetyt, tulewat koulussa opetettawiksi, mutta luulen kui-
tenkin niiden näin laweasti kerrottuina olevan päällikölle hyödyksi 
ja lohdutukseksi tautien kohdatessa matkalla. Kirurgiallinen osa sitä 
wastaan on kokonaisuudessaan läpikäytäwä ja toiwon että päällikkö, 
joka siinä on saanut opetusta, sattuwissa tiloissa, käsikirjan awulla, on 
paljon hyvää toimeen saawa.

Jos ei otetaa lukuun niitä oswiittoja ja määräyksiä, jotka pääasial-
lisesti soweltuwat merimiehelle matkalla, joiden joukosta ensiksikin 
owat huomattawat määräykset sairaan ruoasta, jonka on täytynyt 
sowittaa laiwassa tawallisten muonawarojen mukaan, woinee kirjaa 
myöskin käyttää ensimmäisenä neuwonantajana tautikohtauksissa 
maalla, kunnes lääkärin apua on ehditty saamaan.     
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Kirjan kelwollisuutta on koetettu enentää warustamalla sitä niin 
monella käytännöllisellä ja selwittäwällä puupiirroksella, kuin mah-
dollista.

Samaan aikaan kuin ruotsalainen painos on tekeillä ollut, on sen 
suomentamista toimittanut kielenopettaja täkäläisestä lyseosta h:ra N. 
Hauvonen. Merisanain suomentamisessa olemme suuressa kiitollisuu-
den welassa täkäläisen merikoulun johtaja h:ra kapteeni G. J. Sand-
man`ille, joka tällä alalla lienee maamme etewin auktoriteetti.

Wiipurissa tammikuussa 1880.

A. Palmberg. 
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I. Ihmisen ruumiista, sen erityisistä 
elimistä ja niiden toimituksista.

Ihmisen, samoin kuin kaikkein korkeampain eläinten, ruumiin tu-
kena on luurakenne, jonka ympäri kaikki muut ruumiin osat ovat 
kootut. Tämä luurakenne, eli n. k. luuranko, on koottu useammista 
isommista ja pienemmistä luista, jotka osaksi owat yhteenkaswaneet, 
osaksi niwelten kautta yhdistyneet toinen toiseensa. Jokaisen niwelen 
koossapitäjänä on niwelkotelo ja tämän päällä owat wahwat niwel-
siteet eli jänteet. Luita peittää luunkalwo, jonka kautta luut saawat 
rawintonsa; sentähden woi luu helposti ottaa mädätäksensä, jos luun-
kalwo, haawan tahi ajoksen kautta, on tullut wioille.

Tärkeimmät luut owat pääkallon luut *) alisen leukaluun kanssa, 
selkärangan luut, eli selkäsolmut, kylkiluut, jotka takapuolella owat 
yhdyksissä selkärangan kanssa ja jotka etupuolella yhtywät rintalas-
taan ja sillä tawoin muodostawat rintakehän ; lantiot, lapaluut, olka-
luut, ylisen käsiwarren luut, alisen käsiwarren luut **), käsi- ***) ja sor-
miluut, reisiluut, polwilumpiot, sääriluut **), jalkaluut ***) ja warpaat. 

Luihin owat kiinitetyt jäntäreet, eli liha, ja jännesuonet. Jäntäreit-
tein piukottamisella ja höllentämisellä saadaan ruumiin ja jäsenten 
liikunnot toimeen.

 Jäntäreitä ympäröi sidekalwo ; jäntereitten wälissä juoksewat 
suonet, jotka kuljettawat weren ruumiin rawinnoksi, ja hermot, jotka 
owat tunnon ja liikunnon wälittäjät.

Lähinnä jäntäreitä on raswakerros ; tässä raswakerroksessa on rau-
hasia, jotka owat weren walmistus- ja siilauslaitoksia ruumiin nesteil-
le. Raswakerroksen päällä on nahka.

________

*) Pääkallo ja lantiot owat kootut useammista, toinen toisensa kanssa yhteen-
kaswaneista luista.
**) Alisen käsiwarren luut ja sääriluut owat kootut kahdesta rinnatusten juok-
sewasta luusta, nim. edelliset kyynäsluusta ja wärttinäluusta ja jälkimäiset sääri-
luusta ja pohkiluusta.
***) Käsi- ja jalkaluut owat useampia pieniä niwelillä toinen toisiinsa yhdistettyjä 

luita.
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Kuw. 1. Ihmisen luuranko.    

a.
b.} Pääkallo.

c.
e.} Selkäranka.

d. Rintalasta.
f. Kyynäsluu.
g. Wärttinäluu.
h.
i. } Käsiluut.

k. Sormiluut.
l. Sääriluu.
m. Pohtiluu.
n.
o.} Jalkaluut.

p. Varpaat.
q. Polvilumpio.
r. Reisiluu.
s. Lanneluu.
t. Ylisen käsivarren luu.
v. Olkaluu.



3

Pääkallo tallettaa aiwot, joissa ihmisen ajatus ja tahto syntyy ja 
waikuttaa. Aiwojen kanssa on yhteydessä selkäydin, jota selkäran-
ka ympäröitsee. Aiwoista ja selkäytimestä menewät hermot ruumiin 
kaikkiin osiin.

Rintakehä tallettaa keuhkot ja sydämen.
Sydän työntää suonien kautta weren ruumiin kaikkiin osiin. Weri 

on ruumiin ravintoneste. Mutta säilyttääkseen tätä rawitsewaa woi-
maansa, pitää weren tulla ilmalla *) uudistetuksi.

Kuw. 2. Ihmisen henkikurkku ja keuhkot. 
Oikeapuolisen keuhkon ainejoukko on otettu 
pois että henkitorven haarat näkyvät.

___________
*) Ilman pääosina on kaksi kaasuainetta, hape ja tuke. Weri uudistuu siten, että 
se hengittimien kautta saa hapetta.

a. Henkitorven pää.
b. Henkitorvi.
c. Vasen henki-
 torven haara
d. Oikea henki-
 torven haara.
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Weri saa ilmaa keuhkojen kautta hengittämisellä. Keuhkot owat lä-
himmästi pesusienen kaltaiset ja owat kootut lukemattomista pienistä 
rakoista, jotka ympäröiwät ja owat yhteydessä henkikurkun haarojen 
kanssa. Henkirakot, eli ilmasolutteet, owat ympöidyt hienolla weri-
suoniwerkolla. Hengittäissä tulee ilma ja weri siinä likeiseen yhtey-
teen toinen toisensa kanssa ja weri uudistuu sillä tawoin saadessaan 
ilman hapetta ja purkaen pois hiilihappoa.

Suonet owat kahta lajia : waltasuonet, eli waltimot, ja werisuo-
net, eli laskimot. Waltasuonet kuljettawat keuhkoista sydämeen tu-
lewan, uudistuneen weren lukemattomia haaroja myöden kaikkiin 
ruumiin osiin. Waltasuonien äärimmäiset päät loppuwat hywin hie-
noon werisuoniwerkkoon, jota sanotaan hius- eli kapillariwerkoksi, ja 
jonka suoniwerkon kautta rawinto tulee kaikille ruumiin kutouksille 
hywaksi.

Kun weri on kulkenut tämän hiuswerkon läpitse, tulee se werisuo-
niin eli laskimoihin, joihin nuo hienot hiuswerkon suonet yhtywät. 
Laskimot wiewät weren takaisin sydämeen ja sieltä työntää sydän sen 
keuhkoihin, että sisäänhenkitetty ilma sitä uudistaisi ja että se ulos-
hengittämisen kautta purkaisi itsestään hiilihapon – kaasuaineen, jota 
ravitsemisen kautta hiuswerkostossa on syntynyt.

     

Kuw. 3. Ihmisen 
werenkierron 
kaawakuwaus.

a. Pieni kiertokulku.
b. Keuhkowaltimot.
c. Keuhkolaskimot.
d. Oikea etukammio.
e. Wasen etukammio.
f. Wasen sydänkammio.
g. Oikea sydänkammio.
h. Sydän.
i. Suuri waltatykkyri
k. Laskimot
l. Suuri kiertokulku.

b

d

g
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Werenjuoksua sydämestä keuhkoihin ja sieltä sydämeen takaisin 
sanotaan  p i e n e k s i   k i e r t o k u l u k s i , ja weren kiertoa 
muun ruumiin läpitse kutsutaan  s u u r e k s i   k i e r t o k u l u k s i . 

Se wirkistäwä weri, joka tulee waltasuonia myöden ja joka on saa-
nut ilmaa, eli oikeimmin osan siitä, nimittäin hapekaasua, on heleäm-
män punaista kuin se weri, joka liikkuu laskimoissa ja joka sisältää 
tuota elämälle kelpaamatonta hiilihappoa. 

Waltasuonista liikkuwa weri kulkee tykyittäin, johon syynä on sy-
dämen sykkiminen. Jos joku waltasuoni tulee wahingoituksi, woipi 
weri juosta kuiwiin ; mutta jos joku laskimoista aukaistaan, seisahtuu 
weren juoksu tawallisesti itsestään, niin kuin suonta iskeissä nähdään.

Oikein ymmärtääksemme tässä ylhäällä kerrottua weren juoksua 
läpi ruumiin, pitää meidän tietää, että sydän, joka panee weren liik-
keelle, on jaettu kahteen puolikkaaseen, jotka wäliseinän kautta owat 
erotetut toisistansa. Keuhkoista tulewa uudistunut weri tulee neljää 
suurta suonta myöden wasempaan sydänpuolikkaaseen ; samasta sy-
dänpuolikkaasta lähtee myös tuo sydämen suuri waltatykkyri, joka 
haarautuu kaikkiin ruumiin osiin ja päättyy hiuswerkkoon.

Laskimot yhtywät kahdeksi suureksi suoneksi, jotka menewät oi-
keanpuoliseen sydänpuolikkaaseen ; sieltä lähtee myös suuri keuh-
kojuoni, joka kuljettaa weren keuhkoihin. Sydämessä on läpät, jotka 
wuorotellen aukenewat ja sulkeutuwat sydämen laajetessa ja supis-
tuessa ja jotka sillä tawoin laskewat sisään ja työntäwät ulos weren 
määrätyitä suonia myöden. Jos joku sydämen läpistä on wiallinen, 
syntyy häiriötä weren kiertämisessä ja tätä sanotaan yleisesti sy-
dänwiaksi. Sydänwika woi olla synnynnäinen, mutta saa tawallisesti 
alkunsa jäsentaudista (reumatismista) *).

_________
*) Sydän on pumppu ja se jakauu oikeastaan 4 osaan : 2 niin kutsuttuun etu-
kammioon ja 2 sydänkammioon. Oikeanpuoliseen etukammioon kokoontuu las-
kimoista tulewa weri ja wasemmanpuoliseen keuhkoista sydämeen juoksewa 
weri ; etukammiot ovat siis syöttösäiliöitä sydänkammioille, jotka toimittavat itse 
pumppaustyön. Weren kulun käsittämiseen on kuitenkin kylliksi puhua waan 
sydämen molemmista puolikkaista.
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Kuw. 4. Ihmisen suurinten waltasuonten kulku.
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Maha eroaa rintakehästä wäliseinän kautta, jota sanotaan wäli-
kalwoksi eli diaphragmaksi. Mahassa on watsalaukku, suolet ja kus-
rakko ynnä maksa, perna, watsan sylkirauhanen (pankreas) ja nunas-
kuut, jotka owat suuria rauhasia, joista muutamat sulattawat ruoan ja 
walmistawat werta, muutamat eroittawat werestä aineita, jotka rawit-
semisen aikana owat syntyneet ja joita ruumis ei enää tarwitse, niin 
kuin esim. kusi. Osa siitinneuwoista on myöskin mahankehässä. 

Rawintoaineet tulewat ruokakurkun kautta, joka on henkikurkun 
takana ja joka eräästä aukosta kulkee läpi wälikalwon, alas watsa-
laukkuun. Siellä lioittaa niitä watsaneste liukeaksi, niin että suolien 
seinissä olewat imureiät woiwat niitä imeä ja tulewat rawintoaineet 
sitten erityisen suoniwerkon kautta, joka on koottu niinkutsutuista 
maitosuonista ja maitorisoista, weren kanssa yhteyteen. Se osa rawin-
toaineista, joka ei liukene eli, niinkuin sanotaan, sula, ja joka ei ime-
misen kautta tule werenwalmistukselle hywäksi, purkauu peräsuolen 
kautta jälkenä ulos ruumiista.

Mahan alisesta osasta, jota kutsutaan rauhasiksi, löytyy kaksi pie-
nempää aukkoa, yksi kummassakin rauhasessa, joiden aukkojen 
kautta miespuolessa siemensuonet kulkewat alas munihin. Näistä au-
koista saattaa ankarista ponnistuksista joku suolen lenko tunkeutua 
alas, ja silloin syntyy tyrä (suolimulkku). Koska tämä on waarallinen 
tulemus ei pidä milloinkaan ottaa tyrällä rasitettua merimieheksi.

Raswa kerros, joka on huono lämpimän johtaja, warjelee ruumista 
ilman waihetuksilta ja on samassa ikäänkuin topinkina nahan ja lihal-
listen elimien välissä. 

Nahka, joka on ruumiin päällimmäisenä peitteenä, on warustettu 
koko  joukolla pieniä risoja, jotka aukenewat ulospäin ja joita tawaal-
lisestai sanotaan huokusiksi. Osa näistä risoista erittää raswaa, joka 
tekee nahan eli ihon pehmeäksi ja notkeaksi ; toinen osa on hiki-
risoja, jotka purkamalla hikeä warjelewat ruumista liiallisesta kuu-
mentumisesta ja samassa toimittawat osan aiheiden waihtamistyötä. 
Tästä nähdään mikä hyöty on pitää puhtauden awulla hikireikiä auki, 
niinkuin sanotaan. 
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II. Terweys-oppi.

A. Yleisiä terweyden sääntöjä.

Keino, miten itseänsä woi warjella taudeista, on kylläkin yhtä tär-
keä, jos ei tärkeämpi, kuin keino, miten niitä parannetaan, kun ne 
kerran owat syntyneet.

Siitä, mitä ylhäällä ihmisuumiin rakennuksesta ja sen toimituksista 
on sanottu, huomamme että se tarwitsee kelpaavaa ruokaa ja juomaa 
weren walmistamiseen, sillä weri on se neste, josta kaikki ruumiin 
elimet saavat rawintonsa, ja että se myös kaipaa raitista ilmaa woi-
daksensa hengittämisen kautta antaa werelle sitä hapetta, jota sen uu-
distamiseen tarwitaan. Paitsi sitä tarwitsee ihmisen ruumis kelpaawaa 
waatetusta, etteiwät ilman waikutukset sitä turmele, jonka ohessa 
puhtaudesta tulee pitää tarkkaa huolta, että wältettäisiin häiriöitä ihon 
tärkeässä toimituksessa.

Tärkeimpiä seikkoja terweyden hoidolle on, että laiwa on varus-
tettu hyvällä, riittäwällä juomawedellä. Suuria waikeuksia woi tämän 
suhteen toisinaan tulla ; toimellinen ja taitawa päällikkö woi kuiten-
kin tässä kohden paljon toimeen saada.

Kun wettä tuodaan laiwaan, tulee päällikön, missä ei wettä oteta 
suorastaan jostakin hywästä wedenjohtauksesta, itse pitää waari siitä, 
että se on hywää ja että se otetaan ainoastaan hywistä lähteistä eli 
puroista, joissa on kirkasta, juoksewaa wettä. Seisowaa wettä lammis-
ta ei saa käyttää muuten kun suurimmassa hädässä, eikä saa weden 
nauttiminen millään muotoa tapahtua kohta jonkun rajumman sadeil-
man perästä, sillä wesi on silloin enemmän tai wähemmän sekoitettu 
limaskalla, jota on tullut sadeweden kanssa.

Ennenkuin wettä pannaan wanhoin astioihin, pitää ne puhdistaa 
hywästi pesemällä ja wiruttamalla niitä terwawedellä, warsinkin ko-
literwawedellä, sitten kuumalla lipiällä ja wiimmeiseksi tuoreella we-
dellä niinkauan, ettei siinä enää tunnu mitään hajua eikä makua.

Parhaiten woidaan wettä säilyttää laiwassa rautaisissa vesisäiliöis-
sä ; kalleutensa tähden käytetään niitä kuitenkin harwoin, erittäinkin 
pienemmissä laiwoissa. Puisten wesiastiain pitäisi aina olla hiiltyneitä 
sisäpuolelta. Kun astiat owat wedellä täytetyt, pitää jokaiseen astiaan 
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panna wähän raudanpalasia, joka on warsin hywä keino estämään 
weden pilaantumista. Raudanpalaset eiwät paljon ruostu, niinkauan 
kuin owat alla wedenpinnan. Mutta niin pian kuin astia tulee tyhjäk-
si, pitää ottaa raudanpalaset pois ja astia on puhdistettawa, ettei se 
tahraannu ruosteesta.

Niin pian kuin wesi saa pahan maun eli hajun, ei saa sitä juoda, 
ennenkuin se on puhdistettu. Saastaista wettä woidaan paljon paran-
taa ammentamalla tai läikyttämällä ; waikka tätä keinoa aina tulee 
käyttää, ei se kuitenkaan niin ole kylliksi, waan pitää kaikki pilaantu-
nut wesi siiwilöittämän, ennenkuin sitä käytetään juomana. Paras ja 
yksinkertaisin siilauswäline on pummuli, jota pannaan trattiin, jonka 
läpitse juomawesi saa juosta. Kun pummuli on tullut limaiseksi ja li-
kaiseksi, woidaan se taas tehdä kelwolliseksi keittämällä sitä lipiässä, 
pesemällä, huuhtomalla ja kuiwaamalla.

Jos wesi on pahasti pilaantunut, pitää se keittää, ennen kuin se 
siilataan, ja ennenkuin sitä juodaan, pitää siihen sekoittaa wähän etik-
kaa, hapanta wiiniä eli sitruunan happoa.

Tuoreen wesiwaraston kartuttamiseksi pitää sadewettä aina koota.
Päällikkö, joka laiminlyö ne toimet, joiden kautta woidaan wälttää 

pilaantunen weden käyttämistä, saattaa laiwawäestönsä useille tau-
deille alttiiksi ja sen kautta myöskin laiwansa waaraan. Tunnettu asia 
on, että moneen tautiin owat syynä eläimet tai kaswit, joita ainoastaan 
suurennuslasilla woidaan nähdä ja jotka likaisesta wedestä ja saastai-
sesta ilmasta lisääntywät sanomattomassa määrässä ja jotka wahigoit-
tawat ihmisen ruumista. Syynä lawantautiin, punatautiin ja kenties 
wilutautiinkin, keltaseen kuumetautiin, koleraan ja muihin tauteihin 
on enimmästi saastainen wesi. Tästä nähdään kuinka tärkeä on ottaa 
waaria kaikesta mitä kuuluu juomaweden puhtaana ja terweellisenä 
pitämiseen. 

Ruokaaineita ostaessa tulee päällikön pitää huolta, että leipä on 
kuiwaa ja uutta, leiwottu hywästä wiljasta, ja että sitä laiwassa tallete-
taan kuiwassa ja wiileässä paikassa. Leipäkammioin pitää sentähden 
olla hywästi kalfaatratut. Pitemmillä matkoilla säilyy leipä parhaiten 
rautaläkkisissä laatikoissa. Leiwän säilyttäminen tyhjissä rommiastiois-
sa sanotaan myös olewan hywä keino estämään leipää pilaantumas-
ta. Homettunutta leipää ei ylimalkaan pidä syödä ; mutta jos sitä ei 
woi wälttää, pitää leiwän ensin kuiwata kapiisissa ja tulee muistuttaa 
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wäestöä pyhkimään ja raappimaan pois hometta, ennenkuin leipää 
käytetään rawinnoksi.

Samoin tulee päällikön pitää huolta siitä, että kaikki muu muona, 
jota laiwaan otetaan, on raitista ja hywää. 

Woi tulee helposti härskiksi, erinomattainkin lämpimässä ja pit-
källä matkalla. Härskiä woita on paras sulattaa, ennen kuin sitä nau-
titaan, sillä suuempi osa niistä katkerista, haihtuwista aineista, jotka 
antawat woille härskin hajun ja maun, katoo woin sulatessa.

Paitsi tawallista laiwaruokaa, pitäisi jokaiseen laiwaan, jos waan 
tilaisuutta siihen on, ottaa joku määrä h a p a n t a   k a a l i a , 
joka on hywin kestäwää, halpaa ja terweellistä ruokaa. Samaten myös  
s i p u l i a ,  p i p a r u u t i a  ja p e r u n i a  tai potaattia ja juurikkoi-
ta, jotka kaikki pysywät hywänä ja estäwät tehokkaasti monellaisten 
tautien ilmaantumista, erittäinkin watsatauteja ja keripukkia. 

J u u s t o , jopa kuoritusta maidostakin tehty juusto, on myöskin 
hywin soweliasta ja wäestön mieluista laiwaruokaa, jonka tähden si-
täkin tilaisuudessa on hankittawa.

Tawallinen krassi (lepidium sativum) on hywin terweellinen höyste 
kaikenlaisiin ruokiin, (sitä syödään raakana ilman mitäkään lisäystä, eli 
jos niin tahdotaan, sekoitettuna wähän etikalla ja öljyllä) ja woidaan 
helposti kaswattaa jokaisessa laiwassa, niin että sitä aina woi naut-
tia tuorekselta. Se kaswaa pian ja runsaassa määrässä ja sitä woidaan 
wiljellä ihan ilman multaa. Harmaata paperia, rohtimia tai joku riepu 
kääritään ympäri pullon, halon tahi minkä ympäri hywänsä, kastellaan 
sitte paperi, rohtimet tai riepu tuoreella wedellä ja ripotellaan siemenet 
jotenkin taajaan joka paikkaan, missä ne woiwat ottaa juurtuaksensa. 
Mitään muuta hoitoa ei tämä tarwitse, kuin että se aina pidetään koste-
ana. Talwellakin woi se menestyä kajutissa ja kanssissa samalla tawalla 
wiljeltynä. Tötterö krassin siemeniä, joka maksaa muutamia penniä, 
woi sillä tawoin useasti uudistettujen kylwöjen kautta pitää laiwan aina 
tuoreissa kaswiaineissa pitkälläkin matkalla. Krassi on mitä parhaimpia 
lääkkeitä keripukkia ja huonoa ruoan sulatusta wastaan.

Että ruokaaineet pysywät puhtaina, tulee pitää waaria siitä, et-
teiwät torakat eikä muut syöpäläiset rupee pesimään laiwassa. Syö-
päläisistä päästään kaikkein helpoimmin fosforitaikinalla, jota siwel-
lään tikkuihin, joita kiinnitetään sinne tänne, ei kuitenkaan niin, että 
fosforitaikina, joka on myrkyllinen, woisi tarttua ruokaaineisiin. Toi-



11

nen warsin hywä ja ihan wahingoittamaton keino on kuiwa puuras 
(biboras natricus), eräs walkea pulweri, jota saadaan apoteekeista. 
Tätä pulweria ripotellaan sinne tänne yöksi, jolloin torakat tulewat 
liikkeelle. Tätä keinoa käyttäissä tulee kuitenkin pitää huolta siitä, 
etteiwät syöpäläiset pääse tuoreen weden pariin, sillä ne wirkoowat 
uudestaan, jos ne saawat juoda.

Jos laiwawäestö pitkän ja waiwalloisen matkan kuluessa on saanut 
kärsiä juoman ja ruoan puutetta, tulee uutta rawintoa saadessa olla 
hywin warowa, ettei ruokaa eikä juomaa nautita ylellisesti. Ruoan 
sulatusneuwoja pitää wähitellen totuttaa suurempaan työskentelemi-
seen. Sen sijasta woidaan ruokaa ja juomaa alussa nauttia useimmin, 
esim. joka toinen tunti. Waromattomuus tässä suhteessa woi tulla 
warsin waaralliseksi synnyttämällä ankaria ja useinkin kuolettawia 
watsatauteja.

Puhtaan ilman olemme nähneet olewan wälttämättömän tarpeelli-
sen terweydelle, sillä se uudistaa weren eli tuo hengittämisen kautta 
sille hapetta. Kajutaa ja etenkin kanssia pitää sentähden joka päiwä 
tuulottaa ja puhdistaa, seinät ja katto pyhkiä kuiwilla waapeleilla ja 
lattia waaplata, mutta kosteuden wälttämiseksi ei saa niitä huuhtoa 
wedellä. Kun tarwis niin waatii ja ilma on kaunis, saa lattian pestä 
tuoreella wedellä. Märkiä waatteita ei saa milloinkaan tahi kumminkin 
waan pahimmassa hätätilassa ripustaa kanssiin kuiwumaan. Koija- ja 
pitowaatteita pitää joka wiikko tuulettaa ja pieksää. Niin paljo kuin 
mahdollista tulee koijia pitää kuiwana, niin etteiwät koijawaatteet ota 
homettuaksensa. Kukaan ei saa mennä lewolle märissä waatteissa.

Niinkuin pilaantuneesta wedestä löytyy taudinaineita äärettömän 
paljo saastaisessa ilmassakin. Jokainen joka tahtoo wälttää näitä tau-
teja, saa siis wälttämättömästi pitää waaria siitä, ettei ilma, jota hän 
hengittää, ole pilaantunut.       

Wäkeä pestatessa tulee päällikön myöskin ottaa waaria siitä, että 
kaikki owat warustetut tarkoituksen mukaisilla ja riittäwillä waatteilla 
matkaa warten. Tämä on tarpeen ei ainoastaan yksityisen suojelemi-
seksi taudeilta, waan myös sentähden että yksi sairas mies laiwassa 
on haitaksi koko wäestölle. Jokaisella merimiehellä pitää olla willa-
nen paita lähinnä ihoa niinhywin kylmässä kuin kuumassa ilmanalas-
sa. Willawaate, jota käytetään lähinnä ruumista, ei saa olla aneliniwä-
rinen, sillä tämä wäri on usein myrkyllinen.
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Sadewaatteet pitää merimiehellä myöskin olla. Tarpeellisten waa-
tetten puute on useinkin syynä merimeisten tawallisimpiin tauteihin : 
keuhkopoltteeseen, jäsentautiin ja watsatauteihin, paitsi moniin mui-
hin kipuihin ja kärsimyksiin. 

Päällikön tulee kehottaa wäestöä pitämään huolta tarpeellisesta   
p u h t a u d e s t a pesemällä ynnä kylpemällä, jos ilma sitä sallii. 
Ihon rakennuksesta olemme nähneet, kuinka tärkeä on pitää ruumiin 
pitaa puhtaana liasta. Paitsi sitä woi likainen ja ruokoton merimies 
hiestämisellään pilata ilman kanssissa muilta ja sillä tawoin olla hai-
taksi heidänkin terweydellensä. Woidaksensa helpommin pitää tästä 
seikasta waarin, tulee päällikön  k e r t a  w i i k o s s a  t a r -
k a s t a a  n i i n   h y w i n  m i e h i s t ö ä  k u i n  h e i d ä n   
w a a t t e i t a n s a   j a  k o i j i a n s a . 

B. Terweyssääntöjä eri ilmanaloista.

K u u m a s s a  i l m a n a l a s s a tawataan tauteja, jotka meillä 
joko owat harwinaisia tahi warsin wentowieraita, niinkuin kolera, pu-
natauti, keltanen kuumetauti ja eräs laji waikeallaista wilutautia, jota 
on ruwettu nimittämäään ilmanalan kuumeeksi, j. n. e. On siis warsin 
tärkeä asia, että päällikkö tietää mitä hänen tulee tehdä, woidaksensa 
niin paljon kuin mahdollista warjella itseänsä ja wäestöä niistä onnet-
tomuuksista, joita ilmanalan muutteet saattawat aikaan saada.

1:o. Kaikkia tässä ylhäällä annetuita yleisiä määräyksiä terweyden 
hoitamiseksi tulee kaikella huolella noudattaa.

2:o. Wettä ei saa juoda äkillisesti eikä kerrassaan liian runsaas-
ti. Kowan janon liewentämiseksi pitää weteen sekoittaa etikkaa, ha-
panta wiiniä eli sitruunan happoa ja juoma pitää imettämän jotenkin 
hienon putken kautta, joten watsan äkillinen ja ylellinen täyttäminen 
wältetään. Kahwia ja teetä tulee juoda useimmin ja kernaimmin läm-
pimänä, sillä semmoisena se waikuttaa wähemmän pinkotusta wat-
sassa ja sen kautta paremmin wirwottaa ja wirkistyttää. Wäkewämmil-
lä wiineillä, konjakilla, rommilla y. m. semmoisilla ei juomawettä saa 
sekoittaa, ei kumminkaan muulloinkin kuin muun puutteessa hywin 
wähäisessä määrissä, sillä wäkiwiina waan lisää kuumuutta ja waikut-
taa  rasituksen.
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3:o. Pumpsuutit ja woogholit pitää kaikella huolellisuudella puh-
distaa ja lasti-ilma tehdä wahingoittamattomaksi, siten että sitä kyllik-
si sekoitetaan terwawedellä, kernaimmin koliterwawedellä (1 pytsy 
terwaa 100 kannuun wettä) ; terwan puutteessa woidaan kaataa sin-
ne puhdasta wettä, joka jonkun ajan perästä taas pumpataan ulos. 
On tultu siihen kokemukseen, että taudinaineet kuuman ilmanalaisiin 
tauteihin erinomaisen runsaasti wiihtywät ja lisääntywät saasteises-
sa lasti-ilmassa, jonka tähden tämä warokeino on mitä tärkeimpiä. 
Tämä puhdistaminen pitää wälttämättömästi toimitettaman muutamia 
päiwiä ennenkuin tullaan satamaan, niin että laiwa on ihan puhdas 
ennenkuin ankkuri lasketaan. Jos laiwa puhdistetaan satamassa, woi-
pi siitä syntyä tautia.

4:o. Saapuessa satamaan tulee päällikön tiedustella terweellisintä ank-
kuripaikkaa eikä milloinkaan saa hän laskea laiwaa minkään matalan, 
rämeisen rannan suojaan eli wirtaan, jossa kaswaa ruotoa ja rämekaswe-
ja. Epäilyttäwissä kohdissa tulee hänen etsiä ankkuripaikkaa ulompana 
maasta, wähintänsäkin kahden tai kolmen kaapelimitan päässä.

5:o. Wäestön ei saa antaa oleskella maalla auringonlaskemisen 
jälkeen, sillä kasteen kanssa laskeuwat tautein aineet alas ja silloin 
ollaan suurimmassa waarassa joutua kuumeitten waltaan. Samasta 
syystä ei saa antaa wäestön maata taiwas alla.

6:o. Wäestöä tulee ankarasti waroittaa etteiwät käytä tarwepaikko-
ja maalla, sillä useammat kuuman ilmanalan taudit tarttuwat jäljestä.

7:o. Sakeata tai likaista wettä walkamista ei saa käyttää wirutuksiin 
eikä pesemisiin.

8:0. Wäestöä tulee waroittaa syömästä ylellisesti runsaasti tarjolla 
olewia hedelmiä ja erittäinkin tulee kawahtaa raakoja ja pilaantunei-
ta ; merimiehet eiwät myös itse saa poimia ja syödä hedelmiä, joita 
he eiwät tunne, sillä useat niistä owat myrkyllisiä. Samoin tulee heitä 
waroittaa liiaksi nauttimasta wäkewiä juomia, erittäinkin palmuwiiniä.

9:o. Myrkyllisiä kaloja ja muita wahingollisia merieläimiä löytyy 
myös kuumassa ilmanalassa useampaa lajia, jonka tähden ei päällik-
kö saa antaa miesten käyttää rawinnoksi muita kuin niitä, jotka hän 
warmaan tietää olewan wahingoittamattomia.

10:o. Laiwaa ei saa lastata sadeilman aikana eikä jälkeen auringon 
laskun, että  wältettäisiin kuumetautien ilmaantumista ilman kosteu-
desta.
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K y l m ä t   i l m a n a l a t  owat ylimalkaan terweellisempiä kuin 
lämpimät. Sopiwa waatetus, kajutin ja kanssin lämmitys ja samassa 
riittäwä tuulotus, ilman kosteuden wälttämiseksi, owat toimituksia, 
joista on jo puhuttu yleisissä terweyssäännöissä ja joiden noudattami-
nen ynnä sopiva ruoka owat parhaimmat keinot keripukin wälttämi-
seksi, joka tauti on tawallisempi kylmissä ilmanaloissa. Mitä ruokaan 
tulee, muistutetaan tässä wielä happamen kaalin, piparuutin, sipu-
lin ja krassin tärkeydestä. Kokemus on näyttänyt todeksi että pait-
si ylhäällä mainiuita kasweja myöskin kaikenlaiset hedelmämehut, 
niinkuin suomuurain-, karpalo-, puola- ja sitruunamehu y. m., owat 
parhaimpia keinoja keripukkia wastaan. Päällikön tulee sentähden 
pitempiä matkoja warten kylmissä ilmanaloissa warustaa laiwansa 
niillä. Niitä annetaan joko sekoitettuna weden kanssa juomaksi, eli 
kernaammin marjapuurona pari kertaa wiikossa tai useammin, jos 
waraa on. Ruokamääräin tulee kylmässä ilmassa olla suuremmat kuin 
muissa tiloissa ja pitää sisältämän enemmän raswaa. Hywä ryyppy 
kowan ponnistuksen jälkeen waikuttaa hywää ; pitää kuitenkin muis-
taa, ettei sitä nautita liian kylmänä, joka helposti woi tapahtua, sillä 
wäkiwiina ei jäädy. Jos wäkiwiina on kylmempää kuin jäätywä wesi, 
woipi waikeita häiriöitä siitä syntyä mahalaukussa. Kahwia ja teetä 
pitää myös olla.

Ankarassa pakkasessa on hywä keino hieroa kaswoja, korwia ja 
käsiä öljyllä eli raswalla, joka estää niitä paleltumasta. Niinhywin hel-
teessä kuin pakkasessa tulee useimmin waihdella työssä olewaa mie-
histöä, jolloin myös helle tulee antaa kestitystä yli tawallisen määrän.
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III. Tautein hoidosta.

A. Yleisiä sääntöjä.

Taudit jaetaan tässä sopivimmin kahteen lajiin: 1:o äkillisiin eli 
akutillisiin tauteihin ja 2:o wähitellen ilmaantuwiin, pitkällisesti 
waiwaawiin eli kronillisiin tauteihin.

Koska päällikön tulee pitää silmällä, että hän pestaa laiwaansa ai-
noastaan terwettä wäkeä, saa hän tietysti waan poikkeuksina kronilli-
sia tauteja laiwassa hoitaaksensa, jonka tähden ainoastaan muutamat 
niistä tässä tulewat selitettäwiksi. Tawallisimmat pitkälliset sairaudet 
owat keuhkotaudit, sydäntaudit ja pitkälliset watsataudit.

Enimpiä äkillisiä tauteja seuraa kuumeet ja ne alkawat tawallisesti 
wilustumisella eli ankaralla wilunwäristämisellä. Kuumeen woimas-
ta ja tulisuudesta woidaan enimmissä tapauksissa taudin enemmän 
tai wähemmän waarallinen luonto tuntea. Ainoa ja paras keino, jol-
la warmasti saadaan tietää kuumeen wäkewyys, on termomeeterin 
eli lämpömittarin käyttäminen. Tähän tarkoitukseen pitää käyttää  
n. k. kylpy- eli sairastermomeeteriä, jossa ei ole lastasta. Sairaan tulee 
lewätä ja termomeeteri asetetaan pystysuoraan paljasta ihoa wastaan, 
niin että sen kuula tulee kainalokuoppaan, jossa sitä pidetään puris-
tamalla käsiwartta ruumista wastaan liikkumattomana ¼ tuntia aikaa. 
Sitte luetaan asteluku, ottamatta termomeeteriä pois paikaltaan. As-
teita laskeissa tulee pitää silmää takalinjassa elohopeapylwään kans-
sa, sillä jos niitä luetaan ylhäältäpäin tai alhaaltapäin saattaa erehtyä 
muutaman asteen.

Ruumiin tawallinen lämpö ei mene alle + 36 eikä nouse yli + 37 
Celsiusta *). Jokainen yli + 37 nouseva aste osoittaa kuumetta. +38 on 
hywin wähäpätöinen kuume ja ilmoittaa ettei tauti ole waarallista laa-
tua. + 39 on kuumeen tawallinen lämpömäärä, joka semmoisenaan ei 
wielä osoita mitään erinomaista waaraa; mutta jo + 40 ja wielä enem-
män + 41 ilmoittaa taudin olewan arweluttawaa laatua.

__________
*) Kaikki tässä ilmoitetut asteluwut noudattawat Celsiuksen termomeeterin aste-
mittaa.
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Harwoin nousee lämpömäärä + 42 ja sen ylitse ; jos tämä joskus 
tapahtuu ja jos ei lämpö pian laske, on henki suurimmassa waarassa.

Ainoastaan ankaran watsurin, koleran, kowan werenwuodatuk-
sen tahi wilustumisen kautta laskee ruumiin lämpö toisinaan alle  
+ 36 ja osoittaa semmonen lämmön alentuminen että suuri waara on 
tarjona. Taudinluonnon ja waaran tutkimisessa on sairastermomeeteri 
siis aiwan tärkeä wälikappale ja se pitää sentähden olla jokaisessa 
laiwassa.

Mitä pitää tehdä, kun joku sairastuu laiwassa?

Jos joku laiwassa sairastuu, tulee päällikön, ennen kuin mihinkään 
muuhun toimeen ryhdytään, tarkasti noudattaa seuraawia määräyk-
siä.

1:o. Termomeeterillä tutkitaan, niinkuin ylhäällä on osoitettu, 
onko kuumetta sairaassa wai ei, ja siitä woidaan myös enimmissä 
tapauksissa päättää, onko tauti helppoa tai ankaraa laatua.

2:o. Jos tauti näyttää ankaralta, tulee sairaan saada mukawimman 
paikan kanssissa ja maata yksin koijassa ; kowassa helteessä walmis-
tetaan sairaalle seiliwaatteesta lepokammio laiwankannelle.

3:o. Sairaan hoitajaksi walitaan luotettawa mies, joka on hywänlai-
tanen ja mieluisa ottamaan wastaan tämän toimituksen.

4:o. Jos sairas on kowassa tuskassa, pitää hänet riisua ja pukea 
hänen yllensä puhtaan paidan ja lewittää lakana matrassin päälle. 
Tärkeä asia on, pitää huolta siitä, että matrasssi ja peitto owat kuiwat 
ja wapaat homeesta.

5:o.  Jos tauti tulee pitkälliseksi, pitää liinawaatteita waihtaa wä-
hintänsäkin kerran wiikossa ; käytettyjä waatteita pitää heti wiruttaa 
kiehuwalla wedellä ja pestä, ja sänkywaatteita tuulettaa ja pieksää.

6:o. Sairaan oksennus, kusi ja jälki pitää kohta korjattaman pois ja 
wähän koliterwawettä pitää kaadettaman sen astian pohjaan, johon 
ne puretaan, sillä koliterwa häwittää tarttuma-aineet. 

7:o. Ilma pidetään tuulottamisella puhtaana ; jos ilma on kuiwa, 
pirskutetaan lattiaa joka päiwä wähän koliterwawedellä. Tähän pitää 
käyttää tuoretta wettä. Seinät pyyhitään waapeleilla.

8:o. Joka päiwä pitää pyhkiä kostealla käsiliinalla sairaan kaswoja, 
rintaa, käsiä ja käsiwarsia, ja suuta wiruttaa. Jos ankara kuume sairas-
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ta waiwaa, on hänelle suuri liewitys, jos koko ruumista tällä tawoin 
pyhkitään aamuin illoin. Tässä on huomattawa, että kun joku ruu-
miin osa on pyhditty märällä liinalla, se sama kohta taas pitää pyhkiä 
kuiwaksi kuiwalla käsiliinalla ja wilustumisen wälttämiseksi keweästi 
peitettämän. Ainoastaan kylmän ilman wallitessa saadaan tämä koko 
ruumiin pyhkimiset ankaran kuumeen aikana jättää tekemättä. 

9:o. Ainoastaan silloin, kun juomawesi on täydellisesti raitista ja 
hywää, saa sairas juoda sitä sekoittamattomana. Jos se ei ole täydelli-
sesti puhdasta, pitää sitä kiehuttaa, siilata pummuli läpitse ja sekoittaa 
wähän sitruunahapolla eli muun hedelmän mehulla, etikalla tai hap-
pamalla wiinillä. Waihetukseksi woidaan juomaksi antaa kaura- eli 
riiskryynilientä. (Ryynit kiehutetaan wedessä ja siilataan sitte pois ; 
wähän wiiniä eli mehua voidaan siihen myös sekoittaa).

10:o. Kowempain sisällisten tautein aikana ei woida käyttää rawin-
noksi tawallista laiwaruokaa. Tauti tuokin aina tullessaan ruoan ha-
luttomuuden. Sentähden tulee ensi päiwinä ainoastaan antaa ohra-, 
kaura- ja riisi- eli saagokryyniliemiä, joihin on sekoitettu wähän soke-
ria ja hiukan wiiniä. Jos tauti kestää enemmän aikaa tai jos sairaalle 
tulee ruokahalu pitää hänen saada lihalientä (säilyyn pannusta lihasta 
eli Liebig´in lihaextraktista), jota on keitetty kryynien kanssa ja, jos 
warastossa on, säilytettyjen wihannaisien keralla. Samoin saatetaan 
antaa puuroa ja kylmää wiinisoppaa, tuoretta kalaa ja kalasoppaa.

11:o. Jos ei sairaalla ole tarpeentekoa wähintänsäkin joka toinen 
päiwä, annetaan ulostusaineeksi ruokalusikallinen risiiniöljyä.

Ylhäällämainitut määräykset owat useissa kuumetaudeissa riit-
täwät helpottamaan luonnon tointa sairasta parantaissa ja yleisenä 
sääntönä olkoon, että, jos taudin laatua ei oikein tunneta, ennemmin 
jättää kaikki muut toimet siksensä, kuin mahdollisesti wahingoittaa 
sairasta sopimattoman lääketten käyttämisellä. 

Muutamat taudit woidaan sitäwastaan helpommin tuntea ja tarwit-
sewat osaksi tehokkaampaa apua, jonkatähden tässä jotkut määräyk-
set seuraawat siitä, mitä kussakin erityisessä tilassa woidaan tehdä.
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B. Erityisten elimein taudit.

1: Ruoan sulatuneuwoin taudit.

Sammastauti.

Suu wirutetaan puhtaaksi haalealla wedellä. Jos hampaassa on 
kolo, puhdistetaan se neulalla ruoanrääppeistä ja koloon pistetään 
opiumrohdoilla kostutettu pummulitukko. Jos ei mitään erityistä ham-
masta polta, hierotaan poskea wähän terpentinillä ja sidotaan ympäri 
kuivalla pummulilla ; pieni pummulitukko pannaan myös kipeänpuo-
liseen korwaan.

Kurkkutauti.

Kun kurkku on kipeä, on aina waikea niellä. Kurkkutautia saat-
taa olla monta lajia, niinkuin kurkkuröhkä, kurkkuajos, kurkkumä-
tä, y.m., joista molemmat ensiksi mainitut owat hywin tawallisia ja 
saawat helposti alkunsa wilustumisesta. Muutamat ihmiset owat näille 
taudeille hywin taipuisat.

Waikeamman kurkkutaudin aikana ulottuu kipu korwaan asti ja 
sairaan on waikea awata suutansa.

Tämä tauti on waiwalloinen, mutta paranee melkein aina terweeksi. 
H o i t o : Ulostusaineeksi annetaan ruokalusikallinen engelstan 

suolaa, sulatettuna juomalasillisessa wettä. Lämpimällä tuhalla täytetty 
sukka kääritään ympäri kaulan ja waihdetaan 3 tai 4 kertaa päiwässä.

Sairas kurlatkoon kurkkuansa 4 kertaa päiwässä karboliwedellä, 
jota saadaan teelusikallisesta karbolihappoa ja ½ tuopista wettä. 

 Jollei ulostus taudin aikana itsestään tapahdu, annetaan joka toi-
nen päivä ulostusaineeksi ruokalusikallinen engelstan suolaa, sulatet-
tu wedessä. 

Wälistä saattaa kowemmissa tapauksissa ajos ilmaantua kaulan ul-
kopuolellekin. Tämä tunnetaan ihon ajettumisesta ja punertumisesta 
ja hoidetaan niin kuin luku IV Kirurgiassa ajoksista määrää. 

Joka usein saa kärsiä kurkkutautia, hänen tulee, sitä wälttääksen-
sä, joka päiwä pestä kaulansa kylmällä wedellä ja wieroittaa itsensä 
käyttämästä paksua kaulahuiwia. Pitämällä kaulansa paljaana, karais-
tuu hän tätä tulemusta wastaan.
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Yskökset ja oksentaminen.

Äkilliset taudit watsalaukussa tulewat ilmi yökötyksillä ja toisinaan 
enemmän tai wähemmän ankarilla oksennuksilla ynnä waiwalla rin-
nan alla. Enimmät kuumetaudit tuowat tullessaan ylhäällämainittu-
ja häiriöitä. Harwoin tapahtuu watsalaukussa mitään häiriöitä yksin 
omasta puolestaan, waan ennustawat ne, niinkuin sanottiin, jotakin 
kuumetautia tai owat alkuna watsurille.

Yökötykset ja oksentaminen ilmaantuwat myöskin, jos pää saa ko-
wan tärähdyksen tai lyönnin (katso aiwojen tärähdys).

Siksi kunnes saadaan selwä tieto, mitä nämä enteen merkitsewät, 
pannaan sinappitaikinaa sydämen alle ja saa se olla siinä noin ½ tun-
tia aikaa.

M u i s t. Sinappitaikinaa tehdään 1 á 2 teelusikallisesta sinappia 
ja yhtä suuresta määrästä jauhoja, jotka sekoitetaan wedellä taikinak-
si, jota lewitetään ¼ paperiarkin suuruiselle riewulle. Sinappitaikinan 
sijasta woidaan käyttää sinappipaperia, jota saadaan apoteekista. Kun 
sinappipaperia käytetään, kastetaan sitä wedellä.

Niin kauan kuin yökötykset kestäwät, on paras olla nauttimatta 
mitään muuta kuin kylmää puhdasta wettä wähissä määrissä.

Weren oksentaminen.

Jos weren oksentaminen tuottaa kipua rinnan alle, on tauti hywin 
waarallinen ja osoittaa että watsassa on haawa, jollei sairasta waiwaa 
keripukki tahi keltanen kuumetauti. Weren oksentaminen eroaa 
keuhkoista tulewasa weren sylystä sen kautta, että weri tulee ulos 
oksentamisella. Keuhkoista lähtee weri yskimisellä.

Weren oksentamista, johon syynä on mahahaawa, ei seuraa kuu-
me. Watsahaawa on oikeastaan kronillinen tauti.

H o i t o : Täydellinen lewollisuus ; kylmiä hauteita rinnan alle. Jos 
jäätä on saatawilla, annetaan pieni jäänkappale nielaistawaksi joka 5:s 
minuutti ; jään puutteessa annetaan hapanta, kylmää, sitruunahapos-
ta ja wedestä tehtyä juomaa usein ja wähä erältään. Sinappitaikinaa 
pohkeille.

Weren oksentamisen perästä tulee pitemmän aikaa karttaa lämpi-
miä ja kiihottawia ruokia ja juomia.
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Watsan wetotauti. 

Watsan wetotauti tunnetaan ankarista, tempowaisista waiwoista 
rinnan alla, tahi helpommissa kohtauksissa kalwawasta kiwusta, aras-
telemisesta ja ajettumisesta samassa paikassa ; usein tuntuu waiwain 
ulottuwan myöskin selkää kohden olkain wälistä.

Tämä tulemus woi ilmaantua joko itsenäisesti, tawallisesti huo-
non elintawan seurauksena, eli seuraa se, niinkuin tawallisesti laita 
on, kronillisten tautein waikuttamia häiriöitä watsalaukussa, niinkuin 
watsahaawaa, watsaröhää, y. m.

Tämän taudin perinjuuriseen parantamiseen tarwitaan pitkällistä 
lääkärin hoitoa ; tässä woi olla kysymystä ainoastaan waiwain lievit-
tämisestä, kun ne kowasti rupeewat.

Wetotautia liewennetään hiljaisella hieromisella linimentillä, ynnä 
hautomalla watsaa lämpimällä talrikilla, joka on kääritty käsiliinaan.

Pitkällisten, pysywäin waiwain liewentämiseksi on hywä ja yksin-
kertainen keino pureskella ja niellä alas karwas manteli. Enempää 
kuin 4 á 6 kpl. manteleita ei kuitenkaan saa nauttia päiwässä, sillä ne 
owat myrkyllisiä.

Härskiä, raswasta ja liian suolasta ruokaa tulee karttaa.

Watsuri eli wetelätauti.

Watsuri saa alkunsa tawallisesti siitä, että watsaa waiwataan liialli-
sella ruoalla ja juomalla, erittäinkin semmoisella ruoalla, johon watsa 
ei ole tottunut ; myöskin woi siihen olla syynä wilustuminen ja pi-
laantuneen weden juominen. Watsuri woi seurata useita äkillisiä kuu-
metauteja ja on punataudin ja koleran tärkein ennusmerkki. Tawalli-
nen watsuri ilmaantuu joko kuumeen kanssa eli ilman sitä. Jos kuume 
on muassa, alkaa tauti usein oksentamisella. 

Watsuriin olkoon syynä mikä hywänsä, paras on kumminkin antaa 
sairaalle ruokalusikallinen risiiniöljyä *).

____________
*) Öljyä nautitaan helpoimmin weden kanssa ; ½ wiinalasilliseen wettä kaadetaan 
ruokalusikallinen risiiniöljyä.
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 Jos ei watsuri tästä lakkaa wuorokauden kuluessa, annetaan 10 
tippaa opiumrohtoja wiinalasillisen kanssa riiskryyniwettä 4 á 6 ker-
taa päiwässä.

M u i s t. Tätä wettä saadaan niin että riiskryynejä keitetään, ja 
siilataan, sitte kun wesi on tullut wähän limaiseksi.

Nauttia tulee ainoastaan sairaan ruokaa (katso s. 17 n:o 10).

Umpitauti.

Joka on tottunut joka päiwä ulostamaan, hän ei saa antaa watsan 
olla tehtäwäänsä tekemättä enempää aikaa kuin kaksi wuorokautta. 
Jos ei luonto silloin itse waikuta, nautitaan lasillinen meriwettä tai ruo-
kalusikallinen risiiniöljyä. Jos ei tästä apua lähde 10 tunnin kuluessa, 
otetaan risiiniöljyä joka kolmas tunti, kunnes se rupee waikuttamaan. 

Tätä keinoa saa kuitenkin waan silloin käyttää, jolloin ei mitään 
kowempaa arkuutta painettaissa tunnu mahassa ; jos pidellessä ja liik-
kuessa watsa tuntuu hywin aralta ja kipeältä, woipi tähän olla syynä

Watsan polte,

joka paitsi näistä juuri mainituista ankarista waiwoista myöskin tun-
netaan siitä että maha on pingotettu ja pullistunut kuin rumpu, sairas 
lepää liikkumattomana paikallaan ja tohtii tuskin puhua tai hengittää-
kään. Hengitys käy raskaasti sentähden että nuo pöhöttyneet suolet 
pakottawat ylös keuhkoja kohden. Tawallisesti oksentaa ja yököttää 
sairas samassa.

Ummetus on täydellinen eikä edes puhalluksia lähde. Kuumetta ei 
aina alussa hawaita, mutta ilmaantuu sitte taudin aikana. Mahan polte 
on hengelle waarallinen tulemus.

Tuimia tuskia saattaa myöskin koliiki eli tawalliset puhallukset wai-
kuttaa watsassa ; puhallustauti eroaa kuittenkin watsan poltteessa sen 
kautta että puhalluksessa olewa kiertelee itseänsä sinne tänne tuskis-
saan ; tässä tulemuksessa ei kutenkaan maha ole niin pöhöttynyt ja 
arka. 

Kun watan poltteen ennusmerkit ilmaantuwat, tulee ottaa waaria 
siitä, josko sairasta ehkä waiwaa tyrä, joka on saattanut joutua kiris-
tykseen.

H o i t o : Watsan poltetta wastaan ei saada käyttää ulostus-ainetta, 
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waan annetaan 10 tippaa opiumrohtoja joka toinen tai joka kolmas 
tunti, kunnes waiwat lakkaawat.

Watsan päälle pannaan käsiliina, joka on kasteltu kylmässä wedes-
sä ja wäänetty ja niin kääritty, että se peittää mahan. Tämän märän 
käsiliinan päälle pannaan kuiwa lakana, joka on kääritty wähän suu-
remmaksi kuin käsiliina.

Näitä märkiä kääreitä uudistetaan 3 kertaa päiwässä.  Niinkauan 
kuin tuskat kestäwät, ei saa mitään muuta nauttia kuin puhdasta, rai-
tista wettä eli riiskryyniwettä teelusikallinen eräänsä ja jälistäpäin, sik-
si kunnes luonnollinen ulostus on ilmaantunut, ainoastaan lihalientä 
3 á 4 ruokalusikallista erältään muutamia kertoja päiwässä. 

Jos kiristykseen joutunut tyrä on syynä tuskiin, niin on waara ehkä 
wielä suurempi, jos ei onnistu ajaa tyrää takaisin. Sairasta hoidetaan 
silloin, niin kuin tyrästä määrätään.

Jos ollaan epätiedossa waiwaako sairasta koliiki eli mahan polte, 
hoidetaan häntä niin kuin mahan poltteesta on määrätty.

Punatauti.

Tämä tauti ilmaantuu ainoastaan yhywin harwoin meidän ilma-
nalassa helteisten ja kosteain kesäin jälkipuolella, mutta se on sitä 
tawallisempi lämpimämmissä maissa. Enimmin tälle taudille alttiiksi 
annettu on se, joka purjehtii Itä-Intiassa ja Kiinassa, mutta myöskin 
Länsi-Intiassa, Afrikan länsirannikolla ynnä Etelä-Amerikan ylä- ja 
keskiosassa sekä Aleksandrian ja Odessan satamissa on tämä tauti 
enemmän tai wähemmän yleinen.

Tauti alkaa tavallisen watsurin tawalla kuumeella ja nipistelyillä 
watsassa. Tarpeenteolla täytyy pian käydä hywin usein, jolloin wat-
sassa tuntuu tuimia tuskia ja pakotuksia ynnä waiwoja ulostaissa. Per-
keet owat hywin pieniä ja näljällä sekoitetun weriliemen kaltaisia.

Saapuessa satamiin, joissa punatautia luullaan olewan, pitää wa-
roittaa wäestöä karttamaan wilustuksia ja tulee kieltää heitä nautti-
masta puuolikypsiä hedelmiä ja juomasta liiaksi wäkewiä juomia ja 
syömästä ylöllisesti oudompaa rawintoa. Myöskin tulee heitä waroit-
taa käyttämästä wieraita makkeja maalla, sillä tauti woi tarttua per-
keitten kautta. Samassa tulee noudattaa tarkoin terweysopissa anne-
tuitta määräyksiä.
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Jos joku sairastuu satamassa, kutsutaan lääkäri. Mutta jos tauti il-
maantuu satamasta lähdettyä, hoidetaan sairasta seuraawalla tawalla : 

Sairas pannaan wuoteelle ja märkä kääre pannaan watsalle, niin-
kuin mahan poltteessa määrätään. Sairas saa käyttää yöastiaa eli pyt-
syä, johon on kaadettu wähän koliterwawettä. Waikka perkeet owat 
warsin pieniä, pitää astiaa kuitenkin usein päiwässä tyhjentää.

Sisällisesti annetaan ensin ruokalusikallinen risiiniöljyä ja watsaa 
haudotaan lämpimällä talrikilla, joka on kääritty willaseen huiwiin. 
12 tunnin perästä siitä kuin ensimmäinen annos on annettu, ruwe-
taan antamaan risiiniöljyä teelusikallinen erältään ; yksi lusikallinen 4 
kertaa päiwässä. Öiksi annetaan 10 tippaa opiumrohtoja riisiwedessä. 
Juomaksi saadaan käyttää ainoastaan riisiwettä. Muuta rawintoa, kuin 
laihoja liemiruokia, walmistettu riisistä, ohrasta, saagosta tahi kau-
roista, wähän sokerilla ja wiinillä sekoitettuna, ei saa sairaalle antaa. 
Ainoastaan muutamia lusikallisia ruokaa erältään saa sairas nauttia. 
Muutamain päiwäin perästä woidaan sairaalle antaa wähän lihalientä 
eli puljonkia wuorotellen näiden liemiruokien kanssa.

Jos watsa yhä edelleen on wetelällä, waikka pakoitukset ja tuskat 
owat loppuneet, lakataan nauttimasta öljyä ja annetaan ainoastaan 
opiumrohtoja 10 tipaa 4 á 6 kertaa päiwässä. 

Kun watsurista on päästy ja perkeet owat ruwenneet näyttämään 
luonnollisemmilta, saa ainoastaan wähitellen ruweta nauttimaan lu-
jempaa ruokaa. Ensiksi käytetään lihaliemiä kryynien kanssa, sitte 
puuroa kylmän wiinisopan kanssa j. n. e., niinkuin terweysopissa on 
osoitettu. 

Kolera.

Niin kuin punatautia tawataan koleeraakin yleisemmin lämpimissä 
kuin kylmissä maissa. Erinomattainkin Itä-Intiassa on se hywin tawal-
linen ; mutta myöskin Turkin ja Wenäjän satamissa riehuu tämä tauti 
usein, joka niihin on tullut Aasiasta karawanikaupan kanssa.

Saapuessa satamiin, joissa koleraa pelätään olewan, tule ottaa 
waaria samoista warokeinoista, joita punataudin wälttämiseksi on an-
nettu, ja wäestöä pitää ankarasti kieltää käyttämästä makkeja maalla, 
sillä tarttumaaine syntyy perkeistä.  Tauti alkaa enimmästi tawallisella 
watsurilla hywin runsasten perkeitten kanssa, yleisellä pahoinwoin-
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nilla ja wälistä tuntuu myös suonenwetoa pohkeissa. Mutta tauti woi 
myöskin kohta alusta ruweten ilmaantua kaikessa tuimuudessaan ; 
ankaralla watsurilla, rajulla oksentamisella ja suonenwedolla käsiwar-
sissa ja säärissä. Perkeet tulewat pian riisiweden näköisiksi, iho tun-
tuu kylmältä ja muuttuu waaleaksi wieläpä sinertäwäksikin, ääni käy 
heikoksi ja kähisewäksi, jano ankaraksi, kaswot surkastuwat, kusi 
lakkaa juoksemasta, ja nämät kaikki owat noiden tuimain, tiheään 
tapahtuwain ja runsasten ulostusten ja oksentamisien seurauksia.

Täydellinen kolera on aiwan kowa ja waarallinen tauti, mutta 
kohta alusta niinkauan kuin tauti ilmaantuu tawallisena watsurina, 
woidaan se useinkin parantaa. Koleratautisissa paikoissa tulee sen-
tähden päällikön wakaisesti kehoittaa miehiä kohta ilmoittamaan 
hänelle, jos joku saa wähänkin watsurin wikaa. Kun tämmöinen tu-
lemus on ilmaantunut, pitää sairaan kohta mennä lewolla ja saa 10 
tippaa opiumrohtoja wedessä joka toinen tunti. Siksi kunnes watsuri 
on lakannut, ei sairas saa nauttia mitään muuta kuin wähän wiinillä 
sekoitettua riisiwettä. Parantumisen perästä annetaan hänelle kahden 
päiwän kuluessa ainoastaan sairaan ruokaa.

Tarttuman karttamiseksi perkeitten kautta pitää tämän taudin ai-
kana, niin kuin punataudista on sanottu, sairaan käyttämän erityistä 
astiaa eli pytsyä, johon on kaadettu wähän koliterwawettä ja astia 
pitää useasti tyhjennettämän.

Jos ylhäällä mainitusta hoidosta huolimatta tauti kumminkin käwi-
si täydelliseksi koleraksi, lakataan käyttämästä opiumrohtoja ja sen 
sijasta annetaan yksi tai kaksi teelusikallista konjakkia, rommia tai 
arrakkia, sekoitetu wiinalasilliseen wettä, joka puolen tunnin perästä. 
Käsiwartta ja sääriä hierotaan wahwasti linimentillä ja ruumis ympä-
röidään lämpimällä willawaatteella. Jos sairas rupee hikoilemaan ja 
saa ihonsa lämpimyyden takaisin, lakataan antamasta lääkettä. 

Sairaan ankara jano sammutetaan parhain pienillä siemauksil-
la kylmää wettä ja, jos saatawissa on, nielemällä pieniä jääpalasia 
muutamia kertoja tunnissa. Toisinaan waikuttaa warsin hywää wähän 
pitemmän wäliajan kuluttua, esim. 2 á 3 tunnin perästä, weden ja 
jääpalasien sijasta antaa sairaalle pari kupillista lämmintä, wäkewää 
kahwia. Tosin kyllä kahwi tawallisesti tulee oksennuksena takaisin 
taas, mutta se on kumminkin ehtinyt saamaan sydämen kowemmin 
sykkimään ja lisäämään ruumiin lämpöä. Kun taudin puuska on men-
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nyt ohitse, tapahtuu toisinaan että wahwa kuume seuraa, kaswot tu-
levat punasiksi ja pöhistyneiksi, päätä rupee kowasti kiwistämään ja 
sairas hourailee. Silloin haudotaan päätä kylmillä kääreillä ja juomaksi 
annetaan kylmää wettä eli sitruunan happoa weden kanssa.

Samoin kuin punataudin perästä, pitää kolerastakin onnellisesti 
päästyä olla hywin warowa rawinnon suhteen muutamia päiwiä jä-
listäpäin.

Waikkei kolera olekkaan liikkeellä, saattaa kuumina kesinä ilmaan-
tua koleran kaltaisia taudin merkkejä, ankara watsuri ja oksentaminen, 
joihin syynä on huono elintapa ja wilustuminen. Tämmöistä äkillises-
ti ilmaantuwaa watsuria on ruwettu sanomaan k o l e r i n i k s i , 
mutta tämä ei ole niin waarallinen, sillä se ei saa alkuansa mistään 
warsinaisesta koleratartunnasta. Tätä tulemusta hoidetaan samalla 
tawalla kuin watsuria.

Keltatauti.

Keltatauti syntyy sillä tawoin, että sappi, joka walmistuu watsassa 
ja terweessä ihmisessä waluu suoliin, jossa se auttaa rawintoaineitten 
sulamista, tulee jollakin tawoin estetyksi kulustaan suoliin, eikä siis 
woi niihin juosta, waan sekaantuu wereen, joka kuljettaa sitä ruumiin 
elimihin, jonka kautta iho ja erinomattainkin silmämunat muuttuwat 
keltasiksi.

Keltatauti woi seurata useita kowia tauteja, niin kuin lawantautia, 
keltasta kuumetautia, wilutautia ja watsakipuja, mutta tawalisesti saa 
se alkunsa waan siitä, että joku kinakokkare tawallisen watsa- eli 
suolikatarrin aikana on tukkinut sappikäytäwän.

H o i t o : Jokapäiwäisestä ulostuksesta pidetään huolta engelstan 
suolalla ja annetaan ½ teelusikallista soda-pulweria ½ juomalasillises-
sa wettä 4 kertaa päiwässä.

Sairas ei saa syödä raswaa, niin kuin woita tai raswasta lihaa. Jos 
kuume on sairaassa, annetaan ½ kiinapulweria 4 kertaa päiwässä.
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2. Hengittimien taudit.

Tavallinen yskä ja nuha. Röhkä eli katarri.

Tavalliseen yskään on syynä katarri hengittimissä. Jos tauti on 
kurkkutorwen päässä on yskä, samaten kuin myöskin ääni, kähisewä 
ja karkea, mutta jos katarri on alempana henkitorwen haarustimissa, 
ei ääni kähise.

Helppo katarri ilmaantuu ilman kuumetta ; waikeampi woi alkaa 
yleisellä pahoinwoimisella, pöyristyksellä ja wähäisellä kuumeella. 

Jos joku miehistä sairastaa kowemman laatuista yskää, ei saa hän-
tä lähettää ilmaan eikä panna tähystäjäksi eikä peränpitäjäksi, mutta 
muuta työtä woi hän kyllä toimittaa. Hänen tulee olla waroillansa, 
ettei hän tule läpimäräksi. Jos hänellä myös on kuume, pitää häntä 
pitää kanssissa siksi, kunnes kuume on lakannut.

H o i t o :  Yskän rohtoja annetaan 10 á 12 tippaa 4 kertaa päiwäs-
sä ½ wiinalasillisessa wettä. Jos ääni on kowin kähisewä, woidaan 
kaulan etupuolta hieroa terpentinillä ja pitää lämpimänä.

Waikeammissa kohtauksissa kuumeen kanssa, annetaan ensiksi 
ulostusaineeksi ruokalusikallinen engelstan suolaa, tahi lasillinen me-
riwettä.

Pistokset rinnassa.

a. Keuhkoin polte.

Tämä tauti alkaa tawallisesti enemmän tai wähemmän tuimalla wi-
lustuksella, joka ei tule toistamiseen takaisin, ja wilustusta seuraa pit-
källinen kuume. Pian rupee myös tuntumaan pistoksia rinnassa, hen-
gitys käy läähättäwäksi ja sairas yskii. Yskän kanssa, joka pistosten 
tähden on tuskallinen, tulee keuhkoista sitkeätä limaa, joka melkein 
aina on ruosteen näköistä eli tupakan syljen kaltaista.

Tauti kääntyy 5:tenä, 7:tenä eli 9:tenä wuorokautena, harwoin 
myöhemmin, lewollisella unella ja toisinaan hikoilemisella eli n. k.  
m u r t e e l l a , paranemiseen päin. Kowissa kohtauksissa kuolee 
sairas joko kohta taudin alusta, tahi jollei mitään murretta tapahdu, 
wähitellen uupumuksesta. Tawallisesti muuttuu tämä tauti terweydeksi.

H o i t o :  Sitä paikkaa, jossa pistos tuntuu haudotaan kylmillä 
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hauteilla kokoonkäärityn käsiliinan awulla, joka wäännetään kylmäs-
sä wedessä ja jota usein muutetaan.

Kuumetta wastaan käytetään siwulla 16 n:o 8:ssa ilmoitetut pyh-
kimiset wedellä.

Jollei sairaalla ole jokapäiwäistä tarpeentekoa, annetaan ruokalusi-
kallinen risiiniöljyä. Jos sairaalla on watsuri, annetaan 15 tai 20 tippaa 
opiumrohtoja ½ wiinalasillisessa wettä.

Kuumeen aikana ei muuten tarwita mitään lääkettä. Niinpian kuin 
murre on tullut, annetaan 10 tippaa puhdasta terpentiniä weden 
kanssa 4 kertaa päiwässä.

b. Keuhkosäkin polte.

Keuhkoja ja rintakehän sisimmäistä pintaa werhoo kalwo, jota sa-
notaan keuhkosäkiksi eli rintakalwoksi. Jos polte ilmaantuu tähän 
kalwoon, owat taudin merkit jotenkin samanlaiset kuin keuhkoin 
poltteessa ; pistos, yskä ja läähättäwä hengitys. Keuhkosäkin polte 
eroaa keuhkoin poltteesta sen kautta, ettei edellinen juuri milloin-
kaan aloita niin ankaralla wilustuksella kuin jälkimäinen, waan ai-
noastaan helpommilla wilun-wäreillä, eikä tämä lakkaakaan niin 
hywin huomattawalla murteella. Yskän kanssa keuhkoista tullu lima 
ei keuhkosäkin poltteessa ole ruosteenwärinen. Kuume ei myöskään 
tawallisesti ole niin ankara.

Mutta koska kuitenkin kumpaakin tautia henkilön, joka ei ole lää-
käri, on waikea eroittaa toisistansa ja koska ne pait sitä useasti il-
maantuwat yhdessä, tulee keuhkosäkin poltetta hoitaa samalla tawal-
la kuin keuhkoin poltetta.

M u i s t. Usein saattaa tapahtua, että muuten raitis ja terwe ih-
minen walittaa pistosten waiwoja rinnastaan. Tämä ei ole mikään 
ylhäällä mainituista taudeista, waan syynä siihen on kolotus rinta-
hermoissa eli reumatimsim rintajäntäreissä. Kipu tuntuu kowimmalta 
käsiwarsia liikuttaissa ja sywemmältä hengittäissä. Mitään kuumetta ei 
ole hawaittawana.

Tätä wastaan käytetään linimentillä hieromista.
H u o m a a !  Moni walittaa myös kipua rinnassa, tunteissaan tus-

kia sydämen alla ja keskellä rintaa ja olkapäiden wälissä. Hoidetaan 
samalla tawalla kuin watsan wetotautia.
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Weren sylky. (Katso weren oksentaminen).

Keuhkoista tulewa weri on melkein aina, jollei joku kowa töytäys 
rintaa wastaan siihen ole syynä, keuhkotaudin merkki eli osoittaa se 
kumminkin että wertasylkewällä henkilöllä on taipumus keuhkotautiin.

Sairas pannaan wuoteelle puoliksi istuwaan asemaan, hänen tulee 
karttaa puhumista ja yskimistä, rintaa haudotaan kylmillä hauteilla ja 
sisällisesti annetaan pyhkäisty teelusikallinen hienoa suolaa 4 kertaa 
päiwässä kylmän juoman kanssa. Ei mitään lämpimiä ruokia saa naut-
tia. Jos yskä on kutkuttawa, woidaan samassa antaa 12 á 15 tippaa 
yskän rohtoja 3 á 4 kertaa päiwässä.

Nenäweri.

Jos werta wähän wuotaa nenästä, ei siitä ole mitää wahinkoa ja 
se seisahtaa itsestään, kun waan wältetään liian rajua niistämistä. Jos 
werta wuotaa kowasti ja enemmän aikaa, saadaan se seisahtumaan 
hautomalla nenää, niskaa ja siittimiä kylmillä kääreillä ja pitämällä 
kädet oikeistuina yli pään. Jos ei tästä apua ole, tehdään liinan nöh-
distä tulppa, niin suuri että se tuskin mahtuu sieraimeen, tätä tulp-
paa kostutetaan rautarohdoilla ja tungetaan nenään, niin pitkälle kuin 
mahdollista, edestä taaksepäin.

3. Kusikäytäwäin taudit. 

Waikea wedenheitto. 

Useat taudit munuaisissa, kusirakossa ja kusitorwessa waikuttawat 
pakotusta ja waiwalloisuutta weden heittämisessä. Tawallisesti on 
tähän kuitenkin syynä joko  k a t a r r i   k u s i r a k o s s a  eli   
t r ö p p e l i  k u s i t o r w e s s a.

Nämä molemmat eroitetaan helposti toinen toisestansa sen kautta 
että tröppeli aina waikuttaa märkäistä wuotoa ulos kusitorwesta, kun 
sitä wastaan rakon katarri ei sitä tee. Kusirakon katarrin aikana tuntuu 
alituista pakoituksta weden heittimiseen ; wesi on sakea eli limaskai-
nen ja lähtee waan wähän erältään. Toisinaan tulee wähän wertakin 
kusessa näkywiin. Tröppelin aikana ei kusi juokse niin tiheään, mutta 
se tuottaa silloin tuskaa ja polttoa kusitorwessa.
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Kusirakon katarria sairastaissa tulee olla lewossa, lämpimiä puu-
rohauteita pannaan rakon päälle (mahan alapuolelle) ja sisällises-
ti annetaan 8 tippaa opiumrohtoja juomalasillisessa wettä 4 kertaa 
päiwässä. Jos sairas on ummella, annetaan ruokalusikallinen risiiniöl-
jyä. Suolasta ruokaa tulee karttaa ja wettä juoda runsaasti. Olut ja wä-
kewät juomat ynnä kahvi owat kielletyt. Jos tauti rupee pitkälliseksi, 
annetaan kopaiwa palsamia 20 tipaa 4 kertaa päiwässä.

Tröppeliä wastaan annetaan k o p a i w a  p a l s a m i a 25-30 
tippaa wedessä 3 kertaa päiwässä ; jos tätä nauttiessa kowa watsu-
ri, oksentaminen eli punapilkkuinen rohtuma ilmaantuisi, lakataan 
käyttämästä lääkettä muutamiksi päiwiksi. Ulostuksen pitää tapah-
tua joka päiwä, jonka tähden tarwittaissa annetaan ruokalusikallinen 
engelstan suolaa. Ruoan ja juomingin nauttimisessa tulee noudattaa 
mitä kusirakon katarrissa on sanottu. Jos tippurin aikana ilmaantuu 
niin kowa pakotus, kuin rakon katarrin aikana (joka joskus tapahtuu), 
annetaan siksi, kunnes ne owat liewenneet, 8-10 tippaa opiumrohtoja 
juomalasillisessa wettä 3 kertaa päiwässä.

H u o m a a !  Märkä, joka wuotaa tippurin aikana, on kowin 
tarttuwaista ja waikuttaa, jos se sattuu tulemaan silmään, siinä niin 
ankaran poltteen, että silmä häwiää, jonka tähden tulee olla hywin 
warowa ja puhdas.

Wesiumpi.

Täydellinen wesiumpi woi syntyä wilustimesta eli huonosta elin-
tawasta tröppelin aikana tahi kusitorwen tulehtumisesta huonosti hoi-
detun tröppelin perästä.

H o i t o : Sairaalle annetaan 15 tippaa opiumrohtoja wedessä ja 
jos mahdollista pannaan hän lämpimään ammesaunaan ½ tunniksi 
aikaa. Jos ei koko kylpyä woida toimeen saada, saakoon hän läm-
mintä istuntakylpyä ; tähän tarkoitukseen woidaan käyttää tawallista 
saawia ; kun sairas istuu siinä (jalat ulkopuolella), pitää weden ylettyä 
napaan asti. Kylwyn jälkeen käytetään lämpimiä puurohauteita tarwe-
käytäwän ja munain wälissä ja rakon päällä.

Jos ei tästä apua lähde 4 tunnin kuluessa, annetaan engelstan suo-
laa ulostusaineeksi ja jos ei kusi ulostusaineen waikutuksesta lähde, 
annetaan uudestaan 15 tippaa opiumrohtoja ja toistamiseen kylpyä. 
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Jos ei kusi tätäkään tottele, pitää warowasti koettaa kuljettaa kusirak-
koon elastista k a t e e t e r i a.

Sairas pannaan lepäämään selälleen, kateeteri öljytään hywästi, 
miehenkaluun tartutaan wasemman käden peukalolla ja etusormel-
la molemmin puolin kalun päätä ja jännitetään wähän suorastaan 
ylöspäin. Kateeteriin tartutaan ikäänkuin kirjoituskynään oikealla kä-
dellä ja kuljetetaan sisään witkaan ja warowasti, ilman käyttämättä 
wäkiwaltaa ja ilman kiirettä. Jos joku este tulee wastaan, wedetään 
kateeteri wähän takaisin ja työnnetaan taas warowasti eteenpäin. Jos 
ei se nytkään mene sisään, woidaan sitä warowasti kiertää pari kertaa 
ympäri sormilla, sillä aikaa kuin hiljakseen koetetaan kuljettaa sitä 
etemmäksi. Jos ei kateeteria sillä lailla kuidenkaan voida saada mene-
mään rakkoon, annetaan sen olla paikallaan hetken aikaa, sillä usein 
tapahtuu että kusi nyt itsestään alkaa kulkea. Jos ei niin tapahdu, 
uudistetaan yritys, joka toisinaan nyt paremmin onnistuu. Jos ei se 
nytkään mene sisään, otetaan kateeteri ulos ja sairas jätetään rauhaan 
muutamiksi tunneiksi. 

Wälistä onnistuu sairaalle itse paremmin saada kone menemään 
sisään.

Enempää aikaa kuin 10 minutia kerrassaan ei saa käyttää näihin 
yrityksiin, mutta niitä woidaan uudistaa 4 tai 6 tunnin perästä.

Wäkiwaltaa ei saa milloinkaan käyttää, sillä silloin tapahtuu että 
kateeteri puhkaisee kusitorwen, josta suurin onnettomuus woi seurata.

H u o m a a !  Ennenkuin kateeteri kuljetetaan sisään tulee se puh-
distaa hywästi karboliwedellä, jolloin myös on waari otettawa onko 
se kylliksi notkea ja wahwa, sillä tapahtua woi että wanhat kummika-
teeterit helposti katkeewat.
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4.Taudit siittimissä.

Esinahan eli kalunpään tröppeli.

Tämä tauti tunnetaan märkäisen nesteen wuotamisesta esinahan ja 
kalun kaulan wälistä ; nahka punertaa ja on enemmän tai wähemmän 
ahwettunut.

Jos esinahka myös peittää kalunpään, woi tämäkin samalla tawalla 
olla kipeä.

H o i t o : Märkä wirutetaan pois haalealla wedellä aamuin illoin ; 
sinkkisalwalla woidellaan ja pannaan wähän liinan röhtiä sen päälle.

Jos ei esinahkaa woida wetää taaksepäin, wirutetaan märkä pois 
ruiskulla, jonka perästä ruiskataan sisään sinkkiwettä esinahan alle.

Tätä uudistetaan 3 á 4 kertaa päiwässä.

Espanian kraji.

Jos esinahka on ahdas, woi toisinaan tapahtua, että, kun se on we-
detty taaksepäin, se piukistuu kalunpään taaksi ja muodostaa siihen 
turwonneen renkaan eli kamaran, jota on ruwettu sanomaan Espa-
nian krajiksi.

Tulehtumisen wälttämiseksi pitää mitä pikemmin wetää esinahka 
takaisin. Irtonainen nahka lykätään niin paljon kuin mahdolllista taak-
sepäin, niin että woi hywästi tarttua kiini kamaran taa wasemman kä-
den peukalolla ja etusormella, oikean käden sormilla käydään kiinni 
kalunpäähän ja puserretaan sitä takaisin kamaraa wastaan, sillä aikaa 
kuin wasemmalla kädellä wedetän esinahkaa eteenpäin yli kalun-
pään. Tämä toimi tuntuu wähän tuskalliselta.

Jos ei se tahdo onnistua, pannaan liinawerho kalunpään ympäri ja 
puserretaan sitä tällä tawoin wähän aikaa, joten weri pakenee kalun 
warteen ja pää tulee pienemmäksi ; sitte on temppu helpompi tehtäwä. 

Polte munissa.

Joka sairastaa tröppeliä, saa helposti, erittäinkin hyppäysten eli 
kiiwasten liikuntoin perästä, poltteen toiseen munaansa. Tämä woi 
myöskin muuten terweelle ihmiselle joskus tapahtua lyömisen, 
töytäyk sen eli kiristyksen kautta.
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Muna paisuu hywin suureksi ja tulee sangen araksi. Kipu woi 
lewitä ylös rauhaseen ja silloin tuntuu siinä kowennut ja aristawa 
suoni (ajettunut siemensuoni).

Jos tröppeli on tähän syynä, lakkaa tawallisesti tippuminen, niin 
pian kuin muna on ruwennut ajettumaan, mutta tulee tawallisesti ta-
kaisin taas, kun ajos on lähtenyt.

H o i t o :  Sairas saa ulostusaineeksi risininöljyä, jota uudistetaan 
joka toinen päiwä, jollei tarpeenteko muuten ilmaannu ; munaa kan-
natetaan allekäärityllä käsiliinalla, kylmiä kääreitä pannaan munan 
ja rauhasen päälle. Jos tuskat owat ankarat, annetaan yöksi 15 tai 20 
tippaa opiumrohtoja ½ wiinalaisllisessa wettä.

Rankeli. Syfilis. Kuppatauti.

Tätä tautia, joka saa alkunsa tarttumasta ja joka ensiksi tulee nä-
kywiin sillä tawoin että walkeanharmaa, silawainen, teräwäsyrjäinen 
haawa ilmaantuu miehen kaluun ja joka sittemmin, jos se on pahaa 
lajia, tekee rohtumaa ja haawoja ihoon, kurkkuun, perään y. m., ei 
woi muu kuin lääkäri oikein hoitaa. Niinkauan, kuin ei lääkärin apua 
woida saada, pitää joka päiwä aamuin illoin puhdistaa haawaa haa-
lealla karboliwedellä, joka parhaiten tapahtuu sillä tawalla että kalua 
pidetään ¼ tuntia aikaa tällä nesteellä täytetyssä lasissa, jonka jälkeen 
haawa peitetään liinanöhdillä, joihin on siwelty keltasta m e r k u -
r i a l i  - w o i d e t t a . Liinanöhtiä ei ole tarwis käyttää enem-
pää, kuin että haawa niistä tasaisesti peittyy.

Jos esinahka on ahdas ja ajettunut, niin ettei sitä woi wetää ka-
lunpään yli, eikä woida siis päästä haawaan käsiksi, pitää esinahan 
alle ruiskata 4 kertaa päiwassä haaleata wettä ja sinkkiwettä, niinkuin 
esinahan tröppelistä on sanottu, ja lyijyweden kääreitä tulee pitää 
esinahan päällä, että ajettuminen wähenisi. Niinpian kuin ajettuminen 
on wähentynyt ja tulee mahdolliseksi wetää esinahka taaksepäin, hoi-
detaan haawaa ylhäällä mainitulla tawalla.

Koska kaikista kuppatautisista haawoista lähtewä neste on ko-
win tarttuwainen, tulee pitää tarkinta huolta siitä etteiwät muut sen 
kautta tule saastutetuiksi. Jos haawat tämän hoidon kautta tuewatkin 
terweiksi, pitää kuitenkin ensi tilasuudessa kysyä neuwoa lääkäriltä.
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Risa-ajokset rauhasissa. Paise (bubon).

Kuppataudin ja tröppelin seurauksina ilmaantuu usein risa-ajoksia 
rauhasiin. Nämä woiwat joko olla kiwuttomia kowennuksia eli muut-
tuwat ne paiseiksi.

Kiwuttomia kowennuksia wastaan ei ole tarwis mitään tehdä, en-
nen kuin on kysytty neuwoa lääkäriltä ; jos arkuus ja paise ilmaantuu, 
haudotaan sitä puurolla, kunnes se on auennut ja täydellisesti tyhjen-
tynyt ja hoidetaan sitä niinkuin luku IV:ssä rauhais-ajoksista sanotaan.

Tulee olla hywin waroillaan märän suhteen, joka on tarttuwaista.

5. Taudit hermostossa (aiwoissa, selkäytimessä  
ja hermoissa).

Pyörtymys.

Pyörtyminen on warsin harwinainen wika nuoressa, rawakassa 
wäessä ja erittäinkin merimiehissä, mutta ilmaantuu usein wähän 
wanhemmissa ihmisissä, johon syynä on huono elintapa, ummetus 
tahi muut epäjärjestykset watsassa. Pyörtyminen on tawallista niillä, 
joita lapamato kiusaa. Samoin on laita niiden, joilla on sydäntautia.

Tauti syntyy siitä että weri jakautuu epätasaisesti pääkallossa. Tauti 
tulee puuskittain. Toisinaan saattaa puuska olla niin ankara, että sai-
ras kaatuu ja menettää osaksi tuntonsa.

H o i t o : Jos taudin puuskat owat helppoja, tulee sairaan pitää 
huolta säännöllisestä ulostamisesta, karttaa kiihottawia juomia ja wai-
keasti sulawaa ruokaa, antaa ruumiille tarpeellista liikuntoa, eikä saa 
hän mennä kohta ruoan päälle maata. 

Jos puuska on tuima, aukaistaan kaikki piukat waatteet, ulostus-
aineeksi annetaan ½ ruokalusikallista puhdistettua terpentiniä ja lus-
kikallinen risiiniöljyä, kylmiä hauteita hankitaan pään päälle ja si-
nappitaikinaa pannaan pohkeille. Puuskan jälkeen pitää olla hywin 
warowa ruokien ja juomien suhteen. 

Jos pyörtymyksiin on syynä lapamato, owat ne tawallisesti hel-
pompaa lajia ja pitemmän aikasia. Lapamato lähtee tawallisesti nautit-
tua ylhällä mainittua terpentinin ja risiniöljyn sekoitusta.
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Halwaus.

Halwaus kohtaa harwoin nuoria ihmisiä, mutta tawataan enim-
mästi 45:nnen ikäwuoden jälkeen. 

Ne jotka owat taipuisat pyörtymiseen, owat enimmin alttiit 
halwaukselle.

Halwaus tulee siitä että joku werisuoni puhkee pääkallon sisässä, 
jolloin weri tulwaa ulos ja turmelee osan aiwoja.

Halwaus ilmaantuu yht´äkkiä, jonka tähden sitä Ruotsin kielellä 
sanotaankin slagiksi (lyönniksi) ; sairas menee kokonaan tainnuksiin 
ja kadottaa sekä tuntonsa että liikuntowoimansa. Toisinaan woidaan 
hawaita suonenwedon tapaisia nykäyksiä toisessa käsiwarressa ja toi-
sessa puolessa kaswoja. Hengitys käy kuorsaten. Halwaus woi tapah-
tua myös nukkuessa. Jos ei halwaus kohta tuota kuolemaa, wirkoo 
sairas muutaman ajan perästä, mutta hänen toinen puolensa pysyy 
halwattuna ; puhe on hidas ja ajatuswoima enemmän tai wahemmän 
tylsistynyt. Helpompia wähitellen ilmaantuwia halwauksia tawataan 
myöskin ja tämmöisissä tiloissa ei sairas mene tainnuksiin.

H o i t o : Kaikki waatteet aukaistaan, kylmiä kääreitä pannaan 
pään päälle ja sinappitaikinaa pohkeille, joiden annetaan olla pai-
kallansa ½ tuntia aikaa, ja niinpian kuin sairas woi niellä, annetaan 
ulostusaineeksi ½ ruokalusikallista puhdistettua terpentiniä ja 2 ruo-
kalusikallista risiiniöljyä sekoitettuna yhteen. Halwauksen perästä pi-
detään watsaa awonaisena risiniöljyllä ja puhtaudesta pidetään suurta 
huolta, sillä toisinaan tapahtuu niinhywin kusi kuin perkeet lähtewät 
wasten tahtoa. Jos rakko on halwattu, niin ettei sairas woi heittää wet-
tänsä, kuljetetaan kaateeteri siihen 3 á 4 kertaa wuorokaudessa, joka 
woi tapahtua hywin helposti, jos ei kusitorwessa ole mitään wanhaa 
ahdinkoa (katso wesiumpi).

Aiwoin tärähdys.

Jos pää kowin sattuu tai saa kolauksen eli jos jaloille tai perälle 
pudotessa ruumis saa kestää kowemman tärähdyksen (contre coup), 
woi syntyä äkillinen huimaus, ällötys ja oksentaminen ja kowemmissa 
kohtauksissa menee lyöty tainnuksiin. Kaswot käywät waaleiksi, hen-
gitys tulee hiljaiseksi ja toisinaan melkein tuntumattomiksi. Jäsenet 
tuntuvat kylmiltä.
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H o i t o : Jos sairas on mennyt tainnuksiin, priiskutetaan hänen 
kaswojansa ja rintaansa kylmällä wedellä ja kutitetaan nenää sulalla 
tai pidetään palanutta suitsewaa sulfaa hänen nenänsä alla ; jalkoja 
hierotaan linimentillä. Jos ei hän tästä wirkoo, walutetaan tippaa su-
latettua lakkaa rinnan alle.

Niinpian kuin hän on wironnut, annetaan hänelle lasillinen wiiniä 
tai ½ ryyppyä.

Jos korwasta rupee wuotamaan werta, on pääkallo saanut wian 
ja silloin tulee olla enemmän aikaa lewossa. Jos päätä rupee kiwistä-
mään, käytetään kylmiä hauteita. Ulostuksen tulee olla jokapäiväinen.           

Lankeewa tauti.

Lankeewa tauti on pitkällinen kiwulloisuus, joka ilmaantuu äkki-
näisellä suonten wedon puuskalla, jolloin sairas kokonaan menettää 
tuntonsa. Taudin puuskat tulewat uudestaan pitemmän tai lyhemmän 
wäliajan perästä.

Puuskan kestäessä tulee waan pitää waaria siitä ettei sairas saa 
loukata eikä wahingoittaa itseänsä. Puulusikka pistetään hampaitten 
wäliin, ettei hän saa purra kieleensä. Waatteet aukaistaan. 

Lankeewaa tautia sairastawa mies on kelwoton merimieheksi. Jos 
joku matkalla saa semmoisen puuskan päällensä, ei saa häntä sen pe-
rästä enää lähettää ilmaan eikä panna tähystäjäksi, sillä tietämätöntä 
on milloin puuska tulee takaisin.

Auringon pistos.

Auringon pistos on hywin waarallinen ja lämpimissä maissa joten-
kin tawallinen tulemus, joka woi ilmaantua, jos kowassa helteessä ja 
kuumuudessa täytyy tehdä raskasta ja pitkällistä työtä, erittäinkin jos ei 
juomaa ole tarpeeksi. Tästä tulee weri ruumiissa liian kuumaksi ja pak-
suksi, jonka seurauksina on päänkiwistys, houraileminen ja wihdoin 
suonenwedon puuskia ja kuolema. Tärkeä tunnusmerkki on hikoile-
misen taukoominen.

Jos siis tapahtuu, että ankaran työn aikana kowassa kuumuudessa 
hikoileminen taukoo, päätä rupee kiwistämään ja pyörryttämään, pi-
tää sairas kohta riisua ja panna hänet warjoon, jonka jälkeen useam-
pia sangollisia kylmää wettä kaadetaan hänen päällensä päästä jalkoi-
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hin ja annetaan juomaa runsaasti.
Jos hän äkkiä on mennyt tainnuksiin ja saanut suonenwedon puus-

kan, waletaan häntä kylmällä wedellä, niin kuin jo mainittiin, jonka 
ohessa poltettua sulfaa silloin tällöin woidaan pitää hänen nenänsä 
alla. Koska auringon pistos on hengelle waarallinen, tulee tämän kart-
tamiseksi wälttää wäestön liiallista rasittamista päiwän kuumimpana 
aikana lämpimissä maissa.

Kangistustustauti

on hywin waarallinen tulemus, joka woi syntyä rewellyistä tai rutis-
tuneista haawoista esim. ampumisen kautta, taikka myöskin semmoi-
sista haawoista, joita saadaan astumalla naulaan tai lasinkappaleisiin, 
erittäinkin jos jotakin niistä on jäänyt haawaan.

Lämpimissä maissa sanotaan sen myöskin joskus saawan alkunsa 
wilustumisesta. Se alkaa siten että niska tulee kankeaksi ja alaleuka 
waikeaksi liikuttaa, joka waikeus pian muuttuu niin sanotuksi suun-
suluksi, jolloin hampaat kiristywät niin lujasta toinen toisiansa was-
taan, ettei sairas woi aukaista suutansa. Pian ilmaantuu sen jälkeen 
kankeus ja pingotus koko ruumiissa erinomattainkin selässä, joka 
köyristyy taaksepäin ikäänkuin kaaripyssy. Myöskin hawaitaan suuri 
waikeus nielemisessä ; kun sairas sitä yrittää tehdä, lisääntywät wään-
teet koko ruumiissa. 

Paras lääke tätä tautia wastaan on konjakki, jota saadaan antaa 
niin paljon kuin sairas woi nauttia, siksi että kangistus lakkaa.

Suonenweto.

Suonenwedoksi sanotaan sattumalta, enimmästi wilustumisesta tai 
epämukaisesta asemasta, yksityisiin jäntereisiin ilmaantuwaa pingo-
tusta. Suonenweto tulee tawallisimmasti pohkeisiin. 

Jos kämmenen ulkopuolisella reunalla lyö jäntereen lihaisinta 
osaa, liewentyy suonenweto melkein aina. Kellä on suuri taipumus 
suonenwetoon, hänen tulee muutaman aikaa hieroa jäseniään lini-
mentillä aamuin illoin.
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Hermosärky eli luuwalo.  

Wälistä saattawat isommat, pitkin ruumiin jäseniä kulkewat hermot 
syystä tai toisesta ruweta ankarasti kiwistämään, joka ei waikuta mi-
tään ajettumista. Tawallisimmasti tuntuu tämä kipu lantioista, reiden 
ulkopuolisesta siwusta ja säärestä alas jalkaa kohden aina warpaisiin 
asti. Tuska lisääntyy liikkuessa, mutta tuntuu toisinaan ankarammalta 
hiljaisuudessa, erittäinkin yöllä. Paras lääke tätä tautia wastaan on 
j o d k a l i n  sulatus, ruokalusikallinen 3 kertaa päiwässä.

Jos tätä läkettä käytettäessä ilmaantuu nuhaa tai yskää, lakataan 
sitä käyttämästä 3 päiwäksi, joiden kuluttua, jos tarwis on, taas woi-
daan ruweta samaa lääkettä käyttämään.

6. Ihotaudit.

Wyö- eli rakkoruusu.

Wyö- eli rakkoruusuksi on nimitetty tautia, joka tunnetaan siitä, 
että tiheä joukko pieniä rakkoja muodostuu kahden tuuman lewyi-
seksi, rihman tai wyön kaltaiseksi ranaksi ja ilmaantuu tämä tawalli-
simmasti jommallakummalla puolella rintaa tai mahaa, ulottuen sel-
kärangasta eteenpäin. Se osa ihoa, jossa rakot owat, punertaa ja kipu 
tuntuu samassa paikassa. Usein tuntee sairas tässä tilassa koko ruu-
miissaan kipua ja wähän kuumettakin.

Rakkoruusu saattaa joskus ilmaantua muihinkin osiin ruumiin pin-
nasta.

H o i t o : Sinkkisalvaa siwellään riewulle ja pannaan tämä rakko-
jen päälle, jotka muutamain päiwäin perästä kuiwuwat.

Nokkospolte.

Tässä tulemuksessa näyttää rohtuma siltä kuin olisi sairas polttanut 
ihonsa nokkosilla. Se woi ilmaantua rajoitettuihin paikkoihin ruumiis-
ta, taikka myöskin suurimpaan osaan ihoa. Wälistä on sairaassa myös 
kuume ja woi hän pahoin. 

H o i t o : Ulostusaineeksi annetaan ruokalusikallinen engelstan 
suolaa ja syhymisen poistamiseksi woidaan hieroa tarttuneita paikko-
ja sinkkisalwalla.



38

Ahwettuminen ja rupi. (Eczem.)

Tähän tautiin on syynä ihon ärtyminen joko kuumuudesta tai kyl-
myydestä, likaisuudesta, märistä waatteista y. m.

Iho ahwettuu ja siitä lähtee tahmeata nestettä, joka kuiwuessa 
muuttuu ruweksi. Ärtyneet paikat syhywät kowasti.

H o i t o :  Rohtumaa pestään soopalla eli saippualla ja tuoreella 
wedellä joka aamu ja hierotaan sinkkisalwalla aamulla pesemisen jäl-
keen, sekä illalla. Rohtumaa tulee karttaa hankaantumasta waatteita 
wastaan ja peitetään sentähden woitelemisen perästä liinaisella kää-
reellä, taikka wielä paremmin liinanöhdillä.

Kapitauti eli ryhelmä.

Kapitauti on rohtuma, johon on syynä pieni, suurennuslasilla näh-
tävä itikka, joka kaiwaa käytäwiä ihoon. Se saa aikaan kowan syyhy-
misen, ja koska kapitautinen kowasti raappii ja hieroo ihoansa, ärtyy 
iho yhä enemmän, niin että kapirohtuman keralla myöskin ilmaan-
tuu tawallisia ahwettuneita ja rupisia paikkoja. Kapieläin oleskelee 
semmoisissa paikoissa, missä iho on ohuin, niinkuin sormien välissä, 
käsiwarsien ja säärien taipeissa j.n.e. Syhyminen on ankarinta öisin.

Kapirohtuma tunnetaan nuppineulan nupin kokoisista nypyistä eli 
rakoista, joita suuremmassa tai wähemmässä määrässä tawataan mai-
nituista paikoista. Semmoisesta nypystä lähtee pieni käytäwä, ikään 
kuin neulan kärjen tekemä wiinale. Tämän käytäwän on kapieläin 
kaiwanut itselleen.

Jos tämä käytäwä ratkotaan auki ja sen pohjaa tarkastellaan suu-
rennuslasilla, woipi nähdä kapieläimen.

H o i t o : Kipeät paikat hierotaan hywästi soopalla eli saippualla 
ja haalealla wedellä. Parhaiten woidaan tämä tehdä ratkotulla niinillä 
eli triiwillä, jonka kautta rakot ja käytäwät aukenewat.

Sitte hierotaan ihoa petruleumilla, joka tappaa kapieläimen. Tämä 
woidaan wakuuden wuoksi uudistaa kaksi päiwää perätysten. Kol-
mantena päiwänä pestään taas ja ärymisen ja ahwettumisen liewentä-
miseksi hierotaan ihoon wähän sinkkisalwaa.
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7. Liikkumajäsenten taudit.

Särky eli jäsentauti.

Tawallisesti sanotaan jokapäiwäisessä puheessa kaikenlaista kipua 
jäsenissä ja niwelissä, johon ei ajos ole syynä, leiniksi eli jäsentau-
diksi (reumatism). Hermotaudeista puhuessamme olemme kummin-
kin nähneet, että hermotkin erittäin woiwat joutua taudin waltaan 
ja saada särkyä eli kipua aikaan. Tätä seikkaa huomautetaan tässä 
sen wuoksi, että jatkuwissa tiloissa wertailemalla paremmin woitaisiin 
saada selkoa, kumman kiwun kanssa on tekemistä.

Jäsentauti ilmaantuu joko niwelihin eli jäntäreisin ja saattaa olla 
akutillinen (äkkiä ilmestywän kuumeen kanssa) taikka kronillinen 
(pitkällisesti waiwaawa ilman kuumetta). 

J ä s e n t a u t i   j ä n t ä r e i s s ä  on aina huokeampi ja wä-
hemmän waarallinen kuin niwelten särky. Se saattaa oleskella waan 
jossakin erityisessä jäntäre-jaksossa tahi muuttaa se paikasta toiseen. 
Se saa alkunsa ankarasta ponnistuksesta wilustumisen kanssa.

Siinä paikassa, jossa tauti asuu, tuntuu repiwää kiwistystä, joka 
liikkuessa lisääntyy, mutta huojentuu usein, kun tasaisesti painetaan 
kipeätä kohtaa. Mitään punerrusta ja ajettumista ei ole ihossa hawait-
tawana.

Jäsentauti jäntäreissä waatii harwoin muuta hoitoa kuin ulkoista 
hieromista linimentillä.

S ä r k y   n i w e l i s s ä   on hywin ankara tauti sentähden, että se 
woi tulla pitkälliseksi ja myöskin siksi että sydäntaudit usein owat sen 
seurauksina.  Koska sydäntauteja ei woida parantaa, saa niiltä rasitettu 
kärsiä kipua koko elinaikansa. Akutillinen särky niwelissä ilmaantuu 
kuumeella ja tunnetaan siitä, että yksi tai useampi niwel ajettuu, alkaa 
kowasti kiwistää ja iho sillä kohdalla on toisinaan punertawa. Sairas 
hikoilee tawallisesti kowasti ja wedenheitto on sentähden niukka ja 
tumma ja muuttuu sakeaksi jähtyessään. Pieninkin liikunto kipeässä 
jäsenessä tuottaa kowan tuskan. Usein siirtyy kipu jäsenestä toiseen ja 
palajaa helposti takaisin niihin, jotka ennen olivat kipeät.

H o i t o : Annetaan 6 tuntia perätysten yksi s a l i c y l h a p -
p o i n e n    ö y l e t t i  joka tunti. Sitten yksi öyletti joka toinen 
tunti, siksi että toiset 6 öylettiä on nautittu. Tästä tuskat tawallisesti 
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herkeewät ; sitte annetaan 1 samanlainen öyletti 4 kertaa päiwässä 9 
tai 10 päiwän kuluessa, ettei tauti tule takaisin toistamiseen. 

Salicylhappo on keino, jonka on hawaittu useissa tiloissa paran-
tawan taudin alussaan ; ei saa siis jättää tätä keinoa kohta käyttä-
mättä, koska se woi päästää paljosta kiwusta. Öyletti annetaan sillä 
tawoin että se wähän kastetaan weteen, josta se tulee pehmeäksi, 
jonka jälkeen sairaan tulee niellä se kokonaisena. Tulee pitää waaria 
ettei öyletti mene rikki, sillä salicylhappo maistuu kowin tuimalta ja 
katkeralta, ja woi se waikuttaa yökötystä ja oksentamista, jos sitä tu-
lee kieleen. Jos sairas tulee ummetulle, pidetään ulostuksesta huolta 
risiniöljyllä tai engelstan suolalla. Jos ei tauti 12 á 14 päiwän kuluessa 
tästä lakkaa, käytetään sittemmin ainoastaan hieromista linimentillä 
aamuin illoin.

Selän halwaus. Lennos.

Wälistä woi tapahtua että muuten ihan terwe ihminen yht´äkkiä, 
tawallisesti jonkun wäännöksen, taipumuksen tai wenahduksen pe-
rästä, jonka ruumis on saanut kestää, tuntee niin ankaraa kipua selkä-
rangassaan, että hän ainoastaan suurella waiwalla woi liikkua.

Tämä tauti on reumatismi lantiojäntäreissä, joka jostakin ankarasta 
selän ponnistuksesta on saanut alkunsa.

Kipeätä paikkaa hierotaan wahwasti linimentillä aamuin illoin.

8. Kuumetaudit.

Muutamia tauteja, jotka saawat alkunsa siitä että tarttuma-aineita 
on tullut ruumiisen ja owat myrkyttäneet koko weren, ja joiden tau-
tein tärkeimpänä tunnusmerkkinä on kuume, waikka tosin wissit osat 
ruumiista saattawat olla kipeämmät kuin toiset, on erittäin ruwettu 
kutsumaan kuume- eli weritaudeiksi *).

___________
*) Näiden joukkoon kuuluwat myös p u n a t a u t i ja k o l e r a , waikka ne 
omituisen luontonsa wuoksi owat tulleet asetetuiksi watsatautien joukkoon.
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Lawantauti eli tyfus.

Tämä tauti saa alkunsa epäsiiwoudesta, wäen liiallisesta tiheydes-
tä ahtaissa, huonosti tuulotetuissa huoneissa, saastaisesta lasti-ilmasta 
ja terweellisen ruoan ja puhtaan weden puutteesta. Me näemme täs-
tä kuinka tärkeä on tarkasti noudattaa kaikkia niitä määräyksiä, jotka 
terweysopissa owat annetut. Niistä pitää tämän taudin ilmaantuessa kai-
kessa ankaruudessaan ottaa waaria. Tämä tauti on hywin tarttuwainen.

Tauti, joka alkaa muutamia päiwiä ennemmin tuntuwalla pa-
hoinwoimisella wiluwäristysten, päänkiwistysten ja kuumeen tun-
teiden kanssa, puhkee sen jälkeen ulos pitkälliseen kuumeeseen, 
ankaraan päänkiwistykseen ja useimmin myös hourailemiseen. En-
simmäisen wiikon perästä hawaitaan likemmin tarkastellessa erin-
omattainkin rinnassa ja mahan päällä suurempi tai wähempi jouk-
ko pieniä punaisia pilkkuja, ikäänkuin kirpun puremia, ja toisinaan 
myöskin tummansinisiä semmoisia. Tawallisesti seuraa tautia yskä ja 
usein myöskin watsuri.

Yhä heikkoa heikommaksi tulee sairas ja tauti kestää sillä tawoin 
pari, kolme wiikkoa tai wielä kauemmin aikaa, kunnes se joko wä-
hitellen helpottaa, jolloin rauhallinen uni seuraa ja kuume wähenee, 
taikka tuottaa kuoleman ; edellinen laita on kuitenkin tawallisempi.

H o i t o :  Taudin alussa käytetään ainoastaan niitä pyhkimisiä we-
dellä 3 á 4 kertaa päiwässä, joista yleisissä säännöissä on puhuttu. Jos 
päänkiwistys on ankara, haudotaan päätä kylmillä hauteilla. Hapanta 
juomaa annetaan joka toinen tunti.

Jos kowempi yskä ilmaantuu, annetaan puhdistettua terpentiniä 
10 tippaa ruokalusikallisessa wettä 4 kertaa päiwässä.

Jos sairas on watsurilla, annetaan riiskryyniwettä juomaksi. Jos 
watsuri on ankara, annetaan myöskin 2 á 3 kertaa päiwässä 5 tippaa 
opiumrohtoja ½ wiinalasillisessa riiskryyniwettä.

Yli kahden wuorokauden kestäwä ummetus poistetaan ruokalu-
sikallisella risiniöljyä. Jos wesiumpi ilmaantuisi, joka toisinaan woi 
tapahtua, käytetään kateeteria, niinkuin kusikäytäwissä olewista tau-
deista on määrätty. 

Niinpian kuin kuume wähenee, annetaan ruokalusikallinen wiiniä 
eli ½ ruokalusikallista konjakkia weden kanssa 4 kertaa päiwässä 
taikka useammin jos woimat näyttäwät wähenewän.
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Ruumiin woimain ylläpitämiseksi tämän pitkällisen taudin aikana, 
tulee 6 kertaa päiwässä antaa sairaalle puljonkia keitettynä kryynien 
kanssa ; jos waraa on, pannaan kupilliseen puljonkia 1 munan rus-
kuainen lisäksi. Jos on maitoa eli maidon sijaista (tiiwistettyä maitoa), 
annetaan sitä waihetellen puljongin kanssa.

Koska tämä tauti on hywin tarttuwainen, olisi hywä, jos sairaan 
hoitajaksi saisi henkilön, joka ennen on tätä tautia sairastanut, sil-
lä tämä tauti ei tawallisesti tartu toistamiseen. Jos ei tämä ole mah-
dollista, tulee sairaan hoitajaa waihtaa joka kolmas tunti ja jokaisen 
waihdon perästä pitää edellisen hoitajan wiruttaa suunsa ja nenänsä 
wedellä, pestä kätensä ja kaswonsa sekä harjata eli kammata hiuksen-
sa ja pannaan hän hetkeksi aikaa tähystäjäksi tai lähetetään ilmaan.

Niin usein kuin mahdollista (wähintäinsäkin 1 tai 2 kertaa wiikos-
sa) pitää sairaan saada yllensä puhtaat liinawaatteet. Käytetyt werhot 
huhdotaan heti kiehuwalla wedellä, wirutetaan ja pestään. Kun tauti 
on loppunut, pitää puhdistaa ja tuulottaa kaikki waatteet, joita sairas 
on käyttänyt, ja matrassin täyte pitää wiskattaman mereen. Wuoteen 
sija ja se koija jossa sairas on maannut, puhdistetaan huolellisesti, 
katto, seinät ja lattia pestään koliterwawedellä ja tuulotetaan.

Wilutauti. Ilmanalan kuume.

Ilmanalan kuume ei ole mikään muu kuin lämpimäin maiden wi-
lutauti.

Wilutaudit wallitsewat enimmästi rämeisissä paikkakunnissa, mut-
ta woiwat myöskin ilmaantua laiwassa huonon lastiilman ja kosteu-
den seurauksina.

Afrikan pohjoisella rannikolla on wilutauti yleinen kesäkuusta lo-
kakuuhun ; kuuman ilman alaisissa satamissa riehuu se pahimmin 
marraskuun, joulukuun, tammikuun ja helmikuun kuluessa. On sen-
tähden paras että, niin paljon kuin mahdollista, koetetaan karttaa näi-
tä seutuja ylhäällä mainittuina aikoina.

Wilutauti alkaa, muutaman aikaa pahoinwoitua, enemmän tai wä-
hemmän ankaralla wilustamisen ja wäristämisen puuskalla koko ruu-
misssa, jonka perästä tulee kowa wari ja kuume ankaran päänkiwis-
tysten kanssa, jonka muassa usein seuraa oksentaminen ja wälistä 
watsurikin, muutamain tuntein kuluttua alkaa sairas runsaasti hikoilla, 
jolloin kuume herkeää.
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Enemmän tai wähemmän wapaiden wäliaikain perästä tulewat 
nämä puuskat uudestaan joka päiwä, joka toinen tai joka kolmas 
päiwä, useimmin myös samaan aikaan päiwästä. Wälistä eivät puus-
kat ole niin säännöllisiä. Kuumetta puuskain wäliaikoina ei tawalisesti 
ensinkään ole olemassa, mutta joskus on ainoastaan suurempi läm-
mönwähennys hawaittawana.

H o i t o :  Niinpian kuin taudin laadusta on hawaittu että sairaalla on 
wilutauti, annetaan kininipulweri aamuin illoin, siksi kunnes puuskat ja 
kuume lakkaawat tulemasta. Sinä päiwänä jolloin wilustus tawallisesti 
tulee, annetaan kininiä 3 á 4 tuntia ennen wilustuksen puuskaa. Jos ei 
tauti tästä tottele, annetaan sinä päiwänä, jolloin puuskaa odotetaan 
tulewaksi, 2 kininipulweria kerrassaan ylhäällä mainitulla ajalla ennen 
puuskaa ja yksi pulweri illalla, ja kuumeettomina päiwinä niin kuin 
tawallisesti 1 pulweri aamuin illoin. Lämpimissä maissa woi olla pakko 
antaa wähän isompia kininiannoksia ; kaksi pulweria erältään 2 kertaa 
päiwässä on kuitenkin tawallisesti kylliksi. Niinpian kuin ei kuume enää 
ilmaannu, annetaan taudin estämiseksi takaisintulemasta 10 tippaa rau-
tarohtoja wiinalasillisessa wettä 3 kertaa päiwässä ennen ateriaa.

Kuuman ilmanalaisissa satamissa, joissa ilmanalan kuume on liik-
keellä, woidaan taudin puhkeamisen estämiseksi antaa wäestölle 
puoli kininipulweria pienessä ryypyssä palowiinaa joka aamu.

Keltanen kuumetauti

riehuu enimmästi Länsi-Intiassa, Brasiliassa ja, waikka wähemmässä 
määrässä, Afrikan läntisellä rannikolla. Se on hywin ankara ja tart-
tuwainen tauti, jonka tähden tulee olla hywin warowainen wilustumi-
sen ja rawinnon suhteen satamissa, joissa se liikkuu. Nauttia aamusilla 
kokonaisen tai puolen kininipulweria wähän palowiinan kanssa on 
hywä keino myöskin tämän taudin puhkeamista wastaan.

Se alkaa wilustumisella, oksentamisella ja päänkiwistyksellä ; 3 á 4 
päiwän perästä muuttuu iho keltaiseksi. Usein oksentaa sairas silloin 
wertakin ja wuotaa weri nenästä.

H o i t o : Sairas saa kylmiä kääreitä päänsä ympäri ja pyhki-
tään hänen koko ruumistaan 4 kertaa päiwässä wedellä (katso yleisiä 
sääntöjä n:o 8). Oksentamisen helpottamiseksi pannaan sinappitaiki-
naa rinnan alle. Sisäisesti annetaan 1 kininipulweri 3 kertaa päiwässä.
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Ruusu 

on tauti, johon tawallisesti on syynä joku suurempi tai pienempi 
haawa, taikka waan ahwettuminen ihossa, jonka kautta wahingollisia 
aineita on tullut ruumiin nesteisin. Ruusu woi myöskin syntyä itses-
tään.

Ruusu alkaa enemmän tai wähemmän kowilla wilunwäristyksil-
lä joita seuraa pitkällinen kuume, joka kestää taudin loppuun asti. 
Tawallisesti taukoo tauti noin 8 päiwän perästä. Siihen paikkaan, mis-
tä ruusu alkaa, ilmaantuu punertuminen, joka alussa on enemmän 
pilkullinen ja waalea, mutta joka pian lewiää ja tulee tummemmaksi. 
Samassa kuin punertuminen lisääntyy, ajettuu iho ja polttawa tuska 
alkaa tuntua kipeässä paikassa. Jos ruusu ilmaantuu kaswoissa, joka 
ei ole mitenkään tawatonta, turpoawat kaswot, erittäinkin silmäluo-
met, niin ankarasti, ettei sairas woi aukaista niintä ja waikea on tuntea 
sairasta tässä tilassa.

Wälistä sattuu myös että sairas saa houreita.
Tawallisesti lewiää ruusu läheisiin osiin, niin että silloin, kun ajet-

tuminen alkaa häwitä ensiksi sairastuneesta paikasta, on läheinen 
ennen terve iho pahimmillansa. Wälistä ilmaantuu isompia tai pie-
nempiä palorakon kaltaisia kuplia ahwettuneeseesen ihoon. Niinpian 
kuin ajettuminen katoo, irtiää marraskesi suurina siepaleina.

Jos ruusu on ollut hywin paha, woipi paise syntyä johonkin kipe-
ään paikkaan ja wälistämä wielä siihen kylmäkin mennä.

H o i t o :  Kipeitä paikkoja haudotaan liinariewuilla, joita on 
kastettu tasan lyijywedestä ja palowiinasta tehdyllä sekoituksella, tahi 
jos jommastakummasta on puute, ainoastaan toisella niistä sekoitta-
mattomana.

Sisällisesti annetaan rautarohtoja 10 tippaa weden kanssa 4 kertaa 
päiwässä. 

Jos paise ilmaantuu, joka tunnetaan siitä, että sitte kuin tauti on 
tauonnut, johonkin paikkaan jää rajoitettu, tahmea ajos, haudotaan 
sitä puurolla ja hoidetaan muuten niinkuin ajoksista on sanottu.

Jos kylmä pääsee ruusuun, hoidetaan sitä niinkuin lihankuolosta 
määrätään. 
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Maista ja punarokko

owat kuumetauteja, jotka ilmaantuwat kulkutauteina, owat hywin 
tarttuwaisia ja hätyyttäwät ihmistä tawallisesti waan yhden kerran elä-
mässä. Koska enimmät lapset owat sairastaneet näitä tauteja, tawataan 
niitä sentähden harwoin wanhemmissa ihmisissä. Molempia tauteja 
seuraa ihorohtuma, joka maistassa ilmaantuu pieninä punaisina pilk-
kuina ja punarokossa jotenkin tasaisena ihon punertamisena. Muuten 
eroitetaan nämä molemmat taudit siten toisistansa, että maistaa aina 
seuraa kowa yskä ja punarokkoa kurkkutauti.

Maista ei ole juuri waarallinen tulemus, mutta punarokko woi 
usein olla ankarimpia ja waarallisimpia tauteja.

Näillä taudeilla on määrätty menonsa, jonka tähden ei mitään 
muuta hoitoa tarwita kuin mitä yleisistä säännöistä on määrätty. Jos 
yskä tai kurkkutauti rupee pahaksi, woidaan niitä hoitaa niin kuin 
näistä taudeista on määrätty.

Rokko eli rupuli

on samoin kuin molemmat edelliset taudit rohtuma-kuume, joka il-
maantuu liikkuwana tautina ja on hywin tarttuwainen. Ne, jotka owat 
rokotetut, ja erittäinkin, jos rokotus ijällisempänä on uudistettu (re-
vaccinatio), pääsewät tästä taudista aina helpommin. Useimmat niistä, 
jotka owat sairastaneet oikeata waksinirokkoa, pääsewät ihan wa-
paiksi tästä taudista. Tästä nähdään kuinka tärkeä on antaa itsensä 
rokottaa.

Tätä tautia ei ole waikea tuntea rokkorohtumasta, joka ilmaantuu 
enemmän tai wähemmän tiheänä yli koko ruumiin, ensin kaswoissa 
ja sitten koko muussa ihossa. Rohtuma ilmaantuu ensialusta pieninä 
punasina nyppyinä, jotka pian muuttuwat rakoiksi, jotka owat täyn-
nä nestettä. Jos tauti on helppoa lajia, kuiwuwat rakot muutamain 
päiwäin perästä. Jos se on ankarampi, muuttuu rokkorakoissa olewa 
neste märäksi, jonka jälkeen ne wähitellen kuiwuwat ja putoowat 
pois. 

Niin kuin maista ja punarokko, ei tämäkään tauti kaipaa mitään 
muuta hoitoa kuin että tarkasti noudatetaan ylhäällä annetuita sai-
rashoidon sääntöjä. Erittäin tärkeätä on, että käytetyt waatteet tarttu-
ma-aineiden häwittämisen wuoksi puhdistetaan hywästi.
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Keripukki *)

on tauti, joka waiwaa merimiehiä pitemmillä matkoilla, erittäinkin 
kylmissä ilmanaloissa, ja joka muinoin oli paljon yleisempi ja anka-
rampi kuin nyt, jolloin soweliailla keinoilla on paremmin opittu wält-
tämään taudin ilmaantumista.

Keripukkiin on syynä weren kiwulloinen muutos ja se saa alkunsa 
kosteasta, pilaantuneesta ilmasta, kylmästä, kärsimyksistä, yksinomai-
sesta suolasesta ruoasta, jossa on liian wähän tai ei ensinkään waihetus-
ta, pitkällisestä wuoteen omana lepäämisestä, ynnä liiallisesta woimain 
ponnistuksesta ja alakuloisuudesta mainituista epämukaisissa tiloissa.

Tauti ilmaantuu yleisellä uupumisella ja haluttomuudella liikun-
toon ja työhön ; ikenet ajettuwat ja wuotawat helposti werta ja henki 
haisee pahalta. Myöhemmin ilmaantuu erinomattain sääriin, osaksi 
pieniä osaksi suurempia sinisiä pilkkuja ; samanlaisia sinimarjoja il-
maantuu myös hywin helposti wähistäkin töytäyksistä muihin ruu-
miin osiin.

Jos tauti saa päästä täyteen waltaan, ajettuwat jäsenet ja haawoja 
ilmaantuu suuhun ja kurkkuun, nenästä ja peräsuolesta wuotaa usein 
werta.

Mikään kuume ei seuraa tätä tautia.
Niistä syistä, joista tauti saa alkunsa, nähdään selwästi mihin waro-

keinoihin pitää ryhtyä tämän taudin wälttämiseksi : kanssissa olewaa 
ilmaa pitää pidettämän k u i w a n a ja l ä m p i m ä n ä lämmittämällä 
ja p u h t a a n a tuulottamalla ; suurta huolta tulee pitää siitä etteiwät 
koijawaatteet saa homettua ; laiwat, jotka lähtewät pitemmille mat-
koille kylmille seuduille, pitää warustaa, paitsi tawallisella laiwamuo-
nalla, myöskin noilla jo terweysopissa päällikön suosioon suljetuilla 
happamalla kaalilla, sipulilla, piparuutilla ja krassilla ynnä hedelmä- 
ja sitruunamehulla runsaassa määrässä. Woimain liiallista ponnistusta 
pitää karttaa, mutta liikunto on wälttämättömän tarpeellinen, jonka 
tähden päällikön esim. talwea wiettäissä tulee keksiä semmoisia as-
kareita, jotka panewat miehistön tarkoituksen mukaiseen liikuntoon 
ja joten samassa mieli estetään tulemasta raskaaksi ja alakuloiseksi.    

______________

*) Keripukki on weritauti, joka sen kautta likimmästi lähenee kuumetauteja, 
waikka se ilmaantuu ilman kuumetta.
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Muuten tulee tarkasti noudattaa kaikkia niitä määräyksiä, mitkä 
niinhywin yleisessä terweysopissa kuin terweysopissa eri ilmanaloja 
warten on annettu.

H o i t o : Jos tauti on päässyt waltaan, tulee sairaan, jos mahdol-
lista on, saada etupäässä rawinnoksensa tuoretta lihaa ja kalaa ynnä 
semmoisia aineita, jotka estäwät taudin syntymistä.

Sen ohessa tulee sairaan joka päiwä saada 1 á 2 teelusikallista mar-
ja- eli sitruunamehua, joka sekoitetaan weden kanssa juomaksi. Suu 
wirutetaan karboliwedellä aamuin illoin.

9.  Aistimien taudit.

Raiska silmässä. Silmäkatarri.

Silmän niinkutsuttu yhdyskalvo, joka äärimmäisesti peittää silmä-
luomien sisäpuolen ja jota siitä kulkee yli silmämunan ja joka ohue-
na kalwona peittää silmän walkuaisen, woipi erityisistä kiihottawista 
syistä, niin kuin ankarasta tuulesta, jyrkistä ilman muutoksista, häikä-
sewästä walosta, sawusta, saastaisesta ilmasta y. m., taikka myöskin 
raiskasta, joka on tullut silmään, ruweta wihoittamaan. Silmän wal-
kuainen tulee silloin enemmän tai wähemmän weristäwäksi ja puna-
seksi ja wesi alkaa wuotaa silmästä. Jos tauti on ankarampaa laatua, 
ajettuu yhdyskalvo ja tekee ikäänkuin wallituksen ympäiri silmän 
keskustan (sarveiskalwon ja silmäterän).

H o i t o :  Jos raiska on tullut silmään, otetaan se pois pehmeällä 
karwapenselillä, joka on kasteltu weteen, taikka kastetulla nenäliinan 
nipulla. Sen jälkeen katoo punertaminen itsestään. Jos ei raiska ole 
syynä haudotaan silmää 2 á 3 kertaa päiwässä kokoonkäärityllä liina-
riewulla, jota on kasteltu puoliksi lyijywedessä ja keitetystä, pummu-
lin läpitse siilatusta tuoreesta wedestä tehdyllä sekoituksella. 

Silmää warjellaan ankaralta walolta, tuulelta ja ilman muutoksilta.

Silmätröppeli

on hywin waikea ja waarallinen silmänpolte, joka on saanut alkunsa 
siitä että tröppelin märkää (katso tröppeli) sormista on tullut silmään ; 
usein saattaa silmä muutamain päiwäin kuluttua kokonaan turmeltua 
ja sairas menettää näkönsä.
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Silmäluomet ajettuwat pahasti, tulewat punasiksi ja kuumiksi ; 
paksua keltasen wiheätä märkää wuotaa runsaasti silmästä ; kowa 
kipu silmässä ja ankara kuume seuraa tätä tautia.

Tawallisesti on ensi alusta ainoastaan toinen silmä kipeä.
H o i t o :  Sairas pannaan wuoteelle ; terwettä silmää, joka wält-

tämättömästi myöskin tulee kipeäksi, jos wähänkin märkää kipeästä 
silmästä pääsee siihen, warjellaan nelinkertaisesti käärityllä liinarie-
wulla, joka pannaan silmän päälle ja tämän ylitse kuiwaa pummulia 
ja tämä kaikki peitetään heftplaastarilapulla, joka kiinnitetään lujasti 
otsaan, nenänkamaraan ja poskipieleen. Tätä suojeluskäärettä waih-
detaan warowasti (niin ettei mitään märkää kipeästä silmästä pääse 
tulemaan terweesen) joka toinen tai kolmas päiwä, taikka myöskin 
useammin, jos se tulee kosteaksi, taikk´ei pysy hywin kiini.

Pienellä lasiruiskulla wirutetaan kipeä silmä puhtaaksi kerta tun-
nissa tuoreella wedellä. Weden pitää olla keitetty ja siilattu pummulin 
läpitse. Teelusikalla tiputetaan silmään 2 á 3 tippaa lapissulatusta 4 
kertaa päiwässä. Sisääntiputtaminen pitää tapahtua kohta puhtaak-
si wiruttamisen jälkeen. Wiruttamisen wäliaikoina haudotaan sil-
mää kylmällä, siilatulla tuoreella wedellä monenkertaisesti käärityn 
liinarie wun awulla, jota usein waihdetaan.

Jos punerrus ja ajettuminen ynnä märänwuoto rupee wähene-
mään, ei wiruteta enää niin usein ja lapissulatusta tiputetaan silmään 
ainoastaan 1 á 2 kertaa päiwässä. Niinpian kuin ei märkää enää juok-
se, lopetetaan tämä toimi.

Jos ei sairaalla ole jokapäiwäistä tarpeentekoa, annetaan ruokalu-
sikallinen risiniöljyä.

Koska märkä on erinomaisen tarttuwaista, tulee sen, joka hoitaa 
sairasta, jokaisen wirutuksen eli joka kerran perästä, kun hän koskee 
tuota kipeätä silmää, pestä kätensä.

Haawa ja polte sarwikalwossa (silmänterässä).

Sitä kirkasta läpihohtawaa kalwoa, joka peittää silmän keskustan 
ja päästää walon silmän sisustaan, kutsutaan silmän sarwi- eli etu-
kalwoksi. Sarwikalwon keskellä on silmänterä.

Jos sarwikalwo tawalla tai toisella on tullut wahingoituksi, joka 
tawallisesti tapahtuu jonkun teräwän raiskan kautta, woipi siitä syntyä 
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polte, joka ilmaantuu sillä lailla, että silmä tulee punaseksi ja pieniä 
suonia näkyy sarwikalwossa, jonka ohessa kiwistystä tuntuu silmässä 
ja otsassa yläpuolella silmäkarwoja. Samassa tulee silmä hywin araksi 
walolle ja wuotaa runsaasti wettä.

H o i t o :  Jos raiska on wielä silmässä, pitää koettaa ottaa sitä pois 
(katso silmäkatarri). Jos se on kiintynyt sarwikalwoon, woidaan pän-
näweitsen kärjellä warowasti koettaa saada sitä irti. Jos ei polte sen 
jälkeen lakkaa itsestään 1 á 2 päiwän kuluessa, tiputetaan silmään 2 
tippaa a t r o p i n i s u l a t u s t a  teelusikalla 2 á 3 kertaa päiwässä. 
Silmää warjellaan walolta tiheällä lapulla, joka kiinitetään rihmaan ja 
sidotaan ympäri otsan silmän eteen.

Jos kipu alussa on kowa ja tulehdus ankara, annetaan ulostus-
aineeksi ruokalusikallinen engelstan suolaa. Muutenkin tulee pitää 
huolta jokapäiwäisestä ulostuksesta.

Päiwä- ja yösokeus.

Nämä molemmat silmätaudit, jotka, niinkuin nimet osoittawat, il-
maantuwat sillä tawoin, että päiwäsokean on waikea eroittaa esineitä 
päiwällä, mutta sitä wastaan auringon laskettua näkee kuin terwenä-
köinen, ja yösokealla taas on waikea nähdä mitään, niinpian kuin ru-
pee hämärtämään, saawat alkunsa silmäin liiallisesta waiwaamisesta 
taikka häikäistyksestä. P ä i w ä s o k e u s, jota myöskin sanotaan 
lumisokeudeksi, ilmaantuu ainoastaan matkoilla napapiirin alaisilla 
seuduilla siitä että silmä häikäistyy auringon heijastuksesa lunta was-
taan. Y ö s o k e u s  sitä wastaan on tawallisin kuumissa maissa, 
erinomattainkin Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa ja Afrikan rannikoilla. 
Usein owat puute ja kärsimykset myötäwaikuttawina syinä tähän.

Pitkällisillä matkoilla ja wiettäissä talwea napapiirin alaisilla seu-
duilla tulee warustaa laiwawäestö pimeillä silmälaseilla, taikka pitää 
heitä kumminkin kehoittaa warjelemaan silmiä auringon paistaissa 
hatun eli lakin lipulla taikka paslikilla.

Jos tauti on ilmaantunut, tulee sairasta pitää pari päiwää pimeassä 
huoneessa ja sittemmin wähitellen totuttaa häntä waloon ; pitemmän 
aikaa sen jälkeen tulee warjella silmiä liian suuresta walosta. Jos kärsi-
mykset owat olleet tautiin awullisina, annetaan paremman rawinnon 
ohessa 10 tippaa rautarohtoja weden kanssa 3 kertaa päiwässä wähän 
ennen kutakin ateriaa.
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Wärisokeus

on tulemus, tawallisimmasti synnynnäinen, joka nykyisempinä aikoi-
na on ruwennut wetämään suurta huomiota puoleensa, koska siltä 
rasitetut ihmiset tietämättänsä woiwat tulla syypäiksi suuriin onnet-
tomuuksiin semmoisissa tiloissa, joissa eriwäriset merkit ilmoittawat 
kulun suunnan. Ottaessa wäkeä rautatien palwelukseen on meillä 
sentähden jo säädetty, että kaikki pitää tutkittaman wäri-aistimensa 
suhteen ; sama pitäisi olla laita merimiehiä pestattaissa.

Wärisokean on waikea eroittaa erinomattainkin punasia, wihreitä 
ja sinertäwiä wärejä toisistansa. Wärisokeuden tutkiminen on jätettävä 
lääkärin toimeksi.

Korwapistos. Korwapolte.

Korwapolte saa tawallisesti alkunsa tuulesta ja ankarista ilman muu-
toksista ja ilmaantuu ankaralla korwan säryllä, joka toisinaan ulottuu 
korwan ympäristöönkin ;  korwa suhisee ja kuulo on huono. Usein 
rupee, ennemmin tai myöhemmin, märkää wuotamaan korwareiästä.

H o i t o :  Suola- tai glyseriiniöljyä ja opiumrohtoja sekoitetaan ta-
san, sitä tiputetaan 12 tai 15 tippaa teelusikkaan, lämmitetään se wähän 
kynttilän walkealla ja kaadetaan rohdot korwaan ; öljyn tai glyseriinin 
puutteessa sekoitetaan rohdot wedellä ; liinanöhtäinen tukko sowite-
taan korwareiän ulkopuoliseen aukkoon ; korwa peitetään kuiwalla 
pummulilla ja sidotaan kääreillä. Jos märkää rupee wuotamaan (jolloin 
särky tawallisesti taukoo), kaadetaan korwaan opiumrohtohtoin sekoi-
tuksen sijasta 15 tippaa sinkkiwettä, jota ensin myöskin wähän lämmi-
tetään. Tätä ennen tulee joka kerta ensin kuiwata pois märkä korwasta 
liinaisella riewulla. Jos korwasta juoksee runsaasti märkää, ruiskataan 
korwa ennen tiputtamista puhtaaksi haalealla karboliwedellä. Pummu-
lia ei sitten enää ole tarwis pitää korwan päällä. Niinkauan kuin kipua 
kestää, pitää korwareikää warjella ilmalta pienellä liinanöhtäisella tu-
kolla. Rohdot kaadetaan korwaan aamuin illoin.

Haitallisia kappaleita korwassa.

Jos joku haitallinen kappale (itikka taikka joku muu) on tullut 
korwaan ei saa kaiwamalla eikä teräwilla kaluilla koettaa poistaa sitä, 
jollei se ole ihan korwareiän aukossa, sillä sillä tawoin woi wahingoit-
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taa korwakalwoa. Helpoimmin ja ilman mitäkään waaraa poistetaan 
semmoiset esineet ruiskuttamalla korwaan haaleata wettä. Ruiskutta-
misen pitää tapahtua jotenkin wahwasti, joka pakoittaa wieraan esi-
neen tulemaan ulos. 

Toisinaan ilmaantuu semmoisten ruiskutusten aikana ja kohta nii-
den jälkeen pyörrytys ja pahoinwoiminen. Tämä katoo itsestään, jos 
siltä rasitettu hetken aikaa lepää hiljakseen, pää alhaalla. 

Semmoisen ruiskutuksen perästä pitää korwa kuiwata ja wuoro-
kauden aikaa warjella sitä ilmalta liinanöhtäisella tukolla.

 10. Myrkytykset.

Löytyy monta ainetta, jotka ruumiiseen päästyään woiwat tehdä 
pahan waikutuksen ja suuremmissä määrissä annetuina woiwat tap-
paakin. Näitä aineita kutsutaan m y r k y i k s i.

Myrkyt, joita merimiehen enimmästi tulee kawahtaa, owat m y r -
k y l l i s e t    k a l a t  ja  k a s w i t , k e l w o t o n  l a i w a r u o - 
k a , huonosti tinattuin waskiastiain home ja maalla käärmeen ja mui-
den eläinten myrkky. Wapaaehtoisesti saattaa ehkä joskus myöskin 
phosphorin myrkytys tapahtua, kun joku on ottanut sisäänsä tulitik-
kuin phosphoria, taikka muita myrkytyksiä.

Myrkky tulee ruumiiseen joko nauttimalla taikka ihon kautta.
Jos jotain ruokaa syötyä, erittäinkin jos ei ruoka-aineet ja niiden 

laatu ollut tarkasti tunnettu, ilmaantuu ankara pahoinwoipisuus, raju 
oksentaminen, watsan wäänne, tuska ja kylmä hiki ja toisinaan myös-
kin wetotauti ja tunnottomuus, on myrkytystä warominen. Tämä on 
sitä warmempi jos useat henkilöt, jotka owat syöneet samoja ruokia, 
osoittawat samankaltaisia taudin merkkejä.

H o i t o : Haaleata wettä, jota wähän on sekoitettu woilla, taikka 
kernaammin haaleata näljäistä juomaa taikka wieläkin kernaammin 
raakaa wähän wedellä sekoitettua munan walkuaista eli maitoa, jos 
saatawissa on, annetaan sairaalle runsaassa määrässä. Oksentamista 
yllytetään sen ohessa kutittamalla kurkkua. Niinpian kuin oksentami-
nen on wähentynyt, annetaan ruokalusikallinen risiniöljyä. Jos sairas 
tulee kowin heikoksi, annetaan wäkewää kahwia wähän konjakin 
taikka palowiinan kanssa. Kipua rinnan alla huojennetaan sinappi-
taikinalla.
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Eräs kala, jonka ruotsalainen nimi on fjärling (latinaksi Trachenius 
Draco) ja jota tawataan jotenkin yleisesti ulkopuolella Itämerta ja jon-
ka liha ei ole myrkyllistä, waikuttaa, jos joku sattuu haawoittamaan 
itsensä sen harjaksilla, kowia myrkytyksen merkkejä, jotka kuitenkin 
etupäässä ilmaantuwat siten että haawoitettua ruumiinosaa rupee sär-
kemään ja että se ajettuu ja paisuu. Saman waikuttaa myrkyllisten 
käärmeitten ja skorpionein pistos.

Jos myrkyllinen eläin on purrut tai pistänyt ketäkin, tulee kohta sor-
milla tai jollakin siteellä lujasti pusertaa haawoitettua ruumiin osaa ylä-
puolelta haawaa, ettei myrkky woi lewitä ylemmäksi ; jos on warma 
siitä, ettei suu ole mistään paikkaa rikki, woipi kohta imeä myrkyn pois 
haawasta ja sylkeä sen ulos ;  jos ei tätä woida tehdä, wirutetaan haawaa 
puhtaaksi wedellä ja sillä aikaa puserretaan yhä waan lujasti haawoi-
tettua ruumiin osaa yläpuolelta haawaa. Niinpian kuin tilaisuutta on, 
kaadetaan haawaan karbolin tai etikan happoa. Karboli- tai wäkewän 
etikkahapon puutteessa woidaan myöskin jotain muuta happoa käyttää, 
niink. suolahappoa, salpetterihappoa taikka rikkihappoa. Teroitetulla 
lapistimellä, jolla woidaan päästä haawan pohjaan asti, woidaan sitä 
myös polttaa. Jos ei yhtään näistä aineista ole saatawissa, woidaan kuu-
mennetun rautanaulan tai paksumman neulan kärjellä tai muulla semm. 
polttaa myrkky pois haawasta. Sitte wasta kun haawassa olewa myrkky 
sillä tawoin on häwitetty, saa höllentää piukotusta, waan ei ennen.

Kun myrkky sillä tawalla on tethty woimattomaksi, peitetään 
haawa monin kerroin käärityllä liinariewulla, joka on kastettu etikalla 
tai karboliwedellä. 

Ihan samalla tawalla pitää hoitaa sitä, jota hullu koira on purrut. 
Kuitenkin on paras, ettei tässä tapauksessa koeteta imeä myrkkyä 
pois haawasta.

 

11. Hukkuminen

Jos joku on pudonnut weteen ja saadaan ylös tunnottomana, pitää 
kohta ryhtyä toimiin, miten hänen saisi wirkoomaan. 

Ruumis asetetaan suullensa, kaswot alaspäin ja toinen käsi otsan 
alle. Ruumiin yläpuoli riisutaan pikaisesti, suu puhdistetaan ja kieli 
wedetään esile nenäliinalla ; waatteet, tai mitä waan saapuwilla on, 
kääritään kokoon 10 á 12 tuumaa paksuksi alasimeksi, joka asetetaan 
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hukkuneen alle rinnan ja watsan wälipaikoille ;  sitte painetaan kum-
mallakin kädellä kahden puolin selkärankaa hukkunuttaa alasinta 
wastaan, witkalleen mutta woimakkaasti, joten wesi pakoitetaan ulos 
suun kautta. Tämä temppu uudistetaan 2 á 3 kertaa. Sitte käännetään 
hukkunut selällensä, alasin pannaan selän alle, tartutaan hukkuneen 
käsiwarsiin kiini yläpuolelta kyynäspäitä, kuljetetaan ne ylös päätä 
kohden, jossa niitä pidetään pari sekuntia aikaa, jonka jälkeen ne 
pikaisesti kuljetetaan taas alas ja puserretaan pari sekuntia rintakehän 
kylkiä wastaan ; yksi apulaisista woipi samalla aikaa painaa kädel-
lään keskeltä rintaa. Tätä käsien nostamista ja laskemista uudistetaan 
12 tai 15 kertaa minuutissa ja sitä pitkitetään siksi, kunnes hukkunut 
itsestään rupee hengittämään, taikka, jos ei tämä tapahdu, muutamia 
tunteja aikaa. Sillä aikaa tulee jonkun toisen pitää kieltä wedettynä 
ulos suusta, että kurkku pysyy auki.

Näiden herätysyritysten helpoitukseksi woidaan silloin tällöin pu-
haltaa wähän nuuskaa tai tupakkaa hukkuneen nenään taikka poltet-
tua sulfaa pitää sen alla ja kurkkua kurtittaa sulalla. Sillä aikaa tulee 
muukin ruumis warowasti riisua näristä waatteista ja kääriä se lämpi-
miin wiittoihin eli peittoihin. 

Jos näiden yritysten aikana ei mitään elämän merkkiä hukkuneessa 
ilmaantuisi, tulee hänet kuitenkin panna lämpimälle wuoteelle peit-
toihin käärittynä, eikä saa häntä haudata ennen kuin ruumiin jäsenet 
owat kuolleen tawalla kangistuneet. (Katso kuoleman tunnusmerkit).

Niinpian kuin hukkunut woi niellä, annetaan hänelle lämmintä 
teetä eli kahwia wähän wiinin, palowiinan eli konjakin kanssa, ja 
pannaan hän lepoon. Jos henki käy raskaasti ja koristen, saatetaan 
hän oksennukselle antamalla hänelle haaleata wettä, johon woita on 
sulatettu, taikka kutittamalla hänen kurkkuansa sulalla. 

Jos weri nousee hänen päähänsä, haudotaan sitä kylmällä wedellä.

12. Paleltuminen

Jos joku henkilö paleltumisen kautta on tullut tunnottomaksi taikka 
kuolleen näköiseksi, kannetaan hän warowasti (sillä paleltuneet jäse-
net owat hauraita) wiileään huoneesen, waan ei millään muotoa kohta 
lämpimään eikä walkean eteen ; waatteet riisutaan, ruumis pannaan 
kylmään kylpyyn ja hierotaan sitä warowasti käsillä siksi, kunnes se 
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on ruwennut sulamaan ja jäsenet owat tulleet pehmeiksi. Jos on lunta 
saatawissa, woidaan kylwyn sijasta hieroa ruumista kuiwalla lumella. 
Monta henkeä tulee tässä toimessa olla awullisina wuorotellen. Wa-
rowasti pitää paleltunutta hieroa, ettei marraskesi irtiä. Niinpian kuin 
ruumis on sulanut, kuiwataan se warowasti, pannaan wiileälle wuo-
teelle ja hierotaan sitä nyt hiljakseen palowiinaan kastetuilla riewuilla, 
jolloin myös woidaan ruweta lämmittämään huonetta. 

Jos paleltunut tulee henkiin, kääritään hän wiltteihin eli peittoihin 
ja annetaan hänelle juomaksi wähän wettä sekoitettuna ¼ osaksi kon-
jakilla taikka palowiinalla. Ainoastaan wähitellen ruwetaan hänelle 
antamaan lämpiämpää juomaa ja ruokaa. Hänelle saa ensimältä antaa 
ainoastaan liemiruokia. 

Jos ei paleltuneessa ilmaannu mitään elämän merkkiä, waikka 
ruumis on sulanut, käytetään samaa keinoa hengittämisen herätyk-
seksi, kuin hukkuneen suhteen, jolloin kumminkin kohta aloitetaan 
käsien liikunnoilla.

Pelastusyrityksiä pitää aina wähäin wäliaikain perästä uudistaa, 
kunnes warmat kuoleman tunnusmerkit ilmaantuwat (katso kuole-
man tunnusmerkit), koska on nähty, että henki woinut tulla takaisin 
wielä kokonaisen vuorokaudenkin perästä. 

Jos joku ruumiin osa jää tunnottomaksi, sitten kun henki on palan-
nut, pannaan sen ympäri puoliksi wedellä ja palowiinalla kastettuja 
kääreitä.

Yksityisten jäsenten ja ruumiin osain paleltumisesta puhutaan ul-
konaisten wammain keralla.

13. Häyry ja tukehtuminen lasti-ilmasta.

Häyry samoin kuin saastainen lasti-ilma ja sywistä kaiwoista, hau-
doista y. m. lähtewät höyryt owat myrkyllisiä kaasuja, jotka hengityk-
sen kautta keuhkoihin tulleina tukehduttawat. Jos joku semmoisesta 
syystä on tullut tunnottomaksi, wiedään hän kohta raittiisen ilmaan, 
jonka perästä ruumiin yläpuoli riisutaan ja kylmää wettä priiskutetaan 
päin kaswoja ja rintaa. Sairaan kurkkua ja nenää kutitetaan sulalla. Jos 
ei hän tästä wirkoo, käytetään hukkumisessa kerrottua keinoa hen-
gityksen herättämiseksi. Samoin kuin paleltumisessa, tulee tässäkin 
tietysti ainoastaan käsien liikunnot kysymykseen.
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14.  Kuoleman tunnusmerkit.

Ennenkuin ketäkään saadaan haudata, pitää olla täydellisesti 
warma siitä, että hän on kuollut. Suurta warowaisuutta pitää tässsä 
suhteessa noudattaa äkillisissä kuolemantapauksissa, niinkuin huk-
kumisessa, paleltumisessa, tukehtumisessa y. m. Toiselta puolen on 
tärkeätä myöskin, jos tarttuwa tauti on laiwassa, ettei kuollutta pidetä 
kauwan hautaamatta, joten estetään tarttuman lewiämistä.

Kuoleman warmin tunnusmerkki on r u u m i i n  k a n k e u s, 
joka ilmaantuu wiimeistäänkin 12 tunnin perästä kuoleman jälkeen. 
Se alkaa ensin alaleukaluusta ja niskasta ja ulottuu wähitellen olka-
päihin, käsiwarsiin, reisiin ja sääriin. Tätät ruumiin kankeutta kestää 
36 - 48 tuntia, taikka kauemman. Se on lujempi äkillisten kuolemanta-
pausten perästä ja heikompi pitkällisen taudin perästä, jolloin woimat 
wähitellen owat loppuneet. 

Ruumiin kankeuden jälkeen owat r u u m i i n   s i n t y m i s e t 
selwät kuoleman merkit ;  ne ilmaantuwat ruumiin alapuolisiin osiin, 
niinkuin selkään ja pohkeisin ja tulewat siitä, että weri kuoleman jäl-
keen, painolakia noudattaen, wuotaa alas ruumiin kutouksien kaut-
ta ja liottaa ihon alimmaiset osat, joka paikka paikoin siitä muuttuu 
puna sen siniseksi eli sinertäwäksi. Nämä ruumiin sintymiset ilmaan-
tuwat tawallisesti 6–12 tunnin kuluttua kuoleman jälkeen ja lisään-
tywät aina mätänemiseen saakka. 

M ä t ä n e m i n e n, joka on kaikista warmin kuoleman merkki ja 
jonka alkamista woidaan odottaa epäiltäwissä tapauksissa, jos ei kuo-
lema ole tarttuwan taudin tuottama, tunnetaan siitä, että iho tulee pu-
nertawaksi, maha wihreäksi, silmät menewät kuopille ja muuttuwat 
kiillottomiksi, jonka ohessa koko ruumiista lähtee paha haju.
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IV. Haawoista ja ulkonaisista wammoista. 
(Kirurgia)

A. Yleisiä sääntöjä. 

Haawain sitomiseen tarwitaan :
1:ksi. ¾ tuumaa leweitä ja kyynärää pitkiä liinaisia siteitä haawain 

sitomista warten sormissa ja warpaissa.
2:ksi. 2–21/2 tuumaa leweitä ja 4-6 kyynärää pitkiä liinaisia siteitä 

suurempain jäsenten ja muiden ruumin osain haawain sitomista warten.
M u i s t. Liinaisten siteitten tulee olla tasaisesti kokoonkierrettyjä.
3:ksi. Neliskulmaisia liinariepuja, jotka owat ¼-1/2 paperiarkin 

suuruisia, n. k. liinakääreitä.
4:ksi. Liinanöhtiä eli kehitettyä liinaa (charpi). Walmistetaan siten että 

liinariepuja leikellään 1 á 2 tumaisiksi palasiksi, jotka sitte kehitetään.
5:ksi. Erityisissä tapauksissa woidaan myös tarwita niinkutsutuita 

r e i k ä k ä ä r e i t ä , jotka owat liinariepuja, joihin on leikattu 
pieniä läpiä, niin että ne näyttäwät seulan pohjalta.

M u i s t. Siteitä, kääreitä ja liinannöhtiä tehdään tarwittaissa kulunees-
ta liinawaatteesta. Tätä tarkoitusta warten on lääketten ja sairastarpeiden 
luettelossa nimitetty pari wanhaa liinaista lakanaa. Pitkiä siteitä, jotka 
eiwät tule suorastaan haawan päälle, woidaan myöskin tehdä seiliwaat-
teesta. Kaikkein siteittein, nöhtäin ja kääretten pitää olla ihan puhtaat. 

6:ksi. Lewitettyä heftplaastaria, josta tarwittaissa leikataan ½-1 tuu-
maa leweitä kaistaleita, n. k.  s i d e k a i s l e i t a, joilla haawan 
reunat yhdistetään toinen toiseensa.

7:ksi. Wattia tai triiwiä.
8:ksi. Karbolihappoista wettä eli karboliwettä, jota saadaan sekoit-

tamalla teelusikallinen karbolihappoa kortteliin wettä. Ennen sekoit-
tamista pitää tämän weden wälttämättömästi olla siilattu pummulin 
läpitse, ja jos ei se silloin ole ihan ilman hajua ja makua, pitää se wielä 
keittää ja uudestaan siilata. 

Tätä sekoitusta käytetään, kun waawoja wirutetaan ja pestään, ja 
myöskin haawain tukossa.

9:ksi. Wäkewää karboliöljyä, teelusikallinen karbolihappoa 5 ruo-
kalusikalliseen öljyä (ruoka-, puu- tai liinaöljyä).
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10:ksi. Heikkoa karboliöljyä, jota saadaan sekoittamalla ruokalu-
sikallinen wäkewää karboliöljyä ja 11/2 ruokalusikallista sekoittama-
tonta öljyä yhteen.

B. Ruumiin wammat.  

1: Tärähdykset ja lyönnit (kontusionit).

Jos jotain ruumiin osaa kowasti töytätään, puserretaan tai lyödään, 
tulee loukattu paikka kipeäksi, araksi ja ajettuu.

Jos lyönti tai töytäys on ollut ankarampi, ilmaantuu sinimarja ihoon, 
sentähden että pienet suonet ratkeewat ja weri wuotaa kutouksiin. 
Semmoisia wammoja sanotaan tärähdyksiksi (kontusioneiksi).

Tärähdykset, jotka sattuwat pehmeämpiin ruumiin osiin, joita 
raswakerrokset ja wahwemmat lihakset warjelewat, owat tawallisesti 
wähäpätöisiä ; mutta wälistä woi kuitenkin tapahtua, niin kuin pudo-
tessa kowasti jaloilleen eli perälleen, että aiwot takaisin-kurwaukses-
sa (contre-coup) saawat tärähdyksen.

Jos töytäys sattuu ruumiin osaan, jossa luu on hywin lähellä, tai 
niweleen, niin on kipu ankarampi ja wamma pahempi, mutta jos ei 
mitään haawaa eikä luun murrosta siitä ole syntynyt, owat semmoi-
setkin tärähdykset wähemmän waarallisia.

Kowat töytäykset ja lyönnit, jotka sattuwat rintakehään taikka ma-
haan, woiwat synnyttää poltteen niiden sisälmyksissä. Tämä on kui-
tenkin harwinaisempaa.

H o i t o :  Sattunutta ruumiin osaa haudotaan seuraawaan päiwään 
saakka kylmillä kääreillä. Sitte hierotaan kipeätä kohtaa aamuin il-
loin linimentillä taikka waan puunöljyllä, jolloin hieromisen aina pi-
tää tapahtua alhaalta ylöspäin, eli samaan suuntaan kuin weri tulee 
laskimoita myöten sydämeen. Alussa hierotaan kepeämmin ja sitte 
kowemmin ja pitkitetään hieromisia noin 5 á 10 minuuttia.

Jos joku haawa tai ihoton paikka on olemassa, ei sitä paikkaa saa hie-
roa, eli jätetään kumminkin hieromiset siksi, kuin haawa on parantunut.

Jos rinta tai maha saa poltteen, ei silloin myöskään saa hieroa, 
waan kipua hoidetaan, niinkuin näistä taudeista on määrätty.

Wähemmät tärähdykset eiwät tarwitse mitään hoitoa.
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2. Haawat. 

Werekset haawat syntywät joko l e i k k a a m a l l a taikka  
r u h j o m a l l a. Edellisten joukkoon luetaan myöskin lyömällä ja 
pistämällä saadut haawat ; jälkimmäisten joukkoon myöskin rewityt 
ja purrut ynnä ampumahaawat.

Moni leikattu haawa woi, oikean hoidon saatuaan, parantua kohta, 
ilman märkää tekemättä ; ruhjotut haawat parantuwat tawallisimmasti 
märkää tekemällä. Parantuminen suorastaan ilman märkää tekemättä 
tapahtuu muutamain päiwäin kuluessa, kun sitä wastaan parantumi-
nen märkää tekemällä waatii wiikkoja, wieläpä kuukausiakin. Tästä 
nähdään kuinka suuri etu on siitä, että haawaa hoidetaan niin, ettei 
märänteon suotta ole tarwis tulla kysymykseen.

Jos haawa on ilmaantunut, pelästyy tottumaton enimmästi siitä 
syntywän weren juoksun tähden, ja monella sopimattomalla keinolla, 
niinkuin waluttamalla haawaan katkeria aineita, koetetaan tawallisesti 
saada weren wuotamista seisahtamaan. Tätä ei pidä suotta tehdä, sillä 
se estää sittemmin haawan suoranaista paranemista.

Haawat, jotka eiwät ole juuri sywiä, sattuwat harwoin mihinkään 
waltasuoneen, ja jos ei waltasuonta ole haawoitettu, wuotaa weri 
hiuswerkosta (katso weren kiertämisen kertomusta) ja mahdollisesti 
myöskin jostakin pintapuolisemmasta laskimosta. Semmoisen weren 
wuoto ei ole waarallinen ja woidaan helposti saada seisahtamaan *).

H o i t o :  Haawaa wirutetaan karboliwedellä.
Jos haawa wuotaa werta runsaasti, pidetään monin kerroin kää-

rittyä liinariepua painamalla haawan päällä. Kun weren wuoto on 
seisahtanut ja haawa on wirutettu, pannaan hawoitettu ruumiin osa 
semmoiseen asemaan, että haawan reunat tarttuwat tiiwisti toinen 
toisiinsa, jonka jälkeen haawa sidotaan liinaisella siteellä, joka on 
hywästi läpikasteltu karboliwedellä.

Kun haawaa sidotaan, tulee ottaa waari siitä, että se tehdään niin, 
että haawan reunat siteellä tulewat wedetyiksi päin toinen toistansa, 
mutta ettei sidettä kumminkaan weetä niin piukkaan, että alapuolella 
sidettä olewa jäsen puutuu.

______________

*) Ani harwoin löytyy n. k. ”werenwuotajia”, joissa pieninkin haawa woi waikut-
taa waarallisen weren wuotamisen.
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Jos haawa on ammollansa, niin ettei sen reunoja siteellä woida yh-
dessä pitää, pannaan jäsen ensin semmoiseen asemaan, että haawan 
reunat niin wähän kuin mahdollista irwistelewät, jonka jälkeen 
haawa puserretaan sormilla kokoon ja sen päälle pannaan heftplaas-
tarin kaistaleita, ½ tai koko tuumaa leweitä (aina haawan suuruuden 
mukaan) ja muutamia tuuumia pitkiä, niin että ne pitäwät hywästi 
haawan reunoja yhdessä. Ensimmäinen kaistale pannaan keskelle yli 
haawan ja muut tämän siwuille, muutaman linjan toinen toisistansa.

Ennenkuin heftplaastari pannaan päälle, pitää haawan ja ihon sen 
ympärillä olla kuiwa ja sidekaistaleita lämmitetään wähän, ennen 
kuin ne pannaan paikallensa, että ne paremmin ottawat kiini.

Sidekaistaleitten päälle kääritään nyt tuo ylhäällä kerrottu märkä 
side ja jäsentä pidetään semmoisessa asemassa, ettei haawan reunat 
järkähdä pois sijaltansa.

Jos tuo märkä side on kääritty haawan päälle joko heftplaastarin 
awulla taikka ilman sitä, tulee pitää huolta siitä, että tarpeen tullessa 
sitä kastellaan karboliwedellä, ettei se saa kuiwua. 

Kun pääkallo on saanut haawan, pitää leikata eli ajella hiukset 
pois haawan ympäriltä juuria myöden. Sitte kun haawa on kokoon 
puserrettu ja märkä kääre päälle pantu, pidetään haawan reunat yh-
dessä mukawimmin siteellä, joka on kokoonkierretty kummastakin 
päästä keskikohtaa kohden. Siteen keskikohta asetetaan seuan alle ja 
wedetään ristiin yli haawan (katso kuwaa 5).

Niin paljon kuin mahdollista wältetään heftplaastarin käyttämistä 
päässä, sillä se tarttuu hiuksiin kiini.

Jos haawa on ruumiissa tai jossakin 
ruumiin osassa, johon tuota märkää sidet-
tä waiwoin woidaan kiinittää, wedetään 
haawa kokoon, jos se on ammollansa, si-
dekaistaleilla, niin kuin ylhäällä kerrottu 
on, ja niiden päälle pannaan monin kerroin 
kääritty, weden sekoitukseen kastettu liina-
riepu (sidekääre), jota woidaan pitää pai-
kallansa, huiwilla tai kuiwalla siteellä.

Jos ei haawa ole ammollansa, tarwitaan 
ainoastaan tuota märkää sidekäärettä, joka 
kiinnitetään haawan päälle.
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Tätä nyt kerrottua sidettä pitää waihettaa kerran päiwässä. Joka 
kerta kun sidettä waihdetaan, wirutetaan hawa karboliwedellä ja 
pyhkitään warowasti puhtaaksi liinariewulla. Puhtaat siteet ja uudet 
heftplaastarin kaistaleet pitää wälttämättömästi panna haawan päälle 
joka muutteessa. Ennen käytetyitä siteitä ja kääreitä woidaan käyttää 
uudestaan wasta sitte, kun ne on pesty hyvin puhtaaksi ja on kuiwat-
tu, mutta plaastaria ei saa käyttää enemäpää kuin yhden kerran.

Jos ei tällä tawalla hoidettu haawa parane suorastaan kiini, niin 
pannaan, sitte kun se on ruwennut märkää tekemään, sen päälle 
s i n k k i s a l w a a , jota siwellään liinanöhdille juuri niin suuri 
määrä, että haaawa siitä täsmälleen peittyy ;  tämän päälle pannaan 
wähän kuiwia liinanöhtiä imemään märkää, jonka jälkeen kaikki si-
dotaan kuiwalla siteellä. 

Tätä sidettä muutetaan myös kerran päiwässä ja haawa wirutetaan 
ja pyhkitään ; käytetyt liinanöhdät heitetään paikalla mereen ja siteet 
ja kääreet wirutetaan kiehuwalla wedellä ja pestään puhtaiksi.

Runsaammista haawain wuotamisista.

Jos haawa wuotaa ankarasti, woipi weri tulla joko jostakin suu-
remmasta laskimosta taikka waltimosta tai myöskin molemmista yh-
t´aikaa. Samassa wuotawat myöskin kaikki haawat werta hiuswerkos-
ta kaikenlaisten haawain aikana.

Waltimon wuotaminen tunnetaan siitä, että weri syöksyy ulos ty-
kyttäin samassa tahdissa, kuin sydän sykkii (katso weren kiertämisen 
oppia).

Tämä weri on myöskin waaleanpunainen wäriltään, kun sitä was-
taan laskimoin ja hiuswerkon weri on tummempaa ja juoksee taukoa-
matta. Jos ainoastaan wähempi waltimohaara on haawoittunut, joka 
näkyy siitä että weri wuotaa hienona suihkuna kuin lanka, taikka on 
hawaittawa ainoastaan waaleampana juowana tuossa muuten mustas-
sa hurmeessa, niin ei ole waara suuri ja weri woidaan helposti seisat-
taa ;  mutta kun isompi waltimo wuotaa, on waara tarjona että weri 
wuotaa kuiwiin, jos ei weren juoksua saada seisahtamaan.

H o i t o :  Jos joku haawa wuotaa werta ankarasti, pitää, ennen 
kuin mihinkään muuhun keinoon ryhdytään, yhdellä tai useammalla 
sormella tukkia wuotawan paikan. Waatteet riisutaan pois haawan 
kohdalta, että haawa woidaan paremmin nähdä.
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Jos haawasta tulee ainoastaan mustaa werta, joka ei syöksy ty-
kyttäin, waan juoksee tasaisesti, otetaan liinainen riepu, kääritään se 
monin kerroin ½ tai koko tuumaa paksuksi kapaloksi, joka on wähän 
laweampi kuin haawa ; haawan reuna puserretaan yhteen niin tiiwisti 
kuin mahdollista on, kääre pannaan haawan päälle ja sen ylitse sido-
taan lujasti side, elastinen henskeli tai kokoonkääritty puhdas nenälii-
na tai kaulawaate. Sidettä ei kuitenkaan saa wetää niin piukkaan, että 
alapuolella olewa jäsen painuu ja puutuu.  

Jos joku wähempi waltimokin on samassa haawoitettu, menetel-
lään kuitenkin samalla tawalla, ja on tämä tukko tawallisesti riittäwä 
seisattaman sen laatuisen weren wuodon, kuin ylhäällä kerrottu on. 

Jos suurempi waltimo on saanut haawan, pannaan silloinkin en-
siksi haawan päälle samankaltainen tukko, kuin äsken kerrottu. Mutta 
tämä ei tawallisesti semmoisissa tapauksissa ole kylliksi, waan pitää 
myös suonta purertaa kokoon yläpuolelta haawaa.

Sitä tarkoitusta warten leikataan 1½ tai 2 tuumaa leweä heftplaas-
tarin kaistale, kierretään se lujasti kokoon (plaastari sisällepäin) ½ á 
2 tuumaa paksuksi kääryksi, pannaan se pitkittäin pääwaltimon pääl-
le, lähimpään paikkaan ylpäpuolella haawaa, jossa suonta parhaiten 
woidaan tawata, painetaan heftplaastarikääryä niin lujasti suonta was-
taan, ettei werta enään ollenkaan pääsen sen läpitse alaspäin kulke-
maan ja heftplaastari sidotaan sitte siteellä lujasti tähän asemaan.

Siteen pitää olla niin pitkä että se ulottuu kaksi kertaa ympäri 
jäsenen ja että päät wielä woidaan solmia yhteen. Siteen keskusta 
asetetaan plaastarikääryn päälle, päät kuljetetaan ympäri jäsenen ja 
tuodaan takaisin plaastarikääryn kohdalle, jonka ylitse solmu suoras-
taan wedetään.

Tässä tilassa tulee ottaa waaria siitä, ettei sidota piukempaan, kuin 
juuri tarwis on pidättämään werta juoksemasta tuota haawoitettua 
suonta myöden, sillä jos liian piukkaan side wedetään, woipi kaikki 
weren kierto seisahtua alapuolella sidotun paikan ja liha siinä sillä 
tawoin kuolla. Painon tasoittamiseksi ja weren kierron seisahtumisen 
estämiseksi woidaan myöskin wastaiselle puolelle jäsentä, wastapää-
tä heftplaastarikääryä siteen alle panna ½ tai koko tuumaa paksuksi 
monin kerroin kääritty liinariepu.

Niiden paikkain selvittämiseksi, joissa tämmöinen waltimoin pu-
serrus on mahdollinen, on tähän pantu kuwa, joka osoittaa etewim-
päin suonten kulkua ihmisruumissa. (Kuwa 6).
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a. Rintalasta ja sen takana sydän, josta ylöspäin näkyy  käywän 
kaulawaltimot (olkaluun, olan ja käsiwarren waltimot y. m.) 
ja alaspäin: rintawaltimot, josta alempana kulkewat ma-
ha-waltimoina, rauhais-reisi-waltimoina, y. m.

b.  Olkaluu. 
c.   Ylisen käsiwarren luu.
d.  Lonkkaluun kamara.
d*.  Rauhais-side.
e.  Reisiluu.
1.  Iso kaulawaltimo.

2.  Olkaluun waltimo.
3.  Olkawaltimo.
4.  Käsiwarren waltimo.
5.  Rauhais-waltimo eli reisi-
 waltimon ylimäisin osa.
6.  Iso reisi-waltimo.
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Woidaksemme pusertaa waltasuonta kokoon, pitää semmoisen 
pusertamisen tapahtua alapuolella olewaa luuta wastaan.

Kun ylisen käsivarren alinen osa ja alisen käsiwarren ylinen osa 
wuotaa werta, pannaan kääry ylisen käsiwarren sisäpuoliselle siwul-
le, noin kämmenen leweys alaspäin kainalokuopasta, jossa, jos sor-
mella painetaan luuta wastaan, tunnetaan käsiwarren waltimon tyk-
kiwän (kuwa 7).

Koska jäntereet tässä owat täysinäisiä, pitää käyttää tarpeeksi pak-
sua kääryä, että suoni sitomalla woi täydellisesti pusertua kokoon.

Jos on waikea tässä tawata waltimoa, etsitäään sitä kainalokuo-
pasta, jossa sen myöskin woi pusertaa kokoon käsiwarren ylistä luuta 
wastaan. Tässä saattaa olla paras heftplaastarikääryn sijasta käyttää 
lujasti kokoon-käärittyä ja tarpeeksi paksua haawansidettä.

Jos ylinen käsiwarsi wuotaa werta ylempää, puserretaan waltasuo-
ni kokoon tässä.
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Jos weri wuotaa ankarammin 
waltimosta kädessä tai kalvosi-
messa, puserretaan suoni ko-
koon alisessa käsiwarressa siltä 
kohdalta, jossa suonen tykytys-
tä tawallisesti tunnustellaan, eli 
noin 2 tuumaa kalwosimesta 
peukalon puolella alista kä-
siwartta.

Jos weri wuotaa reidestä tai 
säärestä, puserretaan suoni ko-
koon rauhasien sisäpuolisen kol-
manneksen kohdalta, jossa wal-
tasuoni tawataan. Pusertaa pitää 
tietysti sitä paikkaa, missä wal-
tasuonen tunnetaan tykkiwän 
(katso kuwa 8).

Jos ei suorastaan pusertamal-
la itse haawaa ole saatu weren 
wuotamista lakkaamaan, eikä 
tottumattoman ole onnistunut 
löytää waltasuonta, taikka jos syystä tai toisesta ylhäällä kerrottua 
puserrussidettä ei saada pysymään lujastai paikallansa, eli jos jäsen 
puserrustukon alapuolella puutuu ja paisuu niin kowasti, että sairaan 
on waikea sietää pitemmän aikaista puserrusta, ja jos weri uudestaan 
alkaa wuotaa, kun siitä syystä wähän sidettä höllennetään, täytyy we-
ren wuotamisen lakkauttaa tukkimalla itse haawan. Tämä tapahtuu 
seuraawalla tawalla :

Liotetaan neliskulmainen puhdas liinariepu wäkewässä karboliöl-
jyssä, painetaan sormella riewun keskikohta haawaan aina pohjaan 
asti ja tungetaan sitte pikaisesti ja lujasti riewun sisään ensin eräs wä-
hempi  sitte yhä suurempia tulloja kehitettyä triiwiä, siksi että haawa 
on täyttynyt niin, että wiimeinen ja suurin triiwitullo on ½–1 tuumaa 
korkealla yli haawan ; tämä tukko sidotaan sitte parhaiten kiini kim-
moowalla henskelillä, taikka sen puutteessa kokoonkäärityllä liinasel-
la taskuliinalla eli haawan siteellä.

Sitte sidettä pidetään haawan päällä 3-4 päiwää. Kun sitä aiotaan 



65

aukaista, on paras sormilla pusertaa waltasuonta yläpuolelta haawaa 
(ylhäällä osoitetuista paikoista). Jos werta wielä rupee kowasti wuo-
tamaan, kun triiwi ja liinariepu on warowasti otettu ulos haawasta, 
pitää sitoa uudestaan haawan samalla tawalla ;  mutta jos ei waltasuo-
nesta enää mitään werta wuoda, kun kokonaan on lakattu sitä puser-
tamasta, pannaan haawaan liiinanöhtiä, jotka on kasteltu wäkewästä 
karboliöljyssä ja niiden päälle pannaan samalla öljysekoituksella kos-
tutettu liinariepu ja tämän kaiken päälle sidotaan liinaaisella siteellä 
puhdasta kuiwaa pummuliwattia eli triiwiä. Haawoitettua jäsentä tu-
lee pitää lewossa.

Wiimeksimainittua sidettä muutetaan kerran wuorokaudessa ja 
joka kerta, kun sidettä muutetaan, wirutetaan haawa puhtaaksi kar-
boliwedellä.

Kun haawa on ruwennut täyttymään uudella lihalla, parantuu 
haawa pikemmin, jos karboliöljyn sijasta pannaan sen päälle sinkki-
salwaa.

Jos ei mikään ylhäällä mainituista keinoista saa weren juoksua 
lakkaamaan, tehdään haawan suuruuden ja laadun mukainen tuk-
ko liinanöhdistä, liotetaan se rautarohdoilla ja tungetaan se haawan 
pohjaan asti ;  jos ei se kokonaan täytä haawaa, tungetaan sen päälle 
wielä enemmän rautarohdoilla kostutettuja liinanöhtiä siksi, että lii-
nanöhdät nousewat wähän ylemmäksi haawan reunoja. Näiden pääl-
le pannaan sitte monin kerroin kääritty liinariepu, jonka jälkeen kaik-
ki tyyni sidotaan lujasti kimmoowalla henskelillä, kokoonkäärityllä 
taskuliinalla tai liinaisella siteellä. Tämä side saa myös olla paikallansa 
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3-4 päiwää, jonka jälkeen haawa sidotaan karboliöljyllä ja hoidetaan 
niinkuin ylhäällä on määrätty. 

Keripukin wälttämiseksi tulee kaikkein pitkällisten wammain ja 
erittäinkin semmoisten kipujen aikana, jotka estäwät sairasta liikku-
masta, rawinnon olla woimallista ja pitää antaa sairaalle runsaam-
massa määrässä semmoisia ruokia, jotka estäwät tämän taudin syntyä 
(katso keripukki).

Haawat niwelissä.

Jos haawa on tunkeutunut johonkin niweleen, on waara tarjona 
että niweleen woi ilmaantua polte sen kaikkein pahain seurausten 
kanssa, jommoisia owat nuo uuwuttawa märänteko ja niwelen mätä-
neminen. Että haawa on tunkeutunut niweleen, tunnetaan siitä, että 
sitkeätä nestettä (niwelneste) wuotaa haawasta. Mutta jos ei tätä huo-
mattaisi, pitää kuitenkin kaikkia niwelen kohdalla olewia haawoja, 
jos eiwät ne ole niin pintapuolisia, että warmasti woi tietää, etteiwät 
ole tunkeuneet itse niweleen, wakuuden wuoksi hoitaa kuin haawoja 
niwelessä.

H o i t o :  Ainoa keino, millä poltetta woidaan wälttää, on koet-
taa saada haawaa paraneman suorastaan i l m a n märkää tekemättä. 
Ensimmäinen sääntö on siis, ettei m i l l ä ä n   e h d o l l a mitään 
katkeria aineita eli rohtoja saa kaataa haawaan, sillä nämä tuottaisiwat 
wälttämättömästi sen poltteen jota kaikin mokomin pitää koettaa 
wastustaa. Haawoitettu riisutaan kohta, jäsen pannaan semmoiseen 
asemaan, että haawan reunat tulewat wastatusten, haawa wirutetaan 
warowasti karboliwedellä ja samaan nesteesen kastettu kääre pan-
naan haawan päälle ja painetaan warowasti sitä wastaan siksi, että 
weri kokonaan on lakannut wuotamasta.

Sitte puhdistetaan iho haawan ympärillä werestä karboliwedellä ja 
kuiwataan warowasti, jonka jälkeen haawan reunat yhdistetään niin 
hywin, kuin mahdollista on, heftplaastarin kaistaleilla toinen toisiin-
sa, niin kuin leikatuista haawoista on sanottu. Sidekaistaleitten päälle 
pannaan kappale wattia ja pummulia elikä myöskin liinanöhtiä, jotka 
on kastettu wäkewään karboliöljyyn.

Wattia tai liinanöhtiä pitää ottaa niin paljo, että se ulottuu useam-
man tuuman ulommaksi haawan reunoja. Tämän päälle pannaan 
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paksu kerros kuiwaa wattia, taikka terwattua triiwiä, ylt´ympäri koko 
niweltä ja wähän matkaa ympäri jäsentä niwelen ylä- tai alapuolelle. 
Että niwel pysyy liikkumattomana, pannaan nyt pummulin tai triiwin 
päälle kahden puolin niweltä puusäleet, jonka jälkeen kaikki tyyni 
kapaloidaan yhteen liinaisella siteellä alhaalta ylöspäin.

Haawoitettua jäsentä tulee pitää täydellisessä lewossa.
Tämän ensimmäisen siteen annetaan olla paikallansa 3 päiwää, 

jonka perästä se riisutaan warowasti, järkäyttämättä niwelen asemaa. 
Suurella warowaisuudella tulee irroittaa heftplaastarikaistaleet, ettei 
haawa tulee aukirewityksi. Tämä tapahtuu parhain sillä tawalla, että 
yhtä haawaa irroitetaan plaastarikaistale kummastakain päästä ja wii-
meiseksi se osa, joka on keskellä yli haawan. Jos haawa on leikattu, 
woipi nyt sattua että haawan reunat owat parantuneet yhteen. 

Tässä tapauksessa pannaan ainoastaan wäkewässä karboliöljyssä 
kastettua wattia tai liinanöhtiä haawan päälle, jonka perästä jäsen si-
dotaan niin kuin ylhäällä osoitettu on, ettei haawa aukene uudestaan.

Tätä sidettä muutetaan joka päiwä siksi, että haawa on arwettunut.
Jos haawa on rutistumalla syntynyt, on luultawaa, ettei se parane 

suorastaan tekemättä märkää.
Jos näin on laita, kun ensimmäinen side on irroitettu, wirutetaan 

märkä warowasti pois karboliwedellä ja haawan päälle pannaan nyt 
wäkewään karboliöljhyn kastettu reikäkääre, että se helposti päästää 
märän wuotamaan läpitse. Tämän päälle pannaan sitte ylhäällä ker-
rottu side. Tätä sidettä muutetaan kerta päiwässä.

Rawinnon suhteen noudatetaan tässä samaa määräystä, kuin wai-
keampain haawain hoidosta on sanottu.

Läpitunkewia rinta- ja mahahaawoja

hoidetaan samalla tawalla, kuin haawoja niwelissä. Jos mahahaawasta 
tulee ulos suolen lenko, pistetään se warowasti takaisin ennen kuin 
haawa sidotaan. Jos semmoisista haawoista syntyy polte rintaan tai 
mahaan, hoidetaan siten niinkuin näistä taudeista on määrätty.

Myrkyllisten eläinten tuottamat haawat :

katso myrkytys.
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3. Palowikoja

hoidetaan ensialusta kylmillä kääreillä ;  jos rakkoja syntyy, leikataan 
niihin reikiä ja annetaan nesteen juosta pois, mutta ei saa repiä pois 
rakkoja, waan pitää antaa niiden olla paikallansa. Sitte peitetään palo-
wamma reikäkääreellä, joka on kastettu heikkoon karboliöljyyn, ja tä-
män päälle pannaan kerros kuiwaa wattia tai triiwiä, joka kiinnitetään 
siteellä. Sidettä muutetaan niin pian, kuin se jostakin kohdasta tulee 
läpimäräksi haawasta lähtewästä nesteestä. Joka kerta kuin sidettä 
muutetaan, wirutetaan kipeä paikka warowasti puhtaaksi haalealla 
karboliwedellä.

Jos tällä tawoin palowikoja hoidettaissa sairaan kusi muuttuisi 
tummaksi tai hänen tulisi waikeaksi heittää wettänsä, joka osoittaa 
karbolihapon myrkytystä, niin pitää karboliöljyn sijasta käyttää sekoit-
tamatonta öljyä.

Jos palowamma on niin kowa, että iho on muuttunut ruskeaksi 
palokuoreksi, pannaan sen päälle wattia tai liinanöhtiä, jotka on kas-
tettu wäkewässä karboliöljyssä ja muutetaan joka päiwä, siksi että 
palokuori on pudonnut pois, jonka jälkeen wammaa woidaan hoitaa 
sinkkisalwalla (katso ylhäällä haawain hoitoa).

4. Kylmän viat.

Jos joku jäsen on saanut wikaa paleltumisen kautta, muuttuu se 
waaleaksi ja tunnottomaksi ja kowemmissa kohtauksissa ilmaantuu 
palorakkoja ja pahimmassa tapauksessa lihan kuolo, joka nähdään 
siitä, että jäsen tulee siniseksi ja kokonaan tunnottomaksi.

Jäsen, joka ei kokonaan ole kuolleeksi paleltunut, woipi kuiten-
kin helposti siksi tulla, jos se liian äkkiä tuodaan lämpimään ilmaan. 
Ensimmäisenä työnä siis on, että paleltunutta jäsentä hierotaan wa-
rowasti lumella, taikka haudotaan sitä kylmän weden kääreillä siksi, 
että se sulaa ja tunto palaa takaisin. Sitte pestään sitä haalealla palo-
wiinalla. Jos rakkoja tai lihan kuolo ilmaantuu, hoidetaan wammaa 
niinkuin palon wioista ja lihan kuolosta sanotaan.
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5. Lihan kuolo.

Liha woi kuolla, paitsi palamisesta tai paleltumisesta, myöskin siitä, 
että joku ruumiin osa on liian pahasti ruhjottu taikka on saanut kes-
tää ylipitkällistä puserrusta, niinkuin laita on makaushaawain kanssa 
pitkällisten, ankarain tautein aikana, taikka myöskin jos waltasuonen 
wuotaessa puserrussidettä pidetään liian kauan ja on liian piukkaan 
wedettynä. Myöskin woi lihan kuolo ilmaantua tawalliseen haawaan, 
jos ilma, jossa sairas makaa, on saastainen.

Kaikista keinoista, jotka woiwat estää lihan kuolon ilmaantumista, 
pitää ottaa tarkinta waaria ;  niin pitää pitkällisten ja ankarain kuume-
tautien aikana antaa sairaan usein muuttaa asemaa, ottaa waaria siitä 
etteivät lakanain ja paidan poimut ja laskokset mahda pusertaa risti-
luita wastaan ; waltasuonta pusertaissa pitää usein tarkastaa, rupeeko 
jäsen siteen lapuolella puutumaan ;  ja jokaisen waikeamman haawan 
aikana tulee pitää huolta siitä, että sairaalla on tarpeeksi raitista ilmaa 
ja että haawaa hoidetaan huolellisesti.

H o i t o :  Niiden ruumiin osain päälle, joissa liha on kuollut, pan-
naan wäkewään karboliöljyyn kastettu liinainen kääre, ja sen päälle 
triiwiä. Sidettä pitää muuttaa 2 kertaa wuorokaudessa ja lihankuollutta 
paikkaa joka kerta wiruttaa karboliwedellä. Parantuminen ei woi tulla 
kysymykseen, ennenkuin kuollut liha on pudonnut pois. Sitte kun 
tämä on tapahtunut ja haawa on puhdas, sidotaan se samalla tawalla, 
mutta ainoastaan kerta päiwässä.  Jos haawa ei ole suuri, woidaan 
myöskin käyttää sinkkisalwaa. Koska kuolleet haawat hywin hitaasti 
parantuwat ja tämä wamma pahasti uuwuttaa ruumiin woimia, pitää, 
niinkuin waikeammista haawoista puhuttaissa jo on sanottu, sairaalle 
antaa wäkewää ja senkaltaista rawintoa, että keripukin ilmaantumi-
nen niin paljon kuin mahdollista tulee estetyksi (katso keripukki).

6. Paiseet ja pukamat

owat ihon ja sen alaisten kutousten wihoituksia. Pienempiä ja huip-
pupäisiä paiseita sanotaan n y y l i k s i ;  nämä aukenevat tawallisesti 
paiseen huipussa olewan ymmyrkäisen reiän kautta, jossa nähdään 
lujempi keltainen tulppa, eli niin kutsuttu sydän, joka heltiää pois, 
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kun paise on tullut täysi-eräiseksi. Ennen kuin sydän on pudonnut 
pois, juoksee ainoastaan wähempi määrä märkää, mutta niinpian 
kuin tämä on poistunut, tyhjentyy paise ja paranee sen jälkeen.

T u l i p u k a m i k s i  sanotaan isompia paiseita, missä suurem-
pi osa ihoa ja senalaisia kutouksia pilaantuu ;  ne aukenewat useain 
pienten reikäin kautta, joissa nähdään lujaa keltasta tai punertawaa 
ainetta ;  ennenkuin tämä, joka wastaa nyyläin sydäntä, on heltinyt, 
ei paise parane, eikä myöskään juokse siitä juuri runsaasti märkää, 
ennen kuin tuo punertawa aine on ruwennut lähtemään.

Tulipukamia ilmaantuu enimmästi niskaan ja selkään. Ne woiwat 
tulla waarallisiksi erittäinkin wanhoille ihmisille sen pitkällisen pako-
tuksen ja kuumeen wuoksi, jotka niitä seuraawat. 

Wälistä ulottuwat ne sangen syvälle lihaan, niin että tuon awaran 
haawan pohjasta nähdään jäntereliha, kun pukamaaineet owat pois-
tuneet.

R a u h a s p a i s e e t  eli wihoitus raswakerroksessa löytywissä 
risoissa ja niiden ympärillä olewissa kutouksissa woiwat saada alunsa 
taudeista ja wammoista muissa ruumiin osissa. Ne rauhaset eli risat, 
jotka tällä tawoin sairastuwat, owat aina kipeän paikan ja sydämen 
wälillä, s. o. jossakin paikassa weren ja maitonesteen juoksun tiellä 
sydäntä kohden. 

Me olemme ruumiin elimistä puhuessamme tulleet näkemään, että 
rauhaset owat jonkinlaisia siilaus- ja werenwalmistus rakennuksia. Jos 
siis jonkun haawan kautta wahingollisia aineita on tullut ruumiin nes-
teisiin, woiwat ne seisahtaa matkallansa maitorisojen läpitse ja saada 
niissä poltteen aikaan. Tästä nähdään kuinka tärkeä tuo wanha sään-
tö on, ettei saa ylönkatsoa pieniä haawoja. Rauhaspaiseita woiwat 
myös synnyttää muutamat kuume- ja weritaudit, niin kuin lawantauti, 
tulirokko, ruusu,  y. m.

Rauhaspaiseita ilmaantuu enimmästi rauhasiin, kainokuoppaan ja 
kaulaan. Jos wihoitus on kowempaa laatua, näkyy toisinaan punasia 
juowia ihossa, jotka juoksewat (loukatusta paikasta) ylös risoja koh-
den.

Rauhaspaiseet woiwat joko mennä takaisin taikka rupeawat ne 
märkimään. Alussa on paisuneita risoja peittäwä iho terween näköi-
nen ja pysyy semmoisena, jollei paise rupee märkimään. Jos paise 
käy märille, rupee iho yhä enemmän ja enemmän punottamaan, siksi 
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että paise puhkee ja märkä wuotaa kuiwiin.
H o i t o : Nyyliä ja tulipukamia ei woida pakoittaa menemään 

takaisin. Nyylän päälle pannaan g u m m i p l a a s t a r i a, taikka 
sen puutteessa siirappitaikinaa, joka tehdään siirapista ja jauhoista. 
Niinpian kuin nyylä rupee märkimään, puserretaan märkä ulos ja 
plaastaria tai taikinaa muutetaan aamuin illoin. Jos paise on isompi, 
haudotaan sitä puurolla. 

Tulipukamat peitetään wäkewään karboliöljyyn kastetuilla liina-
nöh dillä, joiden päälle pannaan kuiwaa wattia eli triiwiä. Tätä kääret-
tä waihdetaan kerta päiwässä. Niinpian kuin pukama rupee tekemään 
märkää, wirutetaan sitä kaksi kertaa päiwässä haalealla karboliwedel-
lä ja sidotaan jokaisen wirutuksen perästä samalla tawalla kuin ennen 
karboliöljyyn kastetuilla uusilla ja puhtailla liinanöhdillä ynnä watilla 
ja triiwillä. Niinpian kuin pukaman sydän on heltinyt ja haawa on 
puhdas, pannaan siihen yhä wielä liinanöhtiä karboliöljyn kanssa ja 
niiden päälle triiwiä. 

Kun märänteko on wähentynyt, woidaan karboliöljyn sijasta pan-
na haawan päälle sinnkisalwalla siweltyjä liinanöhtiä. Niin kauan kuin 
märkää wuotaa runsaasti, pitää sidettä muuttaa 2 kertaa päiwässä ;  
kun se on wähentynyt, woi muutos tapahtua kerran wuorokaudessa. 
Joka kerta, kuin sidettä muutetaan, wirutetaan ja huudotaan haawaa 
karboliwedellä. Ruoan pitää olla woimakasta ja rawitsewaa. 

Ajettuneet rauhaset eli risat, jotka eiwät ole arkoja, eiwät tarwit-
se erityistä hoitoa. Jos ne owat kowin kipeät, woidaan niitä hieroa 
wähän karboliöljyllä ja ollaan lewossa. Jos repiwä särky ja pakotus 
ilmaantuu ajokseen, käytetään puurohauteita. Näitä woidaan käyttää 
niin kauan, että ajos tyhjentyy ja märän wuoto wähenee.  Sitte pan-
naan päälle liinanöhtiä wähän karboliöljyn kanssa ja triiwiä, niin kuin 
tulipaiseesta on sanottu.  Joka muutoksen aikana wirutetaan haawaa 
hywästi karboliwedellä. 

Jos joku haawa on ollut syynä rauhasen ajettumiseen, hoidetaan 
sitä huolellisesti, niin kuin haawoista ja ulkonaisista wammoista on 
sanottu. 
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Koilo eli ajos sormessa

on hyvin tawallinen kipu niillä, jotka tekevät raskasta työtä, ja saa al-
kunsa useimmin jostakin pienemmästä ulkonaisesta wammasta, niin-
kuin jostakin wiinaleesta, neulan pistoksesta, puserruksesta, soutami-
sessa syntyneistä rakoista, y. m. semmoisista. Epäilemättäkin on sitte 
joitakuita terweydelle wahingollisia aineita tullut haawaan ja polte on 
saanut siitä alkunsa.

Sormi ajettuu, punertuu ja tykyttävä tuskallinen ja wiiltelewä särky 
tuntuu siinä.

Jos ajos on pintapuolinen, ilmaantuu pian märkää marraskeden 
alle, joka sen kautta nousee rakolle. Jos polte on sywemmällä, niin 
ajettuu koko sormi pahasti ja särky on kowa. Jos ajos menee aina 
luuhun saakka, kokoontuu märkää luukalwon ja luun wäliin, joten 
luu kokonaan pilaantuu. Tämmöisissä kowissa kohtauksissa ei ajos 
parane, waikka se onkin auennut, ennenkuin tuo pilaantunut luu on 
hajonnut ja palasina lohjennut pois.

H o i t o :  Koilon wälttämiseksi on tärkeä warokeino, ettei jätetä 
wiinaleita, neulanpistoja eikä muita pieniä haawoja sormissa ilmalle 
alttiiksi. Paras on antaa semmoisten wuotaa kylliksensä ja sitte sitoa 
sormi siteellä, joka on kastettu karboliwedellä.

Niin pian kuin tuo pieni haawa on parantunut, ei siitä enää woi 
koilo syntyä.

Jos sormi on ruwennut ajettumaan ja särkemään, pidetään sitä ensiksi 
tunti aikaa lämpimässä wedessä. Sitte pannaan sen päälle monin ker-
roin laskettu kääre, jota on kostutettu lyijywedellä ja palowiinalla tasan. 
Käärettä tulee pitää yhä kosteana kastamalla sen päälle tätä sekoitusta, 
ja käsiwartta tulee kantaa niskan ympäri solmitussa  siteessä, ettei käsi 
killu alaspäin. Jos särky ja ajettuminen wuorokauden kuluessa tästä on 
wähennyt, käytetään edeskinpäin samaa keinoa ; mutta jos ajettuminen 
ja särky on lisääntynyt, pannaan lyijywesikääreiden sijasta päälle puuro-
hauteita, joita muutetaan 3 tai 4 kertaa  päiwässä. Jos ajos on pintapuoli-
nen, ilmaantuu märkää pian marraskeden alle. Tämä leikataan nyt pois, 
jolloin märkä wuotaa kuiwiin, sormea wirutetaan haaleassa karboliwe-
dessä ja karboliöljyyn kastettuja liinanöhtiä pannaan päälle. Sywempiä 
ajoksia pitää hautoa hautomistaan puurolla, siksi että märkää ilmaan-
tuu marraskeden alle, jolloin kohta pitää leikata marraskesi auki. Koska 
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marraskesi työmiesten sormissa on hywin paksu woidaan partaweitsellä 
kuoria pois ulkopuolisemmat kerrokset, taikka myöskin tehdä muutamia 
leikkauksia pitkin sormea pakoituksen huojentamiseksi. Se weren wuo-
to, jota tästä woi syntyä, huojentaa aina särkyä ja pitää sitä, niin kauwan 
kuin mahdollista, koettaa edistää pitämällä sormea lämpimässä wedessä. 

Niinpian kuin ajos on auennut, pidetään sormea puoli tuntia aikaa 
lämpimässä karboliwedessä, jota sitten tulee uudistaa aamuin illoin, 
siksi että sormi rupee parantumaan. Se paksu marraskesi, joka hel-
tiää, pitää kohta leikattamana pois, ettei märkä pääse kokoontumaan 
sen alle. Puurohauteita käytetään, siksi että ajos on lakannut. Sitte 
pannaan päälle karboliöljyssä kasteltuja liinanöhtiä ja niiden päälle 
triiwiä ja side. Tätä tukkoa muutetaan 2 kertaa päiwässä.

Jos luu on saanut wikaa, joka woidaan tuntea, jos hienompi seili-
neula pistetään silmä edellä haawan pohjaan, jolloin tuntuu raapaus 
paljastettua luuta wastaan, menetellään kuitenkin niin kuin ylhäällä 
on sanottu. Jos luunpää tulee esille haawassa, tartutaan siihen ja koe-
tetaan vetää sitä ulos, jonka perästä haawa pian parantuu.

7. Sisäänkasvanut kynsi

on isossa varpaassa ilmaantuwa kipu, johon syynä owat ahtaat ja epä-
mukaiset jalkineet. Kynnen puserrettu reuna tunketuu lihaan ja wai-
kuttaa tuskaa ja kipua. Siitä päästään parhaiten, jos leikataan kiilan 
muotoinen lowi kynnen wapaan reunan keskelle ja lasinkappaleella 
raapitaan kynnen keskikohta tämän lowen huipusta kynnen kantaan 
saakka ohuelti. Muutamia liinanöhtälankoja, karboliöljyyn kastettui-
na, woidaan myöskin tunkea kynnen kipeän kulman alle. Ahtaita 
jalkineita ollaan käyttämättä.

8. Luun murto

syntyy monenlaisista ulkonaisista syistä, niin kuin töytäyksistä, lyön-
nistä, lankeemisesta y. m.

Luun murtoa sanotaan y k s i n k e r t a is e k s i , jos iho murto-
paikan ympärillä ei ole tullut wialle, ja m o ne n k e r t a i s e k s i , 
jos iho samassa on puhjennut *).
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Yksinkertainen luun murto ei ole likimainkaan niin waarallinen 
kuin monenkertainen.

Luun murtuminen hawaitaan seuraawista tunnusmerkeistä :
1:ksi. W i a l l e  t u l l u t  t u n t e e  a n k a r a a  k i p u a   

m u r t u n e e s s a  p a i k a s s a , e r i t t ä i n k i n  j o s  s i t ä  
p a i n e t a a n  t a i  j o s  h ä n  k o e t t a a  s i t ä  l i i k u t t a a.

2:ksi. M u r r o n  s e u r a u k s e n a  w o i  o l l a , e t t ä  j ä s e n  o n   
m u u t t a n u t  m u o t o a n s a  j a  u l k o n ä k ö ä n s ä ; niin saat-
taa jäsen olla taipunut ja wäärä ; taikka myöskin olla lyhyempi kuin sen 
wastainen terwe jäsen, jos luun päät owat luiskahtaneet kaksinkerroin 
toinen toisensa päälle. Tämä tunnusmerkki ei useinkaan ole olemassa.

3:ksi. L u u n p ä ä t  l i i k k u w a t  m u r t o p a i k a s s a. Tämä 
merkki woipi myöskin toisinaan olla hywin epäselwä ; niin on lai-
ta, jos ainoastaan toinen kahdesta wieretysten juoksewasta luusta on 
murtunut, niin kuin alisessa käsiwarressa ja sääriluussa woi tapahtua. 

4:ksi. R a a p i n t a  k u u l u u , t a i  k u m m i n k i n  t u n - 
t u u  k ä t e e n  m u r t o p a i k a s t a,  k u n  l u u n  p ä ä t   h a n - 
k a a n t u w a t   w a s t e n  t o i n e n  t o i s t a n s a.

Tämä hawaitaan selwästi, jos tartutaan luuhun kahden puolin ki-
peätä paikkaa ja koetetaan liikuttaa luun päitä wasten toinen toistan-
sa. Tämä on luun murron warmin tunnusmerkki ja se on olemassa 
aina, paitsi silloin, jolloin murron kohtaa on mahdoton liikuttaa, taik-
ka jos luun päät owat luiskahtaneet yli toinen toisensa, eiwätkä siis 
koske toisiansa.

Jos ollaan epätietoisia siitä, onko luu murtunut taikka onko waan 
kowempi tärähdys tapahtunut, on paras hoitaa wammaa luun murtona.

H o i t o :  Niinpian kuin on syytä luulla että luu on murtunut, 
pitää suurella w a r o w a i s u u d e l l a  riisua sairas ja k a n t a a  
hänet koijaan ; sillä usein on tapahtunut, että alkuansa yksinkertainen 
murto on tullut monenkertaiseksi sen kautta, että luun päät, jäsen-
tä waromatomasti nostettaissa eli taivuttaissa, owat puhkaisset ihon. 
Tämä woi warsinkin helposti tapahtua säärissä.

____________

*) Semmoisia luun murtoja, joissa iho on jäänyt ehjäksi, mutta joissa muita wai-
keampia wammoja, niinkuin niwellys, samassa ilmaantuu, on myöskin luettu 
monenkertaisten luun murtojen joukkoon.    
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Kun sairasta nostetaan ja kannetaan, pitää sentähden tuota kipeätä 
jäsentä hywästi tukea, ettei se pääse taipumaan murtopaikasta. Samaa 
warowaisuutta tulee käyttää myöskin riisumisessa ja luuta sidottaissa.

Että murtunut luu woisi parantua eheäksi, pitää luun päät hywästi 
sowittaa toinen toiseensa ja soweliaalla siteellä pitää niitä pysyttää 
kauemman aikaa liikkumattomana tässä asemassa. Jos jäsen murron 
kautta on muuttanut muotonsa, pitää wenyttämällä wetää se entiseen 
luonnolliseen asemaansa. Tämä tapahtuu sillä tawoin, että toinen 
tarttuu murtuneesen jäseneen kiini lähimmästä niwelestä yläpuolella 
murtopaikan ja toinen käy siihen käsiksi samalla tawalla murtopaikan 
alapuolelta, jonka perästä wedetään tasaisesti siksi, että luun päät 
tulewat luonnolliseen asemaansa. 

Jos luun pää on puhkaissut ihon, wedetään samalla tawalla siksi, 
että se on mennyt takaisin haawaan ja on saanut luonnollisen ase-
mansa. Tätä tehdessä woi olla tarpeesen painamalla esillepistäwää 
luuta auttaa sitä menemään paikalleen. Sitte kaadetaan haawaan wä-
kewää karboliöljyä, peitetään se reikäsiteellä ja wähän liinanöhdillä, 
kastetuina samaan öljyyn, ja niiden päälle pannaan triiwiä, jonka pe-
rästä jäsen sidotaan, niinkuin tässä alhaalla erityisistä luun murroista 
on määrätty. Jos haawa on semmoisessa paikassa, että lasta eli side, 
joka pitää murrettua luuta asemassansa, tulisi sitä rutistamaan, pitää 
lastaan tehdä kowerrus eli leikkaus, niin ettei haawaa rasita mikään 
puserrus eikä paino ja että sitä woidaan hoitaa liikuttamatta lastoja 
pois paikaltansa. Wasta sitte kun luun murron side on tullut läpimä-
räksi haawasta juoksewasta nesteestä, saadaan se kokonaan muut-
taa. E n s i m ä i n e n side woi olla h a a w a n  p ä ä l l ä  kaksi 
wuorokautta, sitte tulee sitä muuttaa joka päiwä ja haawa pitää joka 
kerta warowasti wirutettaman ja kuiwattaman karboliwedellä. Sidettä 
muuttaissa pitää luuta samassa wähän wenyttää, kun sitä nostetaan, 
etteiwät luun päät luiskahda pois paikoiltansa.

Sairaan tulee lewätä seisowassa koijassa ja semmoisessa asemassa, 
että ilman waikeutta woidaan hoitaa wialle joutunutta ruumiin osaa. 

Jos reisi tai sääri on murtunut, tulee kiinittää koijan kattoon köy-
denpää, jonka awulla sairas woi warowasti nostaa yläpuolen ruumis-
ta, kun hän tekee tarpeensa. 

Keripukin wälttämiseksi pitää antaa sitä wastaan sovitettua ruokaa 
runsaammassa määrässä. 
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Olkaluun murto

tapahtuu jotenkin useasti suorasta wäkiwallasta, taikka lankeemisesta 
kättä, kyynäspäätä eli olkapäätä wasten. Se tunnetaan helposti kul-
jettamalla sormia warowasti painaen pitkin olkaluuta. Jos olkaluu on 
murtunut, ilmoittaa sairas, kun murrettua paikkaa painetaan, ankaraa 
kipua, jolloin myös tawallisesti luun päiden tunnetaan liikkuwan toi-
nen toistansa wastaan raapasewalla äänellä. Käsiwarsi lerppuu alsäin 
ikään kuin halwattuna ja sairastukee sitä terwellä kädellään ; päätänsä 
hän pitää kallellaan kipeällä puolella. 

Olkaluun murto ei ole waarallinen ; se parantuu tawallisesti 6:ssa 
wiikossa.

H o i t o : Pannaan kipeällä puolella olewaan kainalokuoppaan 
kokoonkierretty käsiliina, joka kiinitetään siihen wastaisen olkapään 
yli sidotulla siteellä. Neliskulmainen liina taitetaan keskeltä kolme-
kulmaiseksi, käsiwarsi taiwutetaan kyynäspäästä niin että se tekee 
suoran kulman, tuo kolmekulmainen liina pannaan köyristetyn kä-
siwarren alle, niin että sen keskimäinen huippu tulee kyynäspään 
kohdalle, nuo molemmat toiset huiput kuljetetaan niskan ympäri ja 
soolmitaan kiini, niin että käsiwarsi pysyy suorakulmaisessa köyrys-
sään. Kolmas huippu kuljetetaan ympäri kyynäspään ja kiinitetään 
neulalla liinaan (Katso kuwaa 10).
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Kylkiluiden murto

tapahtuu melkein aina suorasta wäkiwallasta. Keskimäiset kylkiluut 
owat enimmästi waarassa murtua ja tawallisesi on murtopaikka joten-
kin keskikohdalla kylkiluuta, selkärangan ja rintalastan wälissä.

Kun kylkiluu on murtunut, tuntee sairas kowaa kipua rajoitetus-
sa paikassa rintakehässä, joka kipu yskiessä ja painettaessa suuresti 
lisääntyy.

Tutkiaksemme, onko joku kylkiluu murtunut, painellaan sormilla 
pitkin kylkiluita selkärangasta eteenpäin. Murtopaikassa, jossa sai-
ras painettaissa tuntee ankaraa kipua, hawaitaan pieni sywennys, ja 
jos pidetään kättä sen päällä ja annetaan sairaan yskäistä, tunnetaan 
kuinka luun päät raapaisewat päin toinen toistansa. Jos taas toinen 
luun pää on luiskahtanut toisen ylitse, tunnetaan sen teräwä syrjä 
ihon alla. Jälkimäinen tapaus on kuitenkin harwinaisempi.

Hywin harwoin ja ainoastaan kowan wäkiwallan seurauksena ta-
pahtuu että luun päät puhkaisewat ihon tai tunkeutuwat keuhkoon.

H o i t o : Pitkä käsiliina taikka pienempi, kokoonkääritty lakana 
kapaloidaan lujasti ympäri rinnan. Jos luun päät pistäywät ulos ihon 
läpitse, pitää ne sitä ennen warowasti panna sisään paikallensa, jon-
ka perästä haawa peitetään liinanöhdillä, joita on kasteltu wäkewään 
karboliöljyyn.

Jos taas luun päät owat kowin sywälle painuneet taikka jos sai-
ras yskii werta, josta nähdään että keuhko on tullut wialle, pannaan 
kylkiluun liitospaikan kohdalle rintalastan ja selkärangan tienoilla ko-
koonkääritty nenäliina lakanan alle, joka niin kuin ylhäällä on sanot-
tu, kapaloidaan rinnan ympäri. Sairaan tulee olla alallansa. Jos yskä 
on pahanlainen, annetaan 15 tippaa yskänrohtoja 4 kertaa päiwässä.

Kylkiluun murto ilman ulkonaista haawaa ja weriyskää ei ole waa-
rallinen ja paranee 5 tai 6 wiikossa. 

Ylisen käsiwarren murto.

Tawallisesti murtuu ylisen käsiwarren luu keskikohdalta, mutta 
harwoin ylä- tai alapuolelta keskikohtaa.

Ylisen käsiwarren murto keskikohdalta tunnetaan helposti siitä 
että jäsen murtopaikassa on liikkuwa, että luun päät raapaisewat päin 
toinen toistansa, että murtopaikka tuntuu kipeältä ja sairaan on mah-
doton liikuttaa käsiwartta.
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Jos käsiwarsi on murtunut yläpuolelta keskikohtaa läheltä olka-
niweltä, woidaan helposti luulla, että olkapää on mennyt pois sijal-
tansa. Ne eroitetaan toisistansa seuraawalla tawalla.

Jos käsiwarsi on murtunut, on olkaniwelellä liikkuwaisuutensa jä-
lellä ja niwelen pää on paikallansa ; liikuttaissa jäsentä hawaitaan 
raapausta. Jos niwel on mennyt pois sijaltansa, on liikkuwaisuus wä-
hempi ja niwelen pää ilmaantuu ymmyrkäisenä kowana kuhmuna 
kainalokuopassa, kun käsiwartta wähän kohotetaan.

Kun murto on tapahtunut, on kyynäspää likempänä ruumista ja 
woidaan ilman wastusta eli suurempaa tuskaa likistää wasten ruumis-
ta. Kun niwellys on tapahtunut, töröttää kyynäspää kaukana ruumiis-
ta ja woidaan ainoastaan waikeasti ja suurella tuskalla saada likene-
mään ruumista.

Murtunut käsiwarsi tulee helposti wenyttämällä oikeaan asemaan-
sa ja saa luonnollisen muotonsa. Niweltyessä pysyy käsiwarsi we-
tämisenkin perästä oudonlaisena muodoltaan siksi, kunnes niwel on 
mennyt takaisin paikalleen.
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Murtoa ylisen käsiwarren alisessa osassa woidaan luulla kyynäs-
pään niwellykseksi. Se erotetaan seuraawalla tawalla :

Jos käsiwarsi on murtunut, woipi sitä liikuttaa kyynäspään niwe-
lestä, waikka waikeasti ja tuskallisesti ; tämän liikunnon aikana 
hawaitaan raapausta murtopaikassa. Kun niwel on mennyt pois sijal-
tansa, owat kyynäspään liikunnot mahdottomat ; mitään raapausta ei 
myöskään kuulu.

Murtunut käsiwarsi woidaan wetämällä helposti saada paikallensa, 
mutta menee pian taas takaisin luonnottomaan asemaansa. Niwelty-
nyt käsiwarsi pysyy luonnollisessa asemassaan, niinpian kuin wetä-
mällä on onnistunut saada se paikallensa.

H o i t o : Kun luun päät wetämällä ja sowittamalla (katso luun 
murto) owat tulleet päin toinen toistansa ja kun wertaamalla sitä 
terweesen käsiwarteen on tullut wakuutetuksi, että sen asema on oi-
kea, taiwutetaan kyynäspää suoraan kulmaan ; sitte pannaan murtu-
neen käsiwarren ympäri, lakkaamatta wetämästä, 4 watilla ja liinalla 
topattua ohkasta puulastaa, jotka kiinitetään joko siteellä taikka 3 tai 
4 rihmalla, jotka solmitaan kiini tasaisesti ja lujasti (katso kuwa 11).

Ylinen käsiwarsi pidetään köyristetyssä asemassaan niskan ympäri 
solmitulla liinalla.

Lastain pitää olla juuri niin piukkaan wedettynä, etteiwät luun päät 
liikahda pois oikeasta asemastaan, mutta ei myöskään piukempaan. 
Jos side tulisi liian piukkaan, joka helposti woi tapahtua ensimmäisi-
nä päiwinä, jolloin käsiwarsi mielellään ajettuu, pitää höllentää sidet-
tä. Niinpian kuin ajettuminen ja kipu on herennyt, tulee taas wetää 
sidettä tasaisesti piukkaan. 

Jos se liikahtaa pois paikaltaan, pitää se huolellisesti uudestaan si-
dottaman. Joka kerta, kun käsiwartta uudestaan sidotaan, tulee wetä-
mällä pitää sitä suorassa, etteiwät luun päät luiskahda pois sijaltansa.

Jos ylisen käsiwarren ylinen tai alinen osa on murtunut woiwat 
toisellaiset siteet olla tarpeesen.

Jos käsiwarren luu on murtunut läheltä olkaniweltä, niin kääntyy 
tuo ylempi lyhyt tynkä mielellään ulospäin. Saadaksemme tämmöises-
sä tilassa luun päitä pysymään yhdessä, pitää, sitte kuin lastat ylhäällä 
kerrotulla tawalla owat paikallensa asetetut, panna pienenläinen tyy-
ny rintakehän ja käsiwarren wäliin, jonka perästä käsiwarsi sidotaan 
tähän asemaan siteella, joka kuljetetaan ympäri rintakehän. Tyyny on 
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muodostettawa niin, että se on ohkasin 
kainalokuopassa ja paksuin kyynäspään 
kohdalla. Ylinen käsiwarsi woidaan sitoa 
kiini yhdessä ylisen käsiwarren kanssa, 
taikka saa se rippua kantimessa.

Kun ylisen käsiwarren alinen pää on 
murtunut, jolloin tuo lyhyempi luuntyn-
kä aina tahtoo taipua taaksepäin, pitää 
takamaisen lastan olla suorakulmainen, 
niin että osa alista käsiwartta samassa 
tulee siteellä tuetuksi. Semmoisen lastan 
aineeksi kelpaa parhaiten anturanahka 
eli kankea pahwipaperi, joka leikataan 
tässä olewan kuwan mukaan. Semmoi-
nen kulmalasta woidaan myöskin hel-
posti tehdä puusta. 

Lyhyt lasta, joka päättyy käsiwarren 
taipeesen, pannaan käsiwarren etupuo-
lelle.

Lastoja pitää hywästi kapaloida tai to-
pata watilla.

Ettei käsiwarsi kangistu, pitää sairaan 
kolmen wiikon perästä warowasti ruwe-
ta liikuttamaan kyynäsniweltä ; murto-
paikka ei kuitenkaan saa liikahtaa.

Kun ylinen käsiwarsi on keskeltä 
murtunut, parantuu se noin 6 tai 7 wii-

kon kuluttua ; jos se on murtunut ylä- tai alapuolelta keskikohtaa, 
tarwitaan sen parantumiseen noin 8 wiikkoa.
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Alisen käsivarren murto.

Alisessä käsivarressa on kaksi luuta wieretysten : kyynäsluu ja 
wärttinäluu (katso kuwa 1). Niistä saattaa joko jompikumpi taikka 
molemmat yhtä haawaa olla murtuneet.

Alinen käsiwarsi murtuu tawallisimmasti keskikohdalta, joskus 
myöskin lähempää kalwosinta, mutta warsin harwoin lähellä kyynäs-
niweltä. Murtoon on syynä tawallisesti suora wäkiwalta taikka lan-
keeminen kättä wastaan.

Molempain luuwarsien murto tunnetaan siitä, että käsiwarsi on 
erinomaisen notkea murtumapaikasta ja että raapausta kuuluu samas-
ta paikasta. Tawallisesti owat jäntereet wetäneet noiden murtuneiden 
luiden päät käsiwarren keskikohtaa kohden. 

Kun ainoastaan toinen käsiwarren luista on murtunut, tunnetaan 
se, jos helposti painaen kuljetetaan sormia pitkin luuwartta ylhäältä 
alspäin. Murtumapaikassa, joka painettaissa tuntuu kipeältä, huoma-
taan sywennys, jonka ohessa raapausta myöskin kuuluu tästä paikas-
ta, kun sitä puserretaan, taikka jos käsiwartta wäännetään. 

Wärttinäluun murto läheltä kalwosinta, joka langettaissa kättä was-
taan hyvin usein tapahtuu, eroaa kummankin käsiwarsiluun murrosta 
missä muussa paikassa hywänsä useissa suhteissa, jonkatähden ne tässä 
erittäin tulewat puheeksi. Mitään raapausta tuskin milloinkaan on huo-
mattawa, sillä luun päät owat lujasti ahdistetut päin toinen toistansa. 
Kun luun päät tekewät kulman eteenpäin, näkyy käsi olewan taiwuk-
sissa taaksepäin ja käsiwarsi on saanut semmoisen muodoin kuin kuva 
13 osoittaa, joka tawallisesti antaa syytä luulemaan käden olewan pois 
sijaltansa. Käden niwellys on kuitenkin hywin harwinainen sattuma ja 
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tunnetaan siitä, että alisen käsiwarren luiden päät tuntuwat pidellessä 
olewan joko kämmenen puolella taikka päällisellä puolella kättä.

Koska ei mitään raapausta woida huomata ja koska kalwosinta 
woidaan taiwuttaa, on myöskin wärttinäluun murtoa tässä paikassa 
usein pidetty waan kowempana tärähdyksenä. Jos kädellä on sem-
moinen asema, kuin kuwa osoittaa, woidaan kuitenkin olla warma 
siitä, että luu on murtunut.

H o i t o : A. Kun molemmat luuwarret owat murtuneet.
Sitomiseen tarwitaan kaksi puusälettä, joista kämmenen puolisen 

tulee ulottua tuumaa alempaa käsiwarren taiwetta sormiin saakka.  
Toinen, ulkopuolinen, saa päättyä kalwosimeen.

Säleet pitää hywästi kapaloida tai topata watilla. Lisäksi tarwitaan 
kokoonkierretty liinainen side, joka on 2 tuumaa leweä ja 3 tai 4 
kyynärää pitkä.

Käsiwarsi asetetaan niin, että se kyynäsniwelestä puoliksi köyris-
tyy ja että peukalo tulee ylöspäin. Yksi tarttuu käteen, toinen käsiwar-
teen, kohta yläpuolelta kyynäsniweltä ; tasaisesti ja wakaisesti wetäen 
sowitetaan nyt luiden päät toinen toistansa wastaan, niin että käsiwar-
si tulee luonnolliseen asemaansa.  Sitte pannaan lastat päälle, pitempi 
sisäpuoliselle siwulle, niin että se ulottuu alas sormiin saakka, ja ly-
hyempi ulkopuoliselle siwulle alas kalwosimeen asti. Lastat sidotaan 
liinasiteellä, niin että ne pysywät lujasti ja tasaisesti asemassaan.

Sitominen alotetaan kämmenestä alapuolelta peukalon, jossa si-
dettä kierretään ympäri pari kertaa, ettei se höllenny, ja sitte ylöspäin 
kyynäspäätä kohden.

Kun sidottaissa tullaan hoikemmasta osasta käsiwartta paksum-
paan, ei side käy oikein wisusti kiini, jollei joka kierroksessa taiteta 
sidettä hoikempaa puolta kohden, niinkuin kuwa 14 näyttää.

Koko sen ajan, kuin sidettä päälle pannaan, pidetään käsiwartta 
wetämällä suorassa.

Jos luiden päät owat wahwasti wetäneet käsiwarren keskiwiiwaa 
kohden, painetaan ennenkuin lastat päälle pannaan, sormilla murto-
paikassa olewat pehmeät osat luuwarsien wäliin ja tähän wälipaik-
kaan pannaan sitte, niinhywin käsiwarren sisä- kuin ulkopuolelle, 
kokoonkääritty liinariepu, joka on 4–5 tuumaa pitkä ja noin ½ tuumaa 
paksu. Liinakääryt pitää sowittaa niin, että ne tulewat olemaan tasan 
pitkin käsiwarren keskiwiiwaa. Sitte pannaan lastat päälle niin kuin 
ylhäällä on sanottu.
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B. Kun jompikumpi luuwarsi on murtunut.
Näitä murtoja warten käytetään sopiwimmin yhtä ainoata watilla 

hywästi topattua lastaa, semmoista kuin kuwa 15 näyttää.
Koska murtuneet luun päät mielellään wetäytywät käsiwarren kes-

kustaa kohden, wäännetään eri luiden murtoa warten walmistettu las-
ta aina niin, että käsi, joka myöskin kiinitetään lastaan, tulee olemaan 
taiwutettuna murtopaikan wastaista puolta kohden.

Kuwa 15 osoittaa esim. lastan asemaa, kun wasen wärttinäluu ja 
oikeanpuoleinen kyynäsluu owat murtuneet. Kun oikeanpuolinen 
wärttinäluu ja wasen kyynäsluu owat murtuneet, pitää kääntää lastan 
wastainen puoli käsiwartta päin.
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Alisen käsiwarren murto parantuu noin 6 wiikossa. Käsiwartta tu-
lee parantumisen aikana pitää niskan ympäri sidotussa kantimessa. Jo 
kolmen wiikon perästä tulee sairaan silloin tällöin liikuttaa sormiansa, 
etteiwät ne kangistu. 

Jos wärttinäluu on murtunut läheltä kalwosinta, jolloin kädelle on 
se asema kuin kuwa 13 osoittaa, eikä siis mielellään käänny siwulle 
päin, tulee waan sitoa suora lasta käsiwarren sisäpuoliselle siwulle.

Tässä, niin kuin kaikissa luun murroksissa, tulee muistaa, että jä-
sen ensipäiwinä mielellään ajettuu ja että sentähden täytyy höllen-
tää sidettä, jos se rupee pusertamaan ja tuottamaan kipua. Muuten 
tulee aina panna siteen uudestaan päälle, kun se tulee hölläksi tai 
luiskahtaa pois oikeasta asemastaan. Joka kerta, kuin side uudestaan 
pannaan päälle, pitää wetämällä pitää käsiwarsi suorassa ja, niinkuin 
ylhäällä on sanottu, puoliköyryssä asemassa, peukalo ylöspäin. 

Reisiluun murto.

Reisiluu murtuu ylimalkaan keskikohdalta, harwemmin läheltä 
lonkkaniweltä ja wielä harwemmin läheltä polwiniweltä. 

Tawallisena syynä reisiluun murtumiseen on putoaminen jaloille 
tai polwille ; harwoin on suora wäkiwalta siihen wikapää.

A. Reisiluun murto keskikohdalta ja alisesta osasta.

Täysikaswaneilla ihmisillä murtuu reisiluu melkein aina wiistosti 
takapuolelta eteenpäin, jonka tähden murretut päät warsin mielel-
lään luiskahtawat pois paikoiltaan, alinen tynkä taaksepäin ja ylinen 
eteenpäin *).  Jalka wääntyy ulospäin.

Reisiluun murto tunnetaan siitä, että murtopaikka on kipeä, liik-
kuwa ja raapausta kuuluu samasta paikasta ynnä myöskin siitä, että 
murtunut reisi, luun päiden luiskahdettua yli toinen toisensa, on lyhy-
empi kuin toinen reisi ja että jalka on wääntynyt ulospäin.

H o i t o :  Sentähden että reisiluun murrot tawallisesti owat wiistoi-
sia, owat ne myöskin waikeat parantumaan tawallisten säleitten awulla. 
Siihen tarwitaan 4 tuumaa leweä ja tuumaa paksu lauta, joka on niin 

______

*) Lapsilla sitä wastaan on tawallisempaa että luu murtuu suoraan poikki.
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pitkä, että se ulottuu jalasta lähelle kainalokuoppaa. Yhteen päähän 
sahataan kolme, 3 tai 4 tuumaa pitkää, huippua. Siihen paikkaan, joka 
wastaa nilkkaluuta, tehdään suurempi reikä, puserruksen wälttämisek-
si. Yhteen päähän tehdään kaksi suurempaa, pitkulaista reikää. 

Lasta werhotaan sisemmältä puolelta kokoonkäärityllä pienenlän-
täsellä lakanalla, niin että päät kuitenkin jääwät wapaiksi. Lakana kii-
nitetään parhaiten lastaan, jos sen reunat taitetaan ja kurotaan yhteen 
lastan ulkopuoliselle siwulle. 

Ennenkuin sairas pannaan wuoteelle, peitetään wuode sileällä 
matrassilla ja puhtaalla lakanalla ; wakstuu-
kin kappale ja tämän päälle toinen kokoon-
kääritty lakana pannaan perän alle. Sairas 
saakoon päällensä myös puhtaan paidan.

Kun sairas on sijoitettu niin, että murtu-
nut reisi tulee lepäämään pitkin sängyn ul-
komaista syrjää, ruwetaan sowittamaan mur-
rosta paikallensa. Tämä tapahtuu seuraawalla 
tawalla :

Pitkin pituuttaan kokoonkääritty lakana 
pujotetaan kipeän puolen rauhasen ja rei-
denjuuren ympäri, päät wedetään tasaisiksi 
ja kiinitetään ulkopuolelta lujasti sängynjal-
kaan päänalaisen kohdalla. Rauhasen juu-
reen pannaan lakanan alle pummulia tai 
wattia, pusertamisen huojentamiseksi we-
dettäissä. Käsiliina kääritään kokoon kaula-
huiwin muotoiseksi ja pannaan jalan ympäri 
sillä tawoin, että liinan keskikohta asetetaan 
jalustimen tapaisesti jalan alle, päät wedetään 
ristiin yli jalkarinnan ja ympäri säären, ylä-
puolelta nilkan, ja solmitaan yhteen säären 
etupuolella. Yksi painaa molemmin käsin 
lantioita tukewasti matrassia wastaan, toinen 
tarttuu käsiliinan jalustimen lenkoon ja koet-
taa sitte lujasti ja tasaisesti wetämällä saada 
jalka oikaistuksi yhtä pitkäksi kuin terwe jal-
ka. Warpaiden pitää olla suorasti pystyssä. 
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Jalan oikaisemiseen tarwitaan toisinaan enemmän kuin yhden mie-
hen woima ; joku toinen tarttuu silloin jalkaan, juurikuin saapasta 
riisuissa, ja auttaa wetämistä. Se, jonka tulee lastoittaa reisi, koettaa 
itse murtopaikassa sowittaa luun päät yhteen.

Kun jalka on oikaistu yhtä pitkäksi, kuin terwe jalka on, sowite-
taan, sillä aikaa kuin yhä wielä wedetään, tuo pitkä lasta paikallensa 
pitkin jalan ulkopuolista siwua ; jalan ympäri olewan käsiliinan ja-
lustin pujotetaan lastan alisen pään keskimäiseen huippuun ; ympäri 
rauhasen olewa lakana kiinitetään yliseen päähän, ympäri wyötästen 
wedetään liina, joka pitää lastaa kiini ruumiissa, ja kaksi pienempää 
liinaa wedetään, toinen ympäri reiden, toinen ympäri säären, jotka 
pitäwät jalkaa lujasti kiini lastassa (katso kuwa 16).

Lastan ja ruumiin wälillä olewat lomapaikat täytetään watilla tai 
triiwillä. 

Niinpian kuin lastotussiteet höllentywät, pitää niitä auttaa ja wetää 
piukkaan ; jos jalka on muuttanut asemansa eikä warpaat enää ole 
suorasti pystyssä, pitää lastottaa jalka uudestaan. 

Suurta huolta tulee pitää puhtaudesta ja siisteydestä. Sairas ei woi 
tehdä tarwettansa muuten kuin a l u s a s t i a a n.

Wesi woidaan heittää pulloon. Aluslakanaa muutetaan tarwetta 
myöden.

Jos sairas rupee walittamaan että kantapäätä kiwistää, tulee säären 
alle panna ohut tyyny, niin ettei kantapää joudu rasituksiin.

Reisimuurron parantumiseen kuluu 2½  tai 3 kuukautta aikaa.

B. Reisiluun murto läheltä lonkkaniweltä

tapahtuu harwemmin ja silloin aina suorasta wäkiwallasta tai töytäyk-
sestä lonkkaa wastaan.

Murto woi olla waikea tuntea. Mutta semmosien murtumien pää-
tunnusmerkit owat seuraawat :

1:ksi. Jalka on wääntynyt u l o s p ä i n ; mitattaissa lonkkaluun 
ylimmästä reunasta ulkopuoliseen nilkkaluuhun, kun lantioiden mo-
lemmat siwut pidetään yhtä korkealla ja jalat owat asetetut tasan toi-
nen toisensa wiereen on murtunut jalka lyhyempi kuin terwe.

2:ksi. Murtopaikassa tuntuu kowa kipu, kun sairas koettaa liikkua ; 
jalkaa wäännettäissä kuuluu raapausta.
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Reisiluun murto läheltä lonkkaniweltä eroitetaan lonkan niwellyk-
sestä seuraawain tunnusmerkkein kautta :

Kun lonkka on niweltynyt taaksepäin (katso Lonkka pois sijal-
tansa), jolla tawalla reisi useimmin niweltyy, on jalka, samoin kuin 
murtuessa, lyhyempi kuin toinen, mutta on wääntynyt s i s ä ä n -
p ä i n , ja niwesaranan pää tuntuu jäntäreitten läpitse ulkopuolises-
sa linkussa, kun reittä wahwemmin taiwutetaan.

Kun lonkka on niweltynyt eteenpäin, joka tapahtuu hywin 
harwoin, on jalka, samoin kuin murtuessa on laita, wääntynyt ulos-
päin, mutta reidenpää tuntuu ymmyrkäisenä kuhmuna rauhasessa

Kaikissa niwellyksissä on jäsenellä luja, liikkumaton asema ; mur-
roksissa woidaan se helposti wääntää oikealle paikallensa.

H o i t o : Reisiluun murtoa läheltä lonkkaniweltä hoidetaan samal-
la tawalla kuin reisiluun murtoa muissa paikoissa.

Polvilumpion murto.

Polvilumpio woi murtua joko suoraan poikki keskeltä, joka on 
tawallisempaa, taikka myöskin pitkin pituuttansa.

Näihin murtoihin on syynä lankeemus eli töytäys polwilumpiota 
wastaan.

H o i t o : Polwilumpion murrossa ei saa käyttää, niin kuin muiden 
luiden murroissa on laita, mitään lastoja eikä mitään sidettä, joka pitää 
polwen tykkönään liikkumattomana.

Kokemus on näyttänyt todeksi, ettei juuri milloinkaan onnistu saa-
da polwilumpion palasia lujasti parantumaan yhteen kiini, waan että 
ne yhdistywät toinen toiseensa jänteisellä kutouksella, ja että ainoa 
seuraus lujasta sitomisesta polwilumpion murrossa on, että polwi 
usein kangistuu koko elinajaksi.

Polwilumpion murtoa hoidetaan sentähden parhaiten näin : Kipeä-
tä polwea haudotaan kylmillä kääreillä wuorokausi aikaa. Seuraawa-
na päiwänä hierotaan polwea kummaltakin puolelta polwilumpiota 
alhaalta ylöspäin linimentillä, jonka jälkeen se kapaloidaan alhaalta 
ylöspäin willaisella siteellä. 

Tätä hieromista uudistetaan joka päiwä, siksi että polwi on lakan-
nut ajettumasta. Jokaisen hieromisen perästä kapaloidaan polwi uu-
destaan. Wiikon perästä saa sairas nousta wuoteelta ja olla liikkeellä. 
3 tai 4 wiikon kuluttua on wamma parantunut.
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Säären murto.

Niinkuin alisessa käsiwarressa woipi myöskin sääressä murtua 
joko molemmat luuwarret, taikka waan jompikumpi niistä.

A. Molempain luuwarsien murto.

Tämä murto on tawallisin. Sääri murtuu tawallisesti keskimäisen ja 
alisen kolmannen osan wäliltä säärtä.

Täysikaswaneissa ihmisissä on murros tawallisesti wähän wiistoi-
nen ylhäältä alaspäin.

Murtuminen tunnetaan helposti jäsenen liikkuwaisuudesta, raa-
pauksista ja kiwusta murtopaikassa. Usein on myöskin sääri köyris-
tynyt taikka lyhyempi kuin toinen. Haawa ilmaantuu useinkin ihoon 
ja luuwarsi pistäyy sen kautta esiin. Tähän lisäwammaan on usein 
syynä waromattomuus sairasta nostettaissa ja riisuttaissa. Tämän kart-
tamiseksi pitää sentähden, niinkuin jo ennen on sanottu, olla hywin 
warowainen.

H o i t o : Sitomiseen tarwitaan kaksi sukkalautain muotoisiksi 
weistettyä lastaa ; nilkkaluiden kohdalle tulee niihin tehdä reikä, et-
teiwät ne puserra. (Katso kuwa 17).

Jos lastat owat wähän kowerretut, niin kuin kuwa näyttää, niin 
soweltuwat ne paremmin pitkin säärtä ; mutta hädän tullessa woiwat 
ne myöskin olla sileät, kun ne waan päällepantaissa hywästi topataan 
watilla.

Murtuneiden luiden päät sowitetaan yhteen sillä tawoin, että jal-
ka taiwutetaan polwiniwelestä, yksi tarttuu polween, toinen jalkaan, 
jonka perästä wedetään tasaisesti ; kolmas sowittelee itse murtuma-
paikassa luiden päät tasan päin toinen toistansa. Jos joku luun pää 
pistäyyy esille läpi nähan, painetaan se takaisin paikallensa ja haawaa 
hoidetaan niinkuin ylhäällä monenkertaisista luunmurroista yleises-
ti on sanottu. Isowarwas asetetaan linjaan polwilumpion sisämäisen 
reunan kanssa. Luu on sowitettu hywästi paikallensa, jos kättä kul-
jettaissa pitkin luuwartta ei tunneta mitää epätasaisuutta eikä mitään 
ulkonewaa syrjää murtopaikassa.

Sitte pannaan lastat paikallensa, yksi kummallekin puolelle, ja si-
dotaan kolmella tai neljällä rihmalla, jotka solmitaan lujasti ympäri 
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lastain. Jos jalka rupee ajettumaan tai jos sitä kiristää, höllennetään 
siteitä tarwetta myöden. Jos jalan asema muuttuu, pitää se uudestaan 
panna paikallensa, jolloin siteitä päällepantaissa jalkaa aina pitää we-
nyttää.

Sairaalle on tawallisesti helpotukseksi, jos jalkaa pidetään wähän 
köyryssä polwiniwelestä, tyyny polwen taipeessa.
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B. Jommankumman luuwarren murto.

Pohtiluun murto yksinään on tawallisempi kuin ainoastaan sääri-
luun murto.

Pohtiluun murto, joka tawallisesti tapahtuu sen alimaisessa kol-
mannessa osassa, tunnetaan siitä, että jalkapohja on wääntynyt wä-
hän ulospäin ja että pieni sywennys on hawaittawana murtopaikassa, 
jossa myöskin tuntuu kipua ja luun päät raapasewat toinen toistansa 
wastaan.

Pohtiluuta oikaistaessa tulee ensiksi wetää jalkaa suorasti eteen-
päin, mutta sitte wääntää se sisäänpäin, niin että nuo sisäänpainuneet 
luun päät tulewat päin toinen toistansa suoraan linjaan. Kun lastat 
pannaan paikallensa, tulee panna enemmän topinkia ulkopuolisen 
lastan ja jalan wäliin ja ainoastaan hywin wähän samaan kohtaan 
toisessa lastassa, että jalka sillä tawoin pysyisi wähän wiistoisessa ase-
massa ja luun päät sillä tawoin pakotettaisiin pysymään paikallansa. 

Kun sääriluu on murtunut ja pohtiluu on jäänyt eheäksi, ei jä-
sen muuta asemaansa ; murto tunnetaan tuosta kiinteästä kiwusta 
murtopaikassa, jossa myöskin raapausta woi kuulla, jos luun päitä 
koetetaan liikuttaa päin toinen toistansa. Jos sormia kuljetetaan pitkin 
luun syrjää, tunnetaan tawallisesti murtopaikassa myöskin joku pieni 
epätasaisuus.

Mitään luun oikaisemistä ei tässä tarwita.
Lastat pannaan paikallensa niinkuin molempain luuwarsien mur-

rosta on sanottu. 
Sääriluun murrot parantuwat 7 tai 8 wiikon kuluessa.

Sormien ja warpaiden murto.

Koska nämä jäsenet tuskin milloinkaan murtuwat muuten, kuin 
että luun ympärillä olewat pehmeät osat samassa saawat suurempia 
wahingoita kestää, tulee semmoisessa tapauksessa, sitte kuin sormi, 
jos se on saanut wäärän aseman, on oikaistu paikallensa, kiertää kar-
boliwedellä kostutettu kapea siden ympäri sormen, alkaen sormen 
päästä ylöspäin. Sidettä tuetaan pienellä puulastalla, joka pannaan 
ensimmäisen siteen päälle ja joka samalla tawalla sidotaan toisella 
märällä siteellä. Sidettä tulee aina pitää kosteana karboliwedlellä ja 
muutetaan sitä joka päiwä. 
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Niinpian kuin haawa rupee parantumaan, woidaan se sitoa lii-
nanöhdillä ja sinkkisalwalla, ja hoidetaan niinkuin yleisesti ruhjotuista 
haawoista on sanottu. 

9. Niwelten wäännähdys ja niweltyminen.

Ruumiin elimistä puhuessamme olemme nähneet, että jäsenten 
koossapitäjinä owat niwelkotelo ja niwelsiteet.

Luiskahduksen, kowemman töytäyksen tai lankeemuksen kautta 
woipi niwel tulla liikahdetuksi asemastaan, niin että joko owat nivel-
kotelo ja niwelsiteet saaneet kestää kowaa ponnistusta ja wenahdus-
ta, taikka on myöskin niwelkotelo mennyt rikki ja jäsen on luiskah-
tanut pois sijaltansa.

Jos niwel on ainoastaan ankarasti tullut liikahdetuksi asemastaan, 
eikä niwelkotelo ole mennyt rikki, niin on jäsen waan w ä ä n n ä h - 
t ä n y t  mutta jos niwelkotelo on mennyt rikki ja niwelen pää on 
luiskahtanut ulos, silloin on jäsen p o i s  s i j a l t a n s a , jota myös-
kin sanotaan n i w e l l y k s e k s i.

Niinhyvin niwelten wäännähdys kuin niwellys waikuttaa wenäh-
dystä ja wahinkoa lähellä olewissa kutouksissa. Sentähden tuntuu sil-
lä tawoin wahingoittu niwel hywin aralta ja kipeältä.

Nilkka ja kalwosin owat enimmästi w ä ä n n ä h d y k s i l l e 
alttiit, olkaniwel ja lonkkaniwel nuljahtawat sitä wastaan enimmästi 
p o i s   s i j a l t a n s a.

Niwelen wäännähdys ja niwellys eroitetaan seuraawalla tawalla 
toinen toisistansa :

Kun jäsen on w ä ä n n ä h t ä n y t, ei niwelen asema eikä sen 
muoto eikåä ulkonäkö ole muuttunut *), joka parhaiten hawaitaan 
wertaamalla kipeätä jäsentä wastaawaan terweesen. 

Kun jäsen on n i w e l t y n y t, on niwel asemansa, muotonsa ja 
ulkonäkönsä puolesta hywin erinkaltainen terween jäsenen suhteen.

W ä ä n n ä h t ä n y t  jäsen on yhtä pitkä kuin terwe jäsen ; 
n i w e l t y n y t    jäsen sitäwastaan on pituutensa puolesta erin-
kaltainen terweesen jäseneen werraten. 

___________

*) Paitsi satunnaista ulkopuolista ajettumista.
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W ä ä n n ä h t ä n y t t ä jäsentä woipi sairas liikuttaa, waikka tämä 
kyllä tuntuu kipeältä ja waiwalloiselta ; niweltynyttä jäsentä on sitä 
wastaan mahdoton liikuttaa, kumminkin wisseihin suuntiin.

M u i s t.  Niwelen wäännähtäissä ja mennessä pois sijaltaan saat-
taa myöskin luu murtua ; tärkeä asia on siis, että, ennen kuin mihin-
kään wakaisempaan toimeen ryhdytään, tutkitaan tarkoin, onko joku 
luu murtunut taikka ei.

Katso tämän suhteen luun murtoja.
H o i t o : Jos niwel on ainoastaan w ä ä n n ä h t ä n y t  hau-

dotaan sitä ensiksi kylmillä kääreillä wuorokausi aikaa ; sitte hiero-
taan jäsentä aamuin illoin linimentillä, tahi waan öljyllä. Hieroa pitää 
w a a n   a l h a a l t a  y l ö s p ä i n, eikä päinwastoin, ensin hei-
kommin, mutta sitte yhä wahwemmin.

Sairaan tulee olla liikkeellä, koska liikunto ynnä hierominen jou-
duttaa parantumista.

Niwellyksien hoito on semmoinen, että wetämällä ja sowittamalla 
koetetaan saada pois sijaltaan horjahtanutta jäsentä takaisin paikal-
lensa. Kuinka tämän suhteen menetellään, osoitetaan tässä alhaalla 
erittäin eri niweliä warten.

Olka pois sijaltansa eli niweltynyt hartia.

Kaikista niwellyksistä on tämä yleisin ; siihen on syynä tawallisesti 
lankeeminen kättä tai kyynäspäätä wastaan, taikka myöskin töytäys 
päin olkapäätä.

Jos olka on pois sijaltansa, niin on hartia menettänyt pyöreän 
muotonsa ; ulkopuoliselta siwulta on se lappea ; jos siihen painetaan 
sormella, tuntuu siinä sywennys luun sijasta, joka, jos terwettä puolta 
samalla tawoin painetaan, on wastassa ; niwelen pää on pyöreänä, 
kowana kuhmuna kainalokuopassa. Käsiwarsi törröttää ulospäin ruu-
miista. Jos wedetään suora wiiwa kyynäspäästä ylöspäin pitkin ylistä 
käsiwartta, ei tämä satu yhteen olkaniwelen kanssa, waan menee sen 
sisäpuolelta, jossa myöskin niwelen pää on olemassa, ja käsiwartta 
wäännettäissä seuraa tämä niwelen pää käsiwarren liikuntoja. Kyy-
näspäästä ei woi painaa menemään liki ruumista (katso kuwa 18).

Miten niweltynyt olka ja läheltä olkaniweltä tapahtunut ylisen kä-
siwarren murto eroitetaan toinen toisestansa, on jo ilmoitettu ylisen 
käsiwarren murrosta puhuttaissa.
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H o i t o :  Jos on saatu warma tieto siitä, ettei luu ole murtunut, 
sowitetaan käsiwarsi paikallensa seuraawalla tawalla :

Sairas istuu lattialle ; toinen asettaa jalkansa, josta saapas on pois-
riisuttu, niweltyneelle olkapäälle, tarttuu sairaan käsiwarteen molem-
min käsin ja kuljettaa ylöspäin melkein suoraan linjaan ruumiin kans-
sa, jonka perästä hän wakaasti ja tasaisesti mutta woimakkaasti wetää 
käsiwartta ylöspäin ja wähän ulospäin, jolloin niwelen pää hiljaisella 
pamauksella lupsahtaa paikallensa.

Jos ei käsiwarsi mene nieleensä yksistään wetämällä, koetetaan, 
sillä aikaa kuin kaikin woimin wedetään käsiwartta, samassa wääntää 
sitä wähän sisällepäin.
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Jos ei tämä toimi nytkään onnistu, tulee erään toisen sillä aikaa 
kuin samalla tawalla käsiwartta wedetään, panna nyrkkinsä sairaan 
kainalokuoppaan ja painaa niwelen päätä ylöspäin, jonka perästä 
pikaisesti kuljetetaan tuo oikaistu käsiwarsi, ikään kuin wipu, jolla 
nyrkki on alasimena, alas ruumista kohden.

Toistakin keinoa woidaan koettaa : Sairas panee maata matrassil-
le ; niweltyneesen käsiwarteen tarttuu toinen molemmin käsin, pa-
nee ainoastaan sukalla werhotun jalkansa sairaan kainalokuoppaan ja 
wetää sillä tawoin woimainsa perästä käsiwartta luoksensa ; tässäkin 
woidaan, jos tarwis on, wedettäissä wääntää käsiwartta sisällepäin.

Kun on onnistunut saada käsiwarsi paikallensa, pidetään sitä si-
dottuna, niin kuin olkaluun murrosta on sanottu (kuva 10), 2 tai 3 
wiikkoa, joka aika kuluu rewenneen niwelkotelon parantumiseen.

Kyynäspää pois sijaltansa. Niweltynyt kyynäspää.

Kyynäsniwelen rakenteen ja sen niwelsiteitten wahwuuden wuok-
si tapahtuu hywin harwoin, että kyynäspää menee pois sijaltansa.

Kyynäspään niwellys tunnetaan siitä, että jäsen on muuttanut 
muotonsa, käsiwarsi on mennyt wäärään ja sitä woidaan ainoastaan 
suurimmalla waiwalla wähän taiwuttaa, mutta ei oikaista suoraksi.

Kuinka kyynäspään niwellys eroitetaan ylisen käsiwarren alisen 
osan murrosta, joksi sitä woitaisiin luulla on ilmoitettu ylisen käsiwar-
ren murrosta puhuttaissa.

H o i t o : Jäsen saaadaan paikallensa parhaiten sillä tawoin, että 
yksi ottaa kiini yliseen käsiwarteen, toinen kämmeneen, jonka jäl-
keen wedetään wakawasti ja tasaisesti. Jos ei se tällä tawoin tah-
do mennä paikallensa, woipi joku kolmas, painamalla peukaloillaan 
kyynäspään takapuolelta ulkonewaa luunpäätä ulospäin ja alaspäin, 
auttaa wetämistä.

Kun kyynäspää on saatu sijallensa, pidetään käsiwartta 2 tai 3 
wiikkoa siteessä, niin kuin olan niwellyksestä on sanottu.

M u i s t. Toisinaan woi ainoastaan wärttinäluu olla niweltynyt pois 
sijaltansa ;  sen pää tuntuu silloin pyöreänä nuppina ihon alla niwelen 
ulkopuolisella siwulla. Se saadaan paikallensa, jos wedettäissä peuka-
lolla painetaan tuo ulkonewa luun pää alaspäin.
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Käsi pois sijaltansa. Niweltynyt käsi.

Ylempänä, alisen käsiwarren murrosta puhuessamme, on huo-
mautettu siihen, että wärttinäluun murtoa läheltä kalwosinta usein on 
luultu niwellykseksi. Käsi niweltyy todenteolla warsin harwoin.

Jos tämä kuitenkin on tapahtunut, tunnetaan se siitä, että käsi on 
liikkumaton kalwosimessa, että kyynäspään ja sormenpäiden wäli 
tässä on paljon lyhyempi kuin terweellä puolella, jonka ohessa ali-
sen käsiwarren luun päät tuntuwat kämmenen puolella tai wastaisella 
puolella kättä.

H o i t o :  Yksi tarttuu aliseen käsiwarteen alapuolelta kyynäspää-
tä, toinen kämmeneen, jonka perästä wedetään wakawasti ja tasaises-
ti, jolloin käsi helposti menee paikallensa. 

Kättä ja käsiwartta tulee sen jälkeen kantaa 2 tai 3 wiikkoa siteessä.

Lonkka pois sijaltansa. Niweltynyt reisi.

Kun reisi menee pois sijaltansa, woipi niwelen pää luiskahtaa ulos 
niwelkuopastaan joko taaksepäin, ja tulee silloin olemaan lantion ta-
kapuolella, taikka eteenpäin, jolloin niwelen pää ilmaantuu rauha-
seen.

Edellinen sattuma on tawallisin.

A. Niwellys taaksepäin.

Kun niwellys tapahtuu taaksepäin, on reisi köyristynyt lonkka-
niwelessä, on lyhyempi kuin toinen ja jalka on wääntynyt sisällepäin; 
reittä ei woi kiertää ulospäin, eikä myöskään irroittaa terweestä.

Jos reittä taiwutetaan kowemmin lonkkaniwelestä, woidaan niwe-
len pää tuntea pyöreänä nuppina kintussa.

Kuinka tämä niwellys eroitetaan reisiluun murrosta läheltä lonk-
kaluuta, joksi sitä woisi luulla, on jo ilmoitettu reisiluun muurosta 
puhuttaissa.

H o i t o : Sairas pannaan matrassille ; joku henkilö asettuu hä-
nen terweelle puolellensa ja painaa lujasti käsillään lantioita matrassia 
wastaan, niin että ne pysywät liikahtamatta paikallaan. Sitte tarttuu 
joku toinen sairaan kipeältä puolelta toisella kädellään polwen tai-
peesen, toisella nilkkaan, taiwuttaa jalan lonkka- ja polwiniwelestä 
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wähän yli suoran kulman ja nostaa reiden ylöspäin ; sitte kuljetetaan 
reisi tässä asemassa woimakkaasti ylitse terweelle puolelle, niin että 
kipeän jalan polwi tulee olemaan yli terween reiden ja jalkaa kierite-
tään tässä asemassa u l o s p ä i n.

Tällä tawoin onnistuu parhaiten ja ilman suurempaa woimain pon-
nistusta saada reisi takaisin paikallensa.

Jos se ei tällä tawoin onnistu, woidaan koettaa seuraawaa keinoa 
(katso kuwa 19).

Sairas pannaan matrassille ; kokoonkääritty lakana solmitaan ym-
päri reiden polwen yläpuolelta ; lakanan päät wedetään lujaan sol-
muun wetäjänn niskan ympäri ; sitte panee hän jalkansa ponnikkee-
sen ristiluiden istumakuhmua wastaan ; käsillään tarttuu hän reiteen 
ja oikaisee itsensä sitte kaikin woiminsa taaksepäin.

Tämäkin keino menestyy paremmin, jos joku toinen painaa lan-
tioita lujasti matrassia wastaan ja jos wetäminen tapahtuu enemmän 
suorastaan ylöspäin, jonka jälkeen wetäjän tulee taiwuttaa jalan ylitse 
toiselle puolelle ja sitte kiertää käsillään jalkaa ulospäin, niin kuin 
ensimmäisessä keinossa on sanottu. 
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B. Niwellys sisällepäin.

Jos tämä on tapahtunut, niin tunnetaan niwelen pää rauhasessa 
ja jalka on wääntynyt ulospäin ; jalka on lyhentynyt aiwan wähän, 
taikka ei ensinkään ; jäsentä on mahdoton liikuttaa.

Kuinka niwellys sisällepäin eroitetaan reisiluun murrosta, katso 
reisiluun murtoa. 

H o i t o : Sairas lepää matrassilla ; yksi painaa lantioita lujasti 
matrassia wastaan, toinen tarttuu kipeään jalkaan toisella kädellään 
nilkan kohdalta, toisella polwen taipeesta, köyristää jalan polwi- ja 
lonkkaniwelestä teräwään kulmaan, nostaa tässä asemassa reiden 
ylöspäin ja kiertää sitte woimakkaasti jalan s i s ä l l e p ä i n, jolloin 
niwelen pää lupsahtaa paikallensa.

Joku kolmas woipi suorastaan painamalla niwelen päätä helpottaa 
tätä tointa.

Me näemme siis, että tässä menetellään juuri samalla tawalla, kuin 
sowitettaissa sijallensa taaksepäin niweltynyttä reittä, ainoastaan sillä 
eroituksella että jalkaa, sitte kun se on köyristetty ja nostettu, kierite-
tään tässä s i s ä l l e p ä i n, eikä u l o s p ä i n, niin kuin taaksepäin 
niweltynyttä reittä.

Jos ei tämä keino onnistu, woidaan tässä koettaa samaa keinoa 
kuin kuwa 19 osoittaa reiden niwellyksessä taaksepäin.

Koska reisiluulla niwellyksen perästä on hywä halu liikkuessa uu-
destaan mennä pois sijaltansa, siksi kunnes ratkennut niwelkotelo on 
parantunut, tulee sairaan sen jälkeen, kuin reisi on paikallensa sowi-
tettu, kolme wiikkoa lewätä wuoteella ja jalan pitää olla kiinnitettynä 
siihen pitkään lastaan, jota käytetään reisiluun murroissa ; mitään ja-
lan wenyttämistä ei tässä kuitenkaan tule kysymykseen.

Polwilumpion niwellys

ei usein tapahdu. Polwilumpio woi mennä pois sijaltaan joko ulko- 
tai sisäpuolelle päin. Edellinen sattuma on tawallisin. Polwilumpion 
niwellys tunnetaan siitä, ettei se enää ole paikallaan suorastaan yli 
polwen, waan jommallakummalla puolella sitä.

H o i t o : Jalka köyristetään hywästi lonkkaniwelestä ylös ruumis-
ta kohden, polwea taiwutetaan myöskin wähän ja koetetaan sitte sor-
milla painaa polwilumpiota paikallensa. Jos ei se tällä tawoin onnistu, 
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taiwutetaan polwea wähän enemmän, oikaistaan se sitte pikaisesti ja 
ahdistetaan samassa polwilumpio paikallensa.

Ettei polwilumpio uudestaan pääse luiskahtamaan pois sijaltansa, 
johon sillä on hywä taipumus, tulee kolme wiikkoa pitää polwea si-
dottuna topatulla lastalla molemmin puolin, ettei sairas saa taiwuttaa 
polweansa.

Polwen niwellys.

Polwi on ruumiin lujimpia niweliä ja ainoastaan erinomaisen kowa 
wäkiwalta woi olla syynä siihen, että tämä jäsen menee pois sijaltan-
sa.

Sentähden seuraa polwen niwellyksen keralla myöskin ankaria 
niwelkotelon ja niwelsiteitten rewellyksiä ja toisinaan puhkee myös-
kin itse iho. 

Polwen niwellys tunntetaan siitä, että sääriwarren ylinen pää pis-
täyy eteenpäin yli reisiluun eli myöskin taaksepäin taikka jommalle-
kummalle siwulle, aina sen mukaan miten polwi on wääntynyt joko 
eteenpäin, taaksepäin taikka siwulle päin.

H o i t o : Yksi tartuu jalkaan, toinen reiteen, jonka jälkeen ta-
saisesti ja wakawasti wedetään jalkaa. Joku kolmas sowittelee, sillä 
aikaa kuin wedetään, polwiluut päin toinen toistansa heidän oikeaan 
asemaansa.

Kun jäsen on saatu paikallensa, tulee wähintänsäkin 6 wiikkoa pi-
tää polwea liikahtamattomassa asemassa. Jos ihokin on wialle tullut, 
hoidetaan wammaa niin kuin haawoista niwelessä on sanottu.

Jalka pois sijaltansa. Niweltynyt jalka.

Jalka woi mennä pois sijaltansa joko niin, että se on wääntynyt 
taaksepäin taikka eteenpäin, taikka on mennyt kallellensa, niin että 
jalkapohja on kääntynyt joko ulospäin taikka sisällepäin. Jalan niwel 
on myöskin hywin wahwa, jonkatähden se harwoin menee pois si-
jaltansa, mutta jos se kuitenkin tapahtuu, tuottaa se kowia wammoja 
niwelkotelolle ja niwelsiteille ja usein murtuu myöskin silloin jompi-
kumpi nilkkaluista. Wälistä saattaa myöskin iho mennä rikki.

H o i t o : Yksi tarttuu jalkaan, toinen sääreen alapuolelta polwea. 
Lujasti wetäen saatetaan jalka takaisin oikeaan asemaansa.
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Kun jalka on paikallensa wedetty, lastotetaan se samalla tawalla 
kuin sääriwarren murto ja pidetään sidottuna 4 tai 6 wiikkoa. Jos luu 
on puhkaissut ihon, hoidetaan haawaa niin kuin haawoista niwelissä 
on sanottu.

Niweltyneet sormet ja warpaat.

Jos sormi tai warwas on mennyt pois sijaltansa, tunnetaan tämä 
helposti siitä, että toinen luu on luiskahtanut yli toisen ja luun päät 
tuntuwat nahan alla.

Wakawasti ja tasaisesti wetämällä saadaan tawallisesti jäsen hel-
posti takaisin paikallensa. Jos on waikea saada siihen kiini, wedetään 
suopunki ympäri sormen tai warpaan, joten woidaan käyttää enem-
män woimaa. 

Peukalo yksin woi toisinaan mennä niin pahasti pois sijaltansa, 
ettei se tottele ankarimpiakaan ponnistuksia. Semmoisessa tapaukses-
sa koetetaan sitä taiwuttaa niin paljon kuin mahdollista ja wedetään 
samassa.

Leukaluu pois sijaltansa. Niweltynyt alinen leukaluu.

Jos alinen leukaluu on mennyt pois sijaltansa, ei sairas woi sulkea 
suutansa, waan se on ammollansa ja sylki juoksee ulos suusta.

H o i t o : Peukalot pannaan takamaisten syömähammasten pääl-
le, muilla sormilla tartutaan alisen leukaluun alamaiseen reunaan ja 
painetaan sillä tawoin peukaloilla leukaluu suorastaan alaspäin ; kun 
leukaluu tuntuu liikkuwan, ahdistetaan sitä samassa taaksepäin ja 
muilla sormilla nostetaan leuka ylöspäin.

Tätä temppua tehdessä on paras, että joku pitää sairaan päätä lu-
jassa ja että peukalot kapaloidaan liinariewulla.

10. Luun murto ja niwellys samalla kertaa.

Waikeimmissa kohtauksissa woi tapahtua, että joku jäsen murtuu 
samassa kuin se menee pois sijaltansa. Semmoisessa tapauksessa tulee 
tarttua niweltyneesen tynkään ja koettaa saada sitä sijallensa ja sitte si-
toa luun murto. Jos tämä ei onnistu, tulee sitoa ainoastaan luun murto 
niin kuin ylhäällä on neuwottu. Kun luu on parantunut, tulee koettaa 
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(jos ei lääkärin apua wielä ole saatawissa) saada jäsen sijallensa. 
Tämä woipi näinkin pitkän ajan perästä joskus onnistua. Jos ei jä-

sentä enää saada sijallensa, tulee se kumminkin ajan kuluessa wähän 
liikkuwaksi ja woimistuu, waikka se nyt iäksi päiwäksi jää olemaan 
wäärässä asemassaan.

11. Tyrä (suolimulkku).

Ruumiin elimistä puhuttaissa on sanottu, että kummassakin rauha-
sessa on pieni aukko, jonka kautta suolenlenko *) woi tunkeutua alas 
ja sillä tawalla saada tyrän aikaan.

Tätä sanotaan rauhaistyräksi ; kun se tulee isommaksi ja tunkeuu 
sisään mulkkuihin, sanotaa sitä myös suolimulkuksi. 

Tyrä woi myöskin ilmaantua muihin paikkoihin, niin kuin reiden 
juureen, siinä paikassa, jossa isot suonet mahasta menewät alas rei-
teen ; tätä sanotaan reisityräksi.

Samaten woipi tyrä tunkeutua ulos nawan kautta ja sanotaan sitä 
silloin napatyräksi.

Näistä tyrälajeista on rauhaistyrä tawallisin.
Tyrä syntyy wähitellen ja näyttää synnynnäinen taipumus olewan 

wälittäwänä syynä siihen. Kun alituisten ponnistusten kautta tuo pie-
ni aukko mahassa on laajennut, tunkeuu äkisti suolenlenko alas sen-
kautta ja tyrä on walmis.

Jos ei tyräwyötä käytetä, suurenee nyt tyränaukko suurenemistaan 
ja yhä enemmän waluu suolia sen kautta alas.

Alussa on tyrä aina liikkuwa ja woidaan ajaa takaisin mahake-
hään ; mutta jos tyrä tulee isoksi, woipi yhteen kaswamiset tehdä 
mahdottomaksi saada sitä kokonaan takaisin menemään.

Liikkuwa tyrä woipi myöskin sattumalta kiristyä tyrän aukkoon, 
niin että suolien sisällys tulee estetyksi pääsemästä etemmäksi. Sem-
moinen tyrän kiristys, joka tawallisesti saa alkunsa jostakain ankaram-
masta ponnistuksesta, tuottaa hengelle suurimman waaran ; sillä jos 

______

*) Toisinaan woipi suolilengon sijasta osa watsapaitaa (sitäkettä, joka etupuolelta 
höllästi peittää suolet) olla suolimulkun sisällyksenä.
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ei tyrää saada menemään takaisin ja jos ei lääkäri sitä silloin onnelli-
sesti saa leikatuksi, niin on kuolema melkein ihan warma. 

Niinpian kuin tyrä on joutunut kiristykseen, tuntee sairas ankaraa 
kipua ja arkuutta mahassa, joiden lisäksi pian tulee tuskallinen ok-
sentaminen ja ummetus. Tuskat ja arkuus tuntuwat kowimmalta tyrän 
ympärillä. Jos ei kiristykseen joutunutta suolta onnellisesti saada aje-
tuksi takaisin, lisääntywät nämä kiwut, ankara polte ja wihdoin lihan 
kuolo ilmaantuu tyrään, jonka perästä kuolema seuraa. Ainoastaan 
hywin harwoin tapahtuu että tyrä aukenee ulospäin ja että sairas woi 
pelastua sen kautta että tyrän sijasta aukko ilmaantuu ulospäin, jonka 
kautta suolen sisällys woidaan tyhjentää.

H o i t o : Koska on nähty, että tyrään usein on synnynnäinen 
taipumus syynä, tulee henkilön, jolla semmoinen taipumus on, wa-
roa ettei hän suotta liiaksi rasita itseänsä nostamalla raskaita painoja 
y. m. s.  Usein owat myöskin pienemmät, mutta alituiset ponnistukset, 
niin kuin pahanlainen yskä, pitkällinen watsuri ankarain pakotusten 
y. m. s. kanssa ensimmäisenä syynä tyrän ilmaantumiseen. Jos joku 
tämmöisessä tilassa rupee tuntemaan pakoitusta ja tuskaa rauhasissa, 
on paras, että hän kohta hankkii itselleen sopiwan tyräwyön, joka estää 
tyrän ilmaantumista. Niinpian kuin pakoitus on lakannut ja ponnistus 
rauhasissa on herennyt, woidaan wyö panna pois. Tämmöinen waro-
keino estäisi tyrän ilmaantumisen monessa, jolla siihen on taipumusta. 

Jos tyrä kerran on ilmaantunut, pitää sowelias tyräwyö mitä pi-
kemmin hankittaman ja tulee sitä käyttää aina, ettei tyrä woi kaswaa 
suuremmaksi eikä joutua kiristykseen.

Ensi aikana, kuin tyräwyötä kaytetään, tuntuu tawallisesti arkuutta 
ja kipua rauhasissa tottumattomana rasituksen tähden. Tämä haitta, 
joka on sanut monen kokonaan hylkäämään tyräwyön, katoo pian, 
kun on totuttu tähän wyöhön ; ja kumminkin tulee muistaa että tämä 
haitta, joka woi huojentua, niinpian kuin pannaan lewolle ja höl-
lennentään tyräwyötä, on hywin wähäpätöinen siihen waaraan wer-
raten, joka tältä taudilta rasitettua yhä uhkaa, jollei hän käytä tätä 
warokeinoa. Hywin tärkeä asia on, että tämä wyö todellakin woi es-
tää tyrän tulemasta ulos ; tulee sentähden semmoista ostaissa tarkoin 
tutkia niiden eri wahwuutta.

Jos tyrä syystä tai toisesta on joutunut kiristykseen, niin pitää 
kohta koettaa pakoittaa sitä menemään takaisin. Tämä tapahtuu sillä 
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tawoin, että sairas laskeuu lewolle selällensä, polwet pystyssä ja tyy-
ny perän alla, niin että se tulee olemaan ylempänä kuin muu ruumis. 
Sitten tartutaan ja tuetaan tyrää toisella kädellä ; tyrää ei kuitenkaan 
saa millään tawoin kiristää eikä pusertaa ; toisen käden sormilla koe-
tetaan ahdistaa suolta lähinnä tyrän aukkoa, että saataisiin kaasu ja 
perkeet ja sittemmin itse suoli menemään aukosta takaisin.

Tärkein asia tässä toimessa on, että aina koetetaan saada se osa 
suolta, joka on lähinnä aukkoa, menemään takaisin, sillä jos tyräajok-
sen pohjaa puserretaan, menee suoli lähellä aukkoa kaksin kerroin 
ja estää sillä tawoin kokonaan sen sisällyksen menemästä takaisin. 
Sitä wastaan pitää sillä kädellä, jolla on tartuttu tyräajokseen, panna 
tyrää eri asemiin (ylöspäin, alaspäin ja kummallekin siwulle päin) 
sillä aikaa kuin toisen käden sormilla koetetaan ahdistaa sitä osaa 
menemään sisälle, joka on lähinnä aukkoa.

Jos ei tahdo onnistua saada tällä tawoin tyrää menemään takaisin, 
woidaan koettaa (saadaksemme tyrää irti kiristyksestään) tarttua suo-
leen sormilla ja wetää sitä wielä wähän enemmän ulos, jonka perästä 
uudestaan yritetään ajaa tyrää menemään takaisin niin kuin ylhäällä 
on sanottu. 

Jos ei nytkään onnistu, koetetaan seuraawaa keinoa : Wahwa mies 
ottaa sairaan selkänsä, niin että sairaan sääret tulewat olemaan hänen 
hartioillansa ja ruumis riippuu alaspäin ; sitte tekee hän, nostamalla ja 
äkkiä laskemalla hartioitaan, tempowia liikuntoja, jolloin woi tapah-
tua että suoli pääsee irti kiristyksestään. Sairas woidaan myöskin aset-
taa niin, että pää on lattialla tyynyt päällä ja sääret riippuwat yli sän-
gyn syrjän, tahi yli muun semmoisen, jonka perästä sitte painamalla 
käsiä mahaan yläpuolelta tyrää koetetaan wetää suolta mahakehään 
sisään. Samaan aikaan woipi joku toinen ennen osoitetulla tawalla 
auttaa suolta menemään sisään ulkopuolisen aukon kautta.

Jos kaikki nämä yritykset owat turhat, annetaan sairaalle tupa-
kan sawua lawemangiksi. Tämä tapahtuu sillä tawoin, että sytytetyn 
piipun imuke pistetään peräläpeen, jonka perästä huulilla tartutaan 
piipunkoppaan ja puhalletaan savu sairaan peräsuoleen. Neljännek-
sen tunnin perästä, sitte kun tämä lawemanki on annettu, koetetaan 
uudestaan ylhäällä kerrotulla tawalla saada tyrää menemään takaisin.

Jos ilman menestyksettä on yritetty kaikkia ylhäällä lueteltuja kei-
noja, pitää sairaan saada olla muutamia tunteja lewossa. Sillä aikaa 
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haudotaan tyrää jäällä, jos sitä woidaan saada, taikka sen puuttees-
sa wedellä, johon sekoitetaan kelpo määrä suolaa ; sulamisen aika-
na jähtyy nimittäin wesi melkoisesti ja woipi tämä kylmän sekoitus 
jossakin määrässä wastata jäähauteita, jos sitä usein muutetaan. Kun 
muutamia tunteja aikaa kylmiä hauteita käytetään, wähenee toisinaan 
tyrän kiristys, niin että se sen jälkeen saadaan menemään takaisin.

Wesityräksi sanotaan sitä, kun wettä kokoontuu jompaankumpaan 
mulkkuun. Tämä ei ole hengelle waarallinen ja paranee lääkärin 
awulla.

12. Suonityrä.

Muutamille, enimmästi wanhemmille, ihmisille tapahtuu, että pin-
tapuoliset werisuonet eli laskimot, erinomattainkin säärissä ja toisi-
naan myöskin munissa, tulewat tawattoman suuriksi ja ajettuwat, ja 
tekewät lenkoja, joissa weren on waikea kulkea ja joissa se sentähden 
yhä enemmän ja enemmän tukkeentuu ja paisuttaa suonia. Tätä sano-
taan suonityräksi. Jos ei ryhdytä soweliaisiin toimiin, tukkeentuu weri 
tässä yhä enemmän, siksi että joku suonen lenko puhkee ja waikeasti 
paranewia haawoja ilmaantuu.

H o i t o :  Joka sairastaa suonityrää, hänen tulee pitää päiwällä 
säärensä kapaloituna flanellisiteillä, jotka kääritään tasaisesti ympäri 
säären, jalasta ylös polween asti. 

Kaupasta löytyy myös kurerullia, jotka owat tehdyt elastisesta ku-
delmasta ja ne owat warsin mukawia ja hyödyllisiä.

Suonityrää warten munissa käytetään sidettä, joka apteekeista 
myydään suspensoirin nimellä.

Jos joku suoni tulee niin pingotetuksi, että se on puhkeemaisil-
lansa, tulee sairaan mennä lewolle ja ajosta haudotaan lyijywedellä. 

Jos suoni puhkee ja haawa ilmaantuu, hoidetaan sitä niinkuin we-
renwuodosta ja haawoista on määrätty.  



104

V. Lääkkeet ja sairastarpeet.

A Lääkkeet. *)

1. A t r o p i n i s u l a t u s t a. (Sulphas atropieus 18 centigram + 
aqua destillata 30 gram.) Collyre sulfate d´Atropia  ......  30 gram.
M u i s t. Säilytetään pullossa, joka on warustettu rakolla ympäri-
sidotulla lasikorkilla.

2. E n g e l s t a n   s u o l a a. (Sulphas magnesicus). Sulfate de 
Magnésie. Sulfate of Magnesia ....................................... 500 gram.

3. G u m m i p l a a s t a r i a, lewitettyä. (Emplastrum ammonia-
co-galbanicum ad lint. extens.) Sparadrap diachylon gommé. Gal-
banum plaster .........................................................100 centimeter.

4. H e f t p l a a s t a r i a, lewitettyä. (Emplastrum adhaesivum ad 
lint. extens.) Sparadrap commun. Resin plaster ....100 centimeter. 
M u i s t. Jos jommastakummasta plaastarista tulisi puute, woi-
daan toista käyttää toisen sijasta.

5. J o d k a l i u m.  (Jodetum kalicum). Jodure de potasse. Jodide 
of potassium. 10 pakettia á 5 gram .................................  50 gram.
M u i s t. Käytettäissä sulatetaan pullossa paketti jodkaliumia 
10:ssä ruokalusikallisessa wettä (kernaimmin sadewettä).

6. K a r b o l i h a p p o a, puhdistettua. (Acidum carbolicum liqui-
dum.) Acide phenique. Carbolic acid ................................ 1000 gr.

7. K i n i n i p u l w e r i a. (Subsulphas chinicus). Sulfate de quinine. 
Sulfate of quinia. 100 pulweria á 30 centigram ................30 gram.

8. K o p a i w a p a l s a m i a. (Balsamum copaivae). Copahu. Co-
paiva. ............................................................................... 100 gram.

9. L a p i s s u l a t u s t a. (Nitras argenticus 6 desigram + aqua destillata 30 
gram.)                                                                                                                                                                

10. L i n i m e n t t i ä. (Linimentum saponis camphoratum.) Opodol-
doc. Liniment of soap  .....................................................200 gram.
M u i s t. Linimentin sijasta woidaan myös käyttää terpentinin ja 
puu-öljyn sekoitusta, jossa on tasan kumpaakin ainetta. 

______

*) Nämä lääkkeet owat sowitetut 12 kuukautista matkaa ja 10 tai 12 miehistä 
laiwawäestöä warten.        
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11. L y i j y – e t i k k a a. (Liquor subacetatis plumbici.) Extrait de 
Saturne. Solution of subacetate of Lead ........................ 200 gram.
M u i s t. Käytetään lyijyweden walmistukseen ; 2 teelusikallista 
lyijy-etikkaa kortteliin wettä.
L y i j y w e t t ä , katso L y i j y – e t i k k a a.

12. M e r k u r i a l i – s a l w a a. (Oxidum hydrargyricum praecipi-
tatum 2 gram + Axungia curata 25 gram.)

13. O p i u m r o h t o j a. (Tinctura opii simplex ............. 100 gram.
14. R a u t a r o h t o j a. (Tinctura chloreti ferrici.) Solution perchlo-

rure de fer. Strong solution of perchlorid of iron ......... 200 gram.
15. R i k k i h a p p o i s t a  s i n k k i – o k s i d i a. (Sulphas zinci-

cus), pulwereina á 6 desigram, 50 kpl ........................  = 30 gram.
M u i s t.  Käytetään s i n k k i w e d e n walmistukseen. 1 pulweri 
sulatetaan 10:ssä ruokalusikallisessa siilattua wettä (kernaimmin 
sadewettä).

16. R i s i n i – ö l j y ä. (Oleum ricini.) Huile de ricins.  
Castor oil ..........................................................................500 gram.

17. S a l i c y l h a p p o i s i a  ö y l e t t e j ä. (Acidum salicylicum 
á 6 decigram in chart. oblat.) Acide salicylique in capsules de 
Limousin. Salicylique acid. 100 kpl = 60 gram.

18. S i n k k i s a l w a a. (Unguentum zincicum). Flores zinci 50 gram 
+ Axungia curata 350 gr ...................................................... 400 gr.

19. S i t r u u n a h a p p o a. (Acidum citricum). Acide citrique. Citric 
acid ................................................................................ 1500 gram.
M u i s t. Tuoretten sitruunain mehu on parempaa, jonka tähden 
paikoista, joissa semmoisia on saatawissa, tulee niitä käyttää.

20. S u u d a a. (Bicaronas natricus pulverisatus.) Bicarbonate de 
Soude. Bicarbonate of Soda ........................................... 500 gram.
M u i s t. Jos sulatetaan teelusikallinen suudaa ja 4 teelusikallista 
sokeria juomalasillisessa wettä ja siihen sitte sekoitetaan teelusi-
kallinen sitruunahappoa, niin saadaan suloista kiehulimonadia, 
joka on hywä keino korwennusta ja watsan haposta wastaan.

21. T e r p e n t i n i – ö l j y ä, puhdistettua. (Aetheroleum terebinthinae 
rectificatum.) Essence de terebinthine. Oil of turpentine ...350 gram.

22. Y s k ä n r o h t o j a. (Liquor ammoniaci anisatus 60 gram + so-
lution chloreti morphici (1:30) 15 gram *) ..................  = 75 gram.

______________

*) Satamissa, joissa tätä sekoitusta ei woida saada, woidaan sen sijasta käyttää 
Compound tincture of Camphor. Annos on 20 tippaa 2-4 kertaa päiwässä.
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B. Tukotusaineet ja sairastarpeet.

1. K u l u n u t t a   l i i n a w a a t e t t a siteitten ja kääretten 
walmistukseksi. Siksi sopii parhaiten pari wanhaa lakanaa, jotka 
owat hywin puhtaat, manklatut ja kokoonkierretyt.

2. A l u s a s t i a , johon sairas waikeampain taudinkohtausten ja 
luunmurtojen aikana tekee tarpeensa.

3. W a t t i a , hyvin puhdasta. Talletetaan kokoonkäärittynä ja war-
jellaan likaisuudesta.

4. Kolme eri suurta e l a s t i s t a   k a t e e t e r i a. 
5. F l a n e l l i a , 3 kyynärää. Siteiksi polwilumpion murrossa ja 

suonityrässä.
6. Pienempi r u i s k u  lasista tai tinasta, silmä- ja korwatauteja  

y. m. warten.



Terveys-opin ja Sairashoidon

Käsikir ja

Kirjoittanut

T:ri Alb. Palmberg.

Suomentanut

N. Hauvonen.

19:llä puupiirroksella.

Helsingissä,

K. E. Holmin kustannuksella.

Hinta: 3 Smk 50 p


