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PŘEDMLUVA SPISOVATELKY.
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Účelem této knihy jest, by ženám na jejich začasté trnité pouti
životní poskytnuty byly rady, životní pravidla,

strahy, směřující k zachování

a znovu

jakož i vý¬

dosažení tělesného

a

du¬

ševního zdraví.

Doufáme, že jsme účelu toho dosáhli, pustivše stranou únavné
theoretické

výklady, nesrozumitelné

jakož i pojednání

o

a

tudíž odstrašující obrazy,

nemocích zřídka kdy se vyskytujících

—

což

vše ženám nepřináší nijakého užitku. Za to však snažili jsme se
slovem i obrazem objasniti požadavky života, jenž

bývá utvářen

tak rozmanitě. Kéž by se nám to bylo podařilo!
Jest
světlivek

pochopitelno, že jsme při tom nemohli úplně pominouti
a

vy¬

krátkých vědeckých odůvodnění. To bude asi jasno

každému, kdo si připomene, že kniha, jako jest tato, má poučovati, při čemž musí uspokojiti požadavky čtenářů rozmanitých
stupňů vzdělání.
Prosíme tedy

čtenářky, by ve vlastním svém zájmu ničeho
při čtení nepomíjely, nýbrž aby zvláště pozorně si přečetly stěžejní
kapitoly prvé části, hlavně pak oddíl pojednávající o výživě. Jen
pak bude moci cíle svého u čtenářek dosáhnouti i část druhá a
rovněž i třetí, která sice rozsahem svým jest nejmenší, avšak pro
matky jest nepostrádatelna.
Jestliže odpůrce našeho směru snad nám vytkne, že v této
knize více než v jiných podobných knihách jest příliš poukazováno

ku „svépomoci11
naší

doby,

a

že tím podporujeme zdánlivě škodné snahy

jakož i že svými obrazy příliš nahost předvádíme
a tím jen zlo způsobujeme
— k tomu
odpovídáme: naše doba
počala již dílo osvobození od autoritářství lékařů starého rázu,
—

osobujících si rozhodování

o

životě

a

zdraví; lid počal již sám

sobě

pomáhati, a každý rozvážný lékař, který má na mysli
zájmy lidstva, nikoliv však jen zájmy svého stavu, radostně uvítá
tyto snahy, věštící blahodárný pokrok, a věnuje jim všecky své
síly. Bylo by omylem domnívati se, že podporou těchto snah lékař
sám sobě půdu podkopává; mění se tím jen způsob jeho činnosti,
neboť nyní stává se spíše strážcem zdraví, místo aby jako
až doposud měl užitek výhradně jen ze strastí svých nemocných
spolubližních. Kromě toho lékař, vědecky i prakticky vzdělaný,
jest za dnešních smutných poměrů zdravotních tak nezbytný, že
i při vší svépomoci laiků přece jen zůstává nepostrádatelným.
Abych laiky uchránila sebepřeceňování svých schopností, pouká¬
zala jsem v knize všude tam, kde bylo to nutno, na nebezpečí své¬
pomoci a důtklivě radila jsem povolati lékaře.
Pokud se týče druhé výtky, považovala jsem právě za úkol
takového spisu, aby vzhledem k poklesající kráse lidského těla
a upadajícímu přirozenému smyslu
přiváděl zpět k nepochybným
základům, osvobozoval a povznášel ženské pohlaví, jež stiženo jest
tolika nemocemi, předsudky a nevědomostí.
Ti, kdož budou knihu naši posuzovati s čistou myslí a b e z
předsudků, shledají, že zdraví a krásu lze znovu nalézti jedině
na srdci přírody
a že tudíž ani nahé lidské tělo není ničím od¬
strašujícím nebo zapovězeným, nýbrž pouze čímsi neobvyklým.
S tohoto stanoviska nechť tedy každý posuzuje naše vyobrazení
obrazy nahých dítek, kteréž nejvíce
jsou schopny rázem smysl pro přirozenost probuditi.
Ve všem ostatním chtěli jsme jen pomáhati a léčiti — nikoliv

a

především nechť potěší

se

snad jen baviti.
Nechť však spis

náš mluví sám

za

sebe

a

splní

ony

úkoly, jež

jsme si předsevzali!

Spisovatelka.

PŘEDMLUVA PŘEKLADATELKY.

Bedlivému pozorovateli života

moderníhonesmírný
neujde význam
blaho-

dárný vliv zařízení zdravotnických
zdravovědy pro život a zdatnost národů.
Bez zdraví jednotlivce

i

a

celku není života

pružného, úsilí
úspěchu. Kamkoliv

stejnoměrného, vytrvalosti, práce zdárné a
už rázně zasáhla zdravověda, spočívající na moderním badání
vědeckém, tam potlačila utrpení, žal a bídu a ve stopách její roz¬
kvétá jařejší, lepší život. Vzpomeňme jen ozdravotnění nemocnic,
žalářů, továren, škol, ústavů atd.
Ale i

v

životě jednotlivců během věků

čila zdravověda podivuhodnou,

účinnou její

zvláště

vítěznou

znovu a znovu

svou

osvěd¬

sílu. Viděli jsme

výchově mladého krále španělského,
zrozeného po smrti otce, předčasně zdraví si podlomivšího a zhy¬
nulého úbytěmi plic.
moc

ve

Otec

královny nizozemské, sám stařec bělovlasý projížděl
se v zimě na saních s útlounkou dceruškou v
náručí; ta, dík vý¬
chově zdravotnické, dospěla v ženu tak statnou, plnou života,
že odolala dvojnásobnému nárazu
ravěním

na

svém zdraví těžkým ochu-

příčin zevních. A což předešlý president Spojených
Států Amerických! Tak byl čilý v poměrně krátkém životě
svém,
z

že by téže činnosti mnohý,

odolal,

a

Mr. Roosevelt,

od malička statný muž sotva byl
strůjce nezdolného svého zdraví, byl

hošíkem od narození až běda

slabounkým.

než aby ženy všude horlivě a důkladně' se
podivuhodnou, převzácnou, přímo čarovnou vědou

Neschází už,

seznamovaly

s

hluboce a tak blahodárně v lidský život.
Kniha naše nechť jim slouží ve směru tom; nechť je povzbudí
a ukáže jim cestu, kterouž syn prostého dělníka i syn krále bráti
se musí, chce-li dosíci žádoucího ovoce života — štěstí v práci
a ve zdokonalování sebe i pokolení příštího.
Věc není snadna. Před časem děl Rousseau: „Hygiena jest
dosud méně vědou, ale spíše ctností.“
Hle, jaká perspektiva přezajímavá se otvírá bystrému zraku
žen intelligentních: sdružování se vědy a ctností, jež pronikají se

touto, zasahující tak

obapolně!
A. B
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TĚLOVĚDA.

Chceme-li poněkud pochopiti, co se děje v našem těle, co je

příčinou onemocnění, kde a které ústrojí jest porušeno,
bylo by možno dosíci opětného uzdravení, musíme znát
soustavu svého těla alespoň ve hlavních rysech.
To není ovšem
snadné. Laik, neznaje ani pitvy, ani fysiologie, ani nauky o nemocech,
jen stěží by se mohl bez únavy a bez omrzení domoci vědomostí tak jas¬
ných, aby se ve věcech těch poněkud vyznal. Nedocílíme toho ani dlou¬
hým, theoretickým výkladem, ani pečlivě provedenými, vědeckými illustracemi, — ba obojí spíše odstrašuje ty, kdož jsou nezvyklí vážné du¬
ševní práci.
Vyučuje se nyní ovšem na školách částečně anatomii
i fysiologii, tak že jinoši i děvčata mohou
výkladům i vyobrazením
dobře porozuměti; ale ti, kdož vyučování takového neměli,
stojí před
nerozluštěnými hádankami, a kniha, není-li schopnostem jejich přimě¬
řena, nic jim nepomůže. Většina žen vyučování toho neměla; kniha,
psaná výhradně pro ženy, musí obsahem i mluvou býti tak uspořá¬
dána, aby jim poskytla bez obtíží bohatý užitek a potěšení. Toho
docilujeme my v první kapitole tím, že z velkého množství věcí po¬
učných volíme jen nejdůležitější, jež podáme přehledně, v logickém
pořádku, ve formě snadno pochopitelné; pak, ponechavše stranou una¬
vující, obšírnosti, pozastavíme se nejdéle u věcí, pro život žen zvláště
důležitých. Takový výklad lépe utkví v paměti, ba zůstane na vždy
jasný, neboť čemu ženy se naučí, toho ihned použiti mohou pro život.
a

kterak

Žena'lékařkou.

1
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Nejbohatší a nejlepší kniha zajisté je ta, která pokud možno
nejvíce nám pro život poskytuje a jejíž obsah můžeme v životě zužitkovati.

Obr. 1. Kostra lidská.

I

Obr. 2. Kostra

gorilly.

tělovědy uvedeme jen věci nejdůležitější, všeobecné, aby čte¬
nářky naše, pochopujíce tělesné ústrojí, neobtížily si paměť ničím, čemu
neporozuměly, a aby tím nezapomněly používati toho, čemu byly po¬
rozuměly.
z

KOSTRA.

Zdraví musí

3

státi základem

krásy; to budiž jasno již
první kapitoly. V pozdější kapitole budeme se obírati krásou
zvláště a tam promluvíme i o formách těla lidského, o pěstování krásy,
jakož i o zrůdnostech.
z

se

této

KOSTRA.
Lidská kostra

jest složena z malých i velkých kostí, poetem 215;
41 jednotlivých a 87 párových.
Soustava kostí těch tvoří podporu
a
pevný podklad ústrojím měkkým, vně i uvnitř kostry se nacházejícím.
Kosti tvoří bud dutiny: dutinu lebecní, oční, nosní, celní, čelisti
horní, kanál pro míchu; dutinu hrudní a částečně dutinu břišní;
nebo tvoří páky článkované — končetiny horní a dolní; nebo konečně
soustavu
krátkých kostí, sloužících nejen pevnosti, ale i snad¬
nější pohyblivosti, tak na ruce v zápěstí, na noze v zánártí, kde štíhlé
kosti prstů se pojí k soustavě kostí krátkých s mnohými ploškami
kloubními. U končetin pozorujeme, čím dále od těla, tím více a tím
rozmanitější pohyby — tím četnější kosti a klouby, jak z obrazu patrno.
Porovnejmež kostru člověka s kostrou opice. Kostra lidská jest
štíhlá, lebka převládá velkostí, klenutím svým; poměr končetin změněn
postavením a chůzí přímou. Jinými podmínkami životními změněna
jest i pánev, hrudník; obě jsou štíhlejší, noha je menší, palec u nohy
neodstává, jako u opice. Základní formy obou koster jsou si však velice
podobny.
Lebka lidská chová při uchu nejtvrdší kost celého těla; v hořejší
části jest dutina lebecní, „akropole lidského ducha“, obklopující
mozek a čidla; odtud četné čivy (nervy), spějící k různým ústrojím
hlavy a krku, hrudi a končetin. Vtěsnáno tu v poměrně malé
místo veliké množství rozmanitých, neobyčejně jemně a podivuhodně
složených ústrojí.
Hrudník obemknut je pružnými, do jisté míry pohyblivými žebry,
chránícími plíce, srdce, velké cévy a průdušnich Lebka jest pevná, ne¬
hybná, hruď jest útvar elastický, útlejší, jakž toho vyžaduje úkol plic,
roztahujících a zúžujících se v neustálém, pravidelném pohybu. Žebra
jsou poněkud pohyblivě, t. j. malými kloubky připevněna na páteři;
v předu připojují se krátkými částmi chrustavkovými ke kosti hrudní.
V zádech sesílena soustava hrudních kostí lopatkami.
I tvoří páteř,
žebra, lopatky a mocné vrstvy svalů pevnou plochu, výborně odporující
úderu i nátlaku. Nosíme těžká břemena na zádech a při hrozícím úderu

TĚLOVĚDA.

4

ihned

nastavujeme záda, chráníce citlivější prsa. Páteř jest složena ze
33 malých obloučků s malými výběžky nasedajících na válcovité špa¬
líčky (obratle); středem obloučků těch probíhá mícha, z mozku vystupu¬
jící, jsouc takto velmi dobře chráněna před úrazem. Obratle jsou poTsp

Obr. 3. Lebka lidská.
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pohyblivé a spolu spojeny destičkami z pevného vaziva, uprostřed
jest elastické jádro, jakoby kousek pryže; uspořádání to popřává
nám postavu nenucenou a pohyby vyrovnané, oku příjemné, ale zároveň
brání, aby mozek příliš nepociťoval náraz, když běžíme nebo skáčeme.
V krajině krční páteř jest poněkud prohnuta ku předu, v krajině hrudní
poněkud do zadu a v krajině bederní zase ku předu, stojíme-li zpříma.
nichž

KOSTRA.

5

Dutina

pánevní ohraničena jest bederní částí páteře, kostí křížovou
jsou velké klouby kyčelní. V dutině vlastní
pánve uloženy ústroje močové a pohlavní. U ženy ukryta tu děloha a zde
vyvíjí se plod. O tom později. Hrudník skládající se z páteře, lopatek,
klíčku, bránící, aby ramena naše nepadala v před, a z kosti hrudní,
je pohyblivý. Naproti tomu je pánev skorém úplně nehybná, pevná.
a

kostrčí. Po stranách

Dlouhé

kosti

končetin

obsahuj í dutinu, naplněnou
dření, a jsou velmi pevné.
Kost stehenní je ze všech
nej delší. Dvě kosti spojují
se v kloubu tak, že
proti sobě
v rozličném směru
jsou po¬
hyblivé. Ježto konce kostí
brzo by se stálým pohybem
otíraly a mizely, jsou po¬
kryty vrstvou elastické a
trvanlivé chrustavky.
Aby
však pohyby dály se beze
hluku a hladce, pokryt jest
povrch chrustavky velice jem¬
nou, hladkou, lesklou blan¬
kou, která vyměšuje „tih“,
tekutinu hustovazkou, která
je kloubu tím, čím ku př.
olej šicím strojům. Vše to
jest mnohokráte pevně ob¬
vázáno

v

Obr.*4. Hruď lidská.
1 Kost

klíční.

4

Chrustavky.

2 Kost

hrudní.

5

Žebra.

3

Lopatka.
7 Kloub

6 Páteř.
ramenní.

rozmanitém směru

silného, málo jen cev obsahu¬
jícího. Čtenářky naše mají často příležitost v kuchyni podivuhodné,
krásné sestrojení kloubů pozorovati.
vazivem, skládajícím se ze tkaniva velice

strojů užíváme v mechanice látek pevných: dřeva, ka¬
mene, kovů. I kosti lidské a zvířecí, páky, určené k vykonávání jisté
mechanické práce pomocí svalů, jsou z látek pevných sestrojeny. Hlavní
součástkou především jest fosforečnan vápenatý, který nutně musí
býti zastoupen v naší stravě. Mimo soli vápenaté obsahují kosti ovšem
i součástky organické, tak zv. buňky kostní a cévy. Kyselinou rozpouštěj!
se součástky neorganické, zemité a zůstává soustava organická; ohněm.
vypálením naopak zničí se součástky organické a zbývá soustava ze¬
mitých součástek. Uvnitř dlouhých kostí nalézáme velice důležitou,
Ke stavbě
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dřeň

tučnou

zevně

okostici ke kosti pevně

přiléhající, obstarávající
ženy útlejší; kosti jsou o něco
lehcí; hrudník mužů, těžké ruční práce vykonávajících, jest vyvinu¬
tější, pánev užší než u žen, jež jsou v krajině kycelní širší, zvláště v po¬
měru k výši, a koš hrudní mají užší.
a

výživu kostí. Soustava kostí jest

ovsem u

Nutno
nělé kosti

zapamatovati si podobu kostry podle obrazu, aby onemoc¬
poznány a správně označeny býti mohly.

PÁNEV.
Pánev utvořena

jest spojením kostí kyčelních, kosti křížové, kostí
stydkých a kostí sedacích. Kloubní plochy mezi kostí křížovou a kostmi
kyčelními sotva jsou znatelný, pohyblivost je tu nepatrná. Ostny
2

Obr. 5. Pánev mužská
1

kost

z

křížová; 2 plocha kloubní;
stydká; 4 puška kloubní;
5 plocha kloubní; 6 otvor,
jímž vy¬
stupují nervy a cévy; 7 kost sedací.
3 kost

Pánev ženská

předu.
1

z

předu.

předhoří; 2 otvory pro čivy; 3 plo¬
kloubní; 4 kost kycelní; 5 svazy;
kost kostrčová; 7 puška kloubní;

cha
6

8 kost

stydká; 9 plocha kloubní;
10 kost sedací.

hrany slouží k zachycení svalům, jež jsou zde přirostlé. Otvory na
pánvi prostupují cévy, čivy i svaly. Klouby kycelní poněkud jinak jsou
utvořeny než klouby ramenní, kde je pohyblivost mnohem volnější, na
všechny strany, kdežto zde stačí pohyb jednodušší.
Ženská pánev jest plošší, kost kyř.elní vyhnuta ven, vchod
pánve je větší, okrouhlejší než u muže, kost stydká tvoří s kostí sedací
u muže úhel
ostřejší nežli u ženy. V celku jest pánev ženská, jak už
podotknuto, širší, u muže hlubší a užší.
a

PÁNEV.

7

vyplnění mateřství jest útvar takový ovšem nutný; jet dě¬
ve hloubi pánve, v prostoře, omezené kostí křížovou, se¬
dací a stydkou, obklopena jsouc svými vazy, střevem a měchýřem*
Děloha, po oplodnění se zvětšující, nemá již místa v naznačeném
prostoru, který zoveme ,,malou pánví“, i vystupuje výše v tak zv.
„velkou pánev“, utvořenou páteří bederní, kostmi kycelními a kostí
stydkou a stěnou břišní. Ke konci těhotenství stojí dolní díl dělohy,
objímající hlavičku plodu, normálně tak, že hlavička umístěna jest nad
vchodem do pánve. Objem hlavičky musí býti v určitém poměru ku prů¬
měru pánve, která je nepodajná. Musí býti o něco menší, sice hlavička
do pánve nevstoupí a přirozený porod jest nemožný. Žena postavy norPro

loha uložena

Obr. 6. Pánev ženská
1

5

(s hůry).

páteř; 2 kost kyčelní; 3 kost křížová; 4 kost kostrčná;
hrbol, kde svazy upevněny; 6 otvor pánevní; 7 kloubní
plocha mezi kostí křížovou a kyčelní; 8 kost stydká.

pánev určitého průměru; míra ta musí býti vždy stejná, má-li
tělo dětské pohodlně projiti. Jsou-li kosti lebeční u plodu dosti podajné
a měkké, vyrovná se tím nepodajnost pánve a projde i hlavička po¬
mální má

někud větší.

přímém, příčném a v šikmém.
jistých bodů a vypočítáváme
průměry ty. Nej důležitější jest průměr přímý, který ustanovíme, zna¬
jíce vzdálenost středu kostí stydkých a kosti křížové. Je-li o 2 cm.
kratší než má býti, tu porod normální jest nemožný.
pánve měříme ve průměrech:
Měřítkem ustanovíme zevně vzdálenost
Vchod

hned

Jest velice důležito, aby ženy poměry ty poněkud seznaly; chceme
vyložit i, za jakých okolností zúženi pánve nastává.

vyvinutí kostí spojené se všeobecnou slabostí snadno
pozmění soustavu kostí, takže nastane změna v podobě pánve; nemoci
Nedostatečné
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kostí, jako „anglická nemoc", správně křivice i rhachitis zvaná, za¬
nechává

jisté znetvoření kostí, které stářím ovšem se nezmění, ač
tělocvikem v čas provedenými ještě pozměniti se může.
Často vídáme zkřivení páteře, jedno rameno je vyšší než druhé. Páteř
je prohnuta bud stranou, vpřed nebo vzad. Změní-li se prohýbáním
kostí podoba vchodu pánve, zúží-li se průměr přímý, bývají porody
velice těžké, anebo nutno podniknouti „císařský řez". (Viz díl druhý.)
Zřídka stává se i nepravidelnost druhu jiného, jež pozměňuje postavu
ženy a není beze vlivu na porody; je to však případ jen řídký.
Ve „Zdravovědě" a v druhém oddílu částečně vylíčíme, co třeba
činiti, čeho se varovati, aby kosti od nejprvnějšího okamžiku, už v ži¬
votě matky, až do dospělosti řádně a přirozeně se vyvinuly. Prozatím
třeba pečlivě stat o kostře pročítati, aby pak porozumění bylo snadnější.
masáží

a

SVALY.

Svaly jsou ústrojí, sloužící pohybu. Jest to onen díl těla, který
„masem". Sestávajíce z vláken, pojících se ve svazečky, mohou
se svaly stáhnouti,
zkrátiti, čímž sbližují bud dvě kosti, proti sobě
pohyblivé, ku př. na končetinách, anebo stahují a rozevírají dutiny a
otvory, ku př. oči. Jsou bohatě opatřeny cévami a čivy čili nervy.
Skorém všechny výkony našeho těla jsou pohybem, a péče o svaly nesmí
nikterakž býti zanedbána.
zove se

Pohlaví ženské

jest méně svalnaté než mužské, majíc ovšem právě
že vesměs zanedbaných, špatně vycvičených. Nemožno
svalstva sezením za kamny a rozmazlením. Okrouhlé
formy ženského těla neoznačují dobré svalstvo, nýbrž jen tuk, uložený
ve tkanivu podkožním.

tolik svalů, jen
dosíci pevného

Hranatější forma mužů pochází jak od vyvinutějších kostí, tak
mohutnějšího svalstva, jak lze při prvním stáhnutí svalů dobře
pozorovati.
Větší část svalů
máme jich 550, z nichž 270 v páru a 10 jednot¬
livých — podléhá naší vůli, stáhnou se, vykonají pohyb, chceme-li,
čili nic.
Na našem vyobrazení vidíme svaly ty dobře.
Máme však
i svaly, jimž nemůžeme rozkaz ováti; jsou to svaly, složené z jiného,
lenivějšího tkaniva, ku př. svaly žaludku, střev, měchýře, dělohy,
cev a i srdce, ač toto sestává z vláken, podobných svalům prvým. Dvé
ústrojí záleží dokonce jen z vláken svalových, srdce a děloha.
i od

—

Tab. I.

Ústroje dýchací.

.)
'

V

TAB. I.

1.

představuje spodní konec průdušnice s je¬

má tři
Tuhé, chrustavčité prstence udržují
rourovité větve ty otevřenými a pro vzduch

jím rozvětvením do pravých plic, jež

laloky.

stále

průchodnými.
☆

,.štěrbiny
hlasové", jež jest ohianičena pohyblivými a

2. obraz otvoru hrtanového, t. zv.

chvění velice schopnými ,,svazy
Tahem svalů, jež se upínají na

hlasovými".

chrustavky

hrtanové, svírá a rozevírá se tato štěrbina při
zpívání a mluvení, kdežto poklůpek hrtanový
slouží k tomu,
aby při polykání zamezil
vklouznutí potravin z hltanu do hrtanu.
☆

znázorňuje obě polovice plic, pravou v prů¬
řezu podélném, aby bylo viděti vnitřní stav¬
bu jich, levou s polovice povlečenou pohrudnicí. Nápadný jsou četné cévy, které proplé¬
tají plíce vně i vnitř; z nich můžeme sóuditi,
jak krevnaté jsou plíce. Rozvětvení průdušek
pak poučuje nás o tom, jak vdechnutý vzduch
vniká iaž do nejzevnějších částí tkáni
kde se děje v každé jednotlivé dutince

plicní,

plicní

krve a látkami vzdu¬
chu. Srdce uloženo jest uprostřed a vysílá
tepny svoje na všecky strany. — Na hořejším
výměna mezi látkami

konci

jeví

z

průdušnice zříti jest hrtan, jak se nám
předu, pohyblivý, ale destičkami chru¬
stá v či tý m i chráněný.

Průdušnice

Hlasivka

Poklůpek hrtanový.
Pravd vétev

Svazy hlasové

Chrustavka hrtanová

Rozdělení průdušnice

Hrtan (zvětšen)

Levé plíce

Pravé plíce

Pohrudnice

Tepny (modré)
Žíly (červené)

v

Rozvétveni

průdušek

Ústroje dýchací.
Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

Tab. I.

i

i
!

i

x
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Tenké vrstvy
nostech, a to i v

vláken svalových nacházíme skorém na všech vnitř¬
podobě kruhovité, ku př. na střevě, kdež mají účel
znenáhlým stahováním pošinovati obsah v žaludku a ve střevě; činnost

chorobným podrážděním, způsobuje prudké bolesti,
křeče, „koliky", a vede i k pohybům ve směru opačném, jako při zvra¬
cení. Vždy jsou to nervy, které pohyb vyvolají na povel nebo mimo vůli
tato, zvýšena

člověka.

Žena lékařkou.
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SRDCE.
Vlákna svalová tak

jsou na srdci uspořádána, že jich stažením
dutiny, komory, v srdci se nalézající, tak se zmenší, že co v nich
bylo, ven se vytlačuje. Položíme-li ruku na krajinu srdeční, ucítíme
pravidelné tepání — srdce př každém stažení zmenšené po¬
někud se vzdálí od stěny hrudní,
při roztažení, náhle se zvětšu¬
jíc, malým úderem se k ní
přiblíží. Stažením a rozepnutím
vylévá a vlévá se krev do srdce a
žene se do všech, i nej vzdáleněj¬
ších dílů těla; nemalé porušení
nastane, je-li sval ten,
srdce,
ochablé nebo ztučnělé, a není-li
s

to,

aby

s

dostatečným tlakem

pracovalo.
Máme-li

zachovati

musíme hleděti si

zdraví,

již u dětí nor¬
málního vývinu a výkonu srdce.
Od
srdce
vychází céva,
v brzku se
rozvětvující a vysíla¬
jící větve a větévky do všech
konců a tkaniv
nej jemnější
větévky, zprostředkující tak zv.
,,vnitřní
dýchání", zovou se „vláObr. 8. Srdce a cévy.
sečnice“;
1 Tepna kličková
tyto znovu se spojují
levá; 2 krkavice; 3 tep¬
v obráceném
na kličková
smyslu ve větévky
pravá; 4 krkavice; 5 žíla dutá
horní; 7 srdečnice; 8 pravé ouško; 9 ko¬
vždy větší a větší a jaksi s druhé
mora pravá; 10 zevní
cévy srdeční; 11 levé strany zase směřují k srdci.
ouško; 12 tepny plicní; 13 žíly plicní.
Srdce jest rozděleno ve dvě
polovice, pravou a levou; nahoře
jsou dvě předsíně, dole dvě komory. Dobrá, čerstvá krev vniká z plic do
levé polovice — nahoře do předsíně, odtud do
komory a z komory sta¬
žením srdce vháněna bývá v cévy a tkaniva, kde
pozbývá krev kyslíku
a
jiných živných částí ve vlásečnicích; tamže sebere odpadky, zvláště
kyselinu uhličitou, a tmavá, špinavá proudí ku pravé polovici
srdce, do předsíně, odtud do komory, z komory do plic, k vyvětrání,
očištění chemickému. Cévy od srdce vedoucí
mají stěnu mnohem sil¬
nější a jsou jaksi uschovány ve svalech, probíhají hlouběji v našem
—

SRDCE

—

ČIVY.

11

cévy k srdci vedoucí, které vidíme snadno jako modravé
pruhy na povrchněla; poznáme je po tepu a zovou se „tepny“. Příliv
i odliv, očištění a sebrání organických odpadků obstarává srdce a
plíce. Nedostatečně je obstarává srdce ochablé a dýchání povrchní. Na
srdci zvířat krásně lze viděti zařízení, směřující k tomu, aby při sta-'
hování se srdce krev jen v určitém směru proudila a zpět se nevracela.
tele

než

í5

1

2

Srdečnice.
2

'

3

Tepna plicní.
Žíla plicní.

4

Předsíň levá.

9 Komora

Stěna srdeční
6 Komora levá.

pravá.
Žíla dutá spodní.

11

Stěna srdeční.

12

Předsíň

13

Žíla plicní pravá.
Žíla dutá horní.

14

7 Další kus srdečnice.
8

10

pravá.

15VTepna plicní pravá.

Přepážka komor.

Obr. 9. Podélný

průřez srdce.

uříznutých, vidíme neobyčejně důmyslně
se otvírati a zavírati.
Vzrostlý člověk dýchá asi
16—i8krát v minutě, srdce mu bije asi 7okrát v minutě. Maje 50 roků,
vdechl 50omilionkrát, a srdce udeřilo 200omilionkrát.
Tužme svaly, tužme srdce, dýchejme hluboce a to čistý vzduch!

Vlévajíce vody do
sestrojené klapky

cev a tepen

ČIVY.
pohneme, všude zavzní nám vstříc „nervy!“ „nervosní !k‘
jsme se pocitovati něco, o čem vlastně bychom neměli mít ani
zdání.
To jsou následky všeobecného předráždění a všeobecné sla¬
bosti. Málo jen lidí vlastně ví, co nervy opravdu jsou a jaký je vztah
jejich k ústrojí našeho těla. Přihlédněme. Nervy (čivy) slouží našemu
citu a naší vůli; vycházejí z „centrálek“, kde sídlí naše vědomí a pocit
mozek to a mícha. Od obou centrálek táhnou se pevná vlákna, jakoby
provázky i do kůže i do všech ústrojí našeho těla; jsou to nervy. Tak
důležité jako podrobná pitva nervů, je lučebné jich složení, které nás
vede k volbě přiměřené stravy.
Kam

Naučili

—

se
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Čivy sestávají

bílkovin, tuků a tukům podobných součástí, jako
pod. Z neústrojných látek je to draslík a kyse¬
lina fosforečná i jiné látky lučebné, ale v tak malém množství, že sotva
možno je zjistiti. Postačí však často nej menší množství ku podráždění
nervů, velice citlivých. Ku př.
jedy v nepatrných dávkách
mohou míti veliký účinek, tu
dráždíce, tu ochrnujíce. Ne¬
známe lučební
pochod, ve¬
doucí k podráždění nervů, ne¬
víme, co to je, že pomocí
nervů
povstává pocit a že
cerebrinu, lecithinu

z

a

mozku potom letí rozkaz ku
velice vzdálenému svalu,
aby

z

vykonal určitý pohyb.

Zajisté

proudu, který
ubírá, a za blesku¬
rychlého výkonu v mozku tvoří
se a boří
jakési lučebné slou¬
čeniny, nevíme však jaké; mu¬
nervstvem

silo

by

se

živoucím
ovšem

látek
tak

za

se

to vypozorovat

organismu

a

možné není.
v

na

to dosud

Výměna
býti

našem těle může

porušena, že se tvoří v těle
jed* v těle úplně zdra¬

našem

vém
a

skorém

úplně scházející,
jed ten může ústrojí čivové

otravovati. Naší starostí budiž

Obr. 10.
1

Velký mozek.

2 Mozeček.
3

Mícha.

Čivy míchové.
4 Pleteň ramenni.
5

Čivy mezižeberní.

6 Pleteň

kyčelní.

dobrá, přiměřená výživa, do¬
statečný cvik svalů, přirozená
činnost vnitřností, zamezující
tvoření se jedů, a konečně pak
chraňme

se

léků

jedovatých,

jež v čas nemocí a ochablosti
pěkně stranou, neotravujíce se ledajakous medicínou, za divotvornou prohlašovanou. Velice neblaze a
prudce působí na nervové
ústrojí alkohol, líh, z počátku dráždě, pak ochrnuje.
Vidíme, že nervy dosti správně přirovnávány ku drátům telegraf¬
ním, vodícím depeši z centrálního úřadu ke svalům a od povrchu těla
nechrne

Čiv>
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zprávu zprostředkujíce a co vše se děje mozku zvěstujíce —
nervy citlivé a nervy k pohybu sloužící. Tyto, vnikajíce k vláknům
svalovým přečetným a jemným rozvětvením, podraždují je k stáhnutí,
k pohybu; nervy citlivé, rozvětvené v kůži a ve všech ústrojích těla, refe¬
rují jaksi o všech dojmech a pocitech stanici ústřední — mozku.
Nervy, vycházející přímo z mozku, zoveme mozkovými, a nervy,
vycházející z míchy, míchovými. Podle činnosti zvláštní máme smyslové
nervy v oku, v uchu, v nose, v jazyku a v pokožce; a máme nervy sympa¬
tické, pletivo nervů podél páteře uvnitř těla, související tu s míchou, tu
s vnitřními ústrojími, soustavy od nervů
mozkových a míšních rozdílné.
V obr. io. vyznačena souvislost
míchy s mozkem, poloha mozku velkého
zase

a

malého

a

rozvětvení nervů.

Obr.

n.

znázorňuje rozvětvení na hlavé — méně
hustě rozvětvují se ostatní nervy po těle.
Nemůžeme pohnout i prstem, žalu¬
dek nemůže sé sprostiti svého obsahu,
nemůžeme vydati hlasu bez pobídky
mozku, vyslané po nervech k dotyčným
ústrojím. Ustrojí takové, byt sebe
zdravější, selže, ani se nepohne, je-li
bud náhle přerušeno spojení to, anebo
je-li ústřední orgán nemocen. Poroz¬
umíme ted stále

bolesti

se

měnícímu

stavu

lidí

Obr. 11 Povrchní čivy na hlavě,
nervosních, hned tu, hned

porušení pociťujících, víme-li, že ústrojí nervové onemoc¬
jest činnost jeho porušena. ,,To je jenom nervosní!“ Ta¬
kováto slova snaží se nemocného jaksi upokojiti umístěním sídla
choroby v obor nervů, za všechno zodpovědných. Nemoc tím
ovšem o nic není lehčí a snažší. Nervosnost, po léta trvající, vede
k osudným změnám ve vnitřních ústrojích, omezujíc přirozenou jejich
činnost. Za to však žaludeční bolesti, jak je vídáme u neurastheniků,
náhlá ztráta hlasu u hysterických, následek to ochrnutí nervů vazů
hlasových, křeče v životě a pod. jsou následek pomíjejícího porušení
činnosti nervů a nikoli onemocnění ústrojů těch.
Povíme později, jak zabránit onemocnění nervů a jak každý v okolí
svém může přispěti ku potlačení slabosti a dráždivosti nervů.
Obraz 12. znázorňuje nám lidský mozek. Vidíme závitky na po¬
vrchu jeho, přechod v míchu; mozek sestává z přečetných buněk a je
sídlem duševní činnosti.

tam

nělo

a

že

a
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Veliký hygienik šerých dob, Mojžíš, už řekl: „Duše všelikého
krvi jest.“
Prazvláštní tato tekutina jest oním předůležitým
činitelem, který veškerý život zprostředkuje — zárodku v životě matky,
těla

v

v

těle našem roznáší potravu

kostem, nervům

—

a

všem tkaninám, svalům, vlasům, nehtům,
vynáší odpadky po práci ve svalech a mozku zbý-

Qbr. 12. Mozek.
C

Závitky mozku. Cb Mozeček. MOb Mícha prodlou¬
Pleny mozkové. E Kost lebeční. Sp Výčnčl

žená. d

trnový. B Obratel.

vající. Přibližně vypočteno, že asi třináctý díl těla našeho jest krev.
Muž vážící 70 kg. měl by 5—7
kg. krve, dobře živený více, zhublý
a
tučný méně. Píchneme-li se do prstu, tu zpozorujeme, že vyteklá kapka
krve ztrácí krásnou červenou svou barvu, ztemní a brzo uzříme kol
temného houstnoucího středu světlý proužek zažloutlé
tekutiny. Krev,
opustivši cévy, sráží se: sraženina odděluje se od tekutiny. Tekutina
obsahuje bílkovinu, soli a značné množství kyseliny uhličité. Ve sra^
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krvinky, neboli tělíska krevní, sestávající z bílkovin
haemoglobinu cíli barviva krevního, které i v našem těle i v la¬
boratoři mnoho kyslíku přijímá a velice snadno zase se ho zproštuje.
V tekutině je jen V20 kyslíku, v haemoglobinu — který je příčinou
červené barvy krve — je kyslíku °/io. Vody má krev naše 83%, u novo¬
rozeného 85%.
Krevní tělíska, jen drobnohledem viditelná, jsou
okrouhlými destičkami shora
i zdola uprostřed prohloube¬
nými. Ulměteme-li z měkkého
chleba kuličku a stlačíme-li ji
palcem a ukazováčkem, máme
asi hrubou podobu krvinky.
Prohloubení to zvětšuje plo¬
ženině nalézáme
a

tak

chu

a

zv.

činí

krvinku

ohebnou.

Průměr

krvinky je 0,007 mili¬
metru, což sotva můžeme si
představit; tloušťka obnáší
0,001 až 0,002 mm., ale máme
jich na 250 tisíc milionů či
250 miliard, z nichž jest jedna
miliarda bílých tělísek. V jed¬
nu plochu složené, zaujaly by
krvinky 3840 m2., t. j. plochu,
kterou
bychom obešli, uči¬
nivše 80 kroků po délce a 80
po šířce! Udání toto jest předůiežité

a

vání. Celá

hodno

zapamato¬

Obr. 13.

Červené

mírně zvětšené k
rudé a bílé; B silnější

A

D

a

bílé krvinky.

sobě

lnoucí

krvinky

zvětšení; C se strany;
ještě silnější zvětšení; E rudá krvinka

ve

vodě

zduřelá; F a G bílé krvinky;
krvinky ve formě malin.

Hal rudé

jedna třetina krve
jest ve plících a při každém úderu srdce vylévá se 176 grammů, t. j.
skorém sklenice, do plic z pravé části srdce a totéž množství z plic vtéká
v levou část srdce a odtud po všem těle.
Cévy v plících rozvětvují se v miliony vlásečnic, jemnějších nad pa¬
vučinu, které opřádají konečky větví průdušnice, sklípky plicní, tenoun¬
kými stěnami vlásečnic těch. Následkem různého tlaku plynů děje se
zde nesmírně důležitá výměna plynů — ze vzduchu vdechnutého vstupuje
kyslík ke krvinkám a kyselina uhličitá vystupuje tudy k vydechnutí
z krve.
Vzduch vydechnutý obnáší o 5% méně kyslíku, než vzduch
vdechnutý, za to má o 4V2V0 kyseliny uhličité více. Krev okysličená,
očištěná, je krásně červená, krev obsahující kyselinu uhličitou, tedy zne¬
čištěná, je tmavá. Vydechujeme však i vodu, a to ve 24 hodinách prů¬
měrně 1500 gramů. Povrch všech krvinek je 25Óokrát větší, než povrch

Í6
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těla našeho

povrch sklípků vzdušných plic, v něž ústí poslední roz¬
průdušnic, je 2okráte větší, než povrch našeho těla, maje
celkem 60—80 m2. V krvi naší jest 30—40% celého množství plynů —
teda třetina naší krve sestává z plynů.
a

větvení

Vzrostlý člověk je¬
diným vdechnutím po¬
hltí V2 litru vzduchu a
vydechne 1/2 litru zne¬
čištěného vzduchu;
v

jedné minutě, to jest

šestnácti
dechy, •ob¬
náší to 8 litrů; za ho¬
dinu

480 litrů;

hodiny
pak

11.520

se

divme

krevnosti

a

za 24

litrů —
chudo¬

úžasné

ú-

mrtnosti

a

srdce.

i

povrchní žila

k

ledviny.

I

tepna kyčelní.
žíla kyčelní.

b srdečnice.
c

srdečnice

sestupující.

ramenní.

d

tepny plicní.

e

pravá krka-

n

vice.

o

m

/žíla hrdelní
vnitřní.
j

tepna

děloha.

vrchní žíla ste¬
henní.

menní.
h žíla ramenní.

q
r

naše

zdravotní

bída.

Kolik lidí

trpí při stra¬
žíla stehenní.
příliš bohaté počastepna stehenní. nou otravou
ústrojí ná¬
sledkem špatného pro-

p tepna
ra¬

úbytěmi plic!
Věru, poměry ty jsou,
ne-li důležitějšími, tož
zrovna
tak důležitými
jako výživa a strava,
která výhradně zajímá
obecenstvo. „Dobře jíst
a dobře pít“ — špatně
spát a špatně dýchat —
a
výsledkem jest celá

stehenní.

vě

větrávání celé té massy
krve!
Nervosita, tlak
Obr. 14.

Systém krevního oběhu
Tepny a žíly.

hlavě, nechuť ku prá¬
ci, ochablost a zvláště

v

chudokrevnost

jsou dů¬
Ký div! V ložnici pevně uzavřené dýše čtvero až patero
plic; po krátké době kyslík jest skoro vyčerpán a celá rodina vdechuje
až do rána vzduch důkladně
znečištěný — malá operace početní s výše
''danými číslicemi, velice zajímavá a poučná, každého o tom přesvědčí!
kazem toho!
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několik jen vteřin, bez
vody po několik dní. Nej důležitějším výkonem našeho těla jest tedy
dýchání, pak vstřebávání vody a pak teprve požívání jídel pevných.
Víme už, že dýchání nám značí výměnu plynů: uvádíme v tělo
kyslík — ovšem se všemi ostatními součástkami vzduchu — a vypuzujeme hlavně kyselinu uhličitou (s některými jinými plyny v malém
množství). I pokožka našeho těla slouží výměně, jakémusi dýchání,
o čemž později. Mluví se i o dýchání žaludku — polykajíce a to zvláště
,,na prázdno", polykáme vzduch; i za zažívání tvoří se v ústrojí zaží¬
vacím kyselina uhličitá. Je „dýchání zevní" — krev stýká se při
něm přímo se vzduchem, nás obklopujícím, a je „d ý c h á n í v n i t ř n í"
odehrávající se výhradně uvnitř našeho těla — výměna plynů ve tka¬
ních, v buňkách. Ku př. sval stáhne se, oživen byv čerstvou krví;
stáhnuv se, vykonal jistou práci, spotřeboval látky živné a zbyly látky
z
přeměny té, odpadky, zvláště kyselina uhličitá. Kyslík je život, čilost,
kyselina uhličitá je smrt; ta tedy se musí odstraniti a také se odstraní
krví, která přijmuvši ji v syrovatčinu, tekutou svou součást, odplavu je
ji k plícím, kde nabravši kyslíku červenými krvinkami, zase kyslík při¬
vádí ke svalu, k ostatním i nejjemnějším součástkám těla našeho.
Krev v plících řádně se očišťuje.
I kůží odchází mnoho škod¬
ných látek, rovněž ledvinami, obojí ústrojí vzájemně se podporují,
výměna plynných součástek těla našeho jest však nepoměrně energi¬
čtější v plících.
Ústrojí našeho těla jsou ovšem solidární, nikdy toho nezapomínejmež! Ale onemocní-li ze tří zmíněných ústrojí jedno, nastane
povážlivé porušení zdraví, buď že zanedbaná kůže dostatečně nepracuje,
buď že ledviny nepřiměřenou stravou onemocní, buď že povrchním
dýcháním, špatně vyvinutou hrudí, při onemocnění plic očišťování krve
děje se nedostatečně. Mezi ženami panují o poměrech těch představy
úplně nejasné a proto zřídka se mohou domoci pravé radosti, pravého
štěstí a uspokojení životního.
Energické dýcháni, vzduch bohatý na
kyslík — to je pravý prostředek k povzbuzení a posílení života a ku
poskytnutí pravé radosti ze života. Kéž slova ta povzbudí touhu po
porozumění poměrům těm a žádostivost po pokladu tom u skleslých
a ochablých!
Pohlédněme na vyobrazení plic a zapamatujme si ústrojí jejich,
abychom i výkonu pak snadno porozuměli! V levo nahoře vidíme průdušnici, kudy vzduch, ohřátý a v nose poněkud prachu zbavený, vstupuje
v
plíce. Průdušnice je trubice, chová polokruhy z chrustavek, jichž obBeze

vzduchu

nemůžeme

zíti, leda

po

—

Žena lékařkou.

3

KŮŽE.

19

je-li bránice i se svaly hrudními ochablá, hrud spatně vyvinutá, dýchání
je nedostatečné a opatřování těla kyslíkem jest v povážlivé míře ohro¬
ženo; energické tužení svalů dýchacích, což zvláště je důležité v mládí,
a zdravá průdušnice velice
podporují dýchání.
Dotkneme se zde osudné úlohy šněrovaček při š p a t n é m dýchání.
Sněrovačka jakéhokoliv střihu předem vede k seslabení svalů hrudních;
mnohé ženy bez šněrovačky nejsou s to po delší dobu sesláblými svaly
těmi udržet se v přímém postavení. Po odstranění obvazu, pod kterým
ku př. zlomená ruka po několik neděl se hojila, shledáme ruku tu hube¬
nější než ruku zdravou — svaly nečinností ochably, ztenčily se, seslábly,
a třeba cvikem zase
je síliti. Totéž stává se pod tlakem každé šně¬
rovačky.
Lze snadno měřiti tak zv. spirometrem vzduch vdechnutý a vydech¬
nutý. Měřením takovým přesně zjištěno, že se vdechuje při šněrovačce zapnuté o 20—34% vzduchu m é n ě, než při šněrovačce otevřené.
Vypočítáno, že ve 12 hodinách, t. j. v době, kdy Sněrovačka se nosí,
ztratí se 1152 vdechů — následek pak jest chudokrevnost, zmenšený
odpor proti škodlivým vlivům — pole připravené pro tuberkulosu.
Pak nesmíme zapomenouti na 11 a k šněrovačky, který obnáší
2 až 20
kilogrammů. Tlak ten po zákonu přírodním působí v měkkých
těch částech na všechny strany. Tlak šněrovačky v pasu stažené zdržuje
krev v srdci, ve velkých cévách a v plících, ba i v mozku; tlak když
působí i dolů, na ústrojí ne příliš pevně zavěšená, pošinuje ledviny,
žaludek, zvláště však mění polohu matky, jsa příčinou mnohých žen¬
ských nemocí.

KŮŽE.
zanedbaným ústrojím je naše kůže. Úkony její,
její příliš málo jsou známy i nedbáme jí, oděvem i bytem ji
týráme a nastudíme-li se, nevíme si s ní rady. Přijde však doba, kdy
budeme chápati důležitou její úlohu a kdy při výchově a ošetřování
mládeže bude jí věnována veliká pozornost.
Přispějeme ku pokroku tomu, pojednáme-li nejen o koupelích,
oděvu atd., ale všimneme-li si zvláště ústrojí a výkonů kůže. Reforma
způsobu žiti ani jinak vysvětliti a odůvodniti se nedá. Znenáhla počíná
i obecenstvo chápati, že kůže nám neslouží jenom za pokrývku, že není
jen sídlem smyslu pro čití, ale že je jako plíce, jako ledviny ústrojím
k očištění těla, které musíme v dobrém pořádku udržovati.
Kulturou velice

složení

TÉLOVÉDA

loučky jsou

:

předu, kdežto v zadu, naléhajíc na jícen, má jen blánu
1_ou; čím více se průdušnice rozvětvením zužuje, tím více mizejí
proužky chrustavkovité. Průdušnice se rozvětvuje v pravou, kratší a
širší větev a v levou, delší a užší. Ana pravá strana plic zánětem častěji
zachvácena bývá než levá, a že předměty byvše vdechnuty častěji
v pravou větev zalétají, vysvětluje se větším rozměrem
pravé větve.
Větve průdušek vždy jemnější ústí konečně ve sklípku plicním, v ko¬
můrce malinké, mající průměr o.io millimetru; ježto však sklípků
v
plících jest na 1800 millionů, činí to plochu dlouhou a širokou
60—80 metrů, či jak jsme už zaznamenali, dvacateronásobný povrch
našeho těla! Vnitřek sklípků opředen tenounkými vlásečnicemi, je¬
jichž stěny propouštějí plyny pod jistým tlakem. Vlásečnice dávají
počátek větévkám větším, jež blížíce se zase k srdci tvoří cévy plicní,
ústící v srdce levé, s krví občerstvenou. Ze srdce pravého vycházejí
tepny s tmavou krví; tepny rozvětvujíce se, tvoří pak vlásečnice plic¬
ních sklípků. Velký obraz plic nám znázorňuje v právo proplétající se
trubice a trubičky průdušnice, cev a tepen, v levo jest znázorněn povrch
plic, potažený jemnou, lesklou blankou, která i stěny hrudníku i srdce
vně i vnitř pokrývá a kterouž jsme uvnitř kloubů už zpozorovali. Pravá
strana plic má laloků tré a levá laloky dva (na vyobrazení chybně na¬
značeny tři). Plíce mění objem podle toho, jsou-li naplněny vzduchem
čili nic; jsou dole volny, jsouce zavěšeny průdušnicí a velkými cévami
nahoře v hrudi. Plíce novorozenců jsou růžové, u vzrostlých však mramorovitě zašedlé až začernalé vniklým prachem.
,,A jak tedy dýcháme?" táže se důmyslná čtenářka. Čím se
uvolňuje a čím ztěžuje dýchání? Plíce jsou dosti passivní při výkonu
tom, any nemají ani silných svalů, ani hybných nervů. Hlavní úloha
připadá bránici, plochému, velkému to svalu, který přepíná celý
okrouhlý prostor pod plícemi, odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní,
jest vypouklý v dutinu hrudní a pak souvisí se svalstvem hrudním;
dýchání účastní se někdy i některé svaly k lebce připojené, což pozoru¬
jeme při dýchání z různých příčin velice ztíženém. Bránice je ve spojení
s mozkem a to dlouhým nervem, vycházejícím z míchy krční. Při vdech¬
nutí zkrátí se svaly mezi žebry, pozvedajíce je a rozšiřujíce prostor
hrudníku, bránice klesá a plíce, jsouce nuceny rozepnouti se, naplní se
vzduchem; svalstvo ochabne, žebra poklesnou, bránice stoupá, tlačíc
na plíce zdola, elastické plíce se do jisté
míry svraští, vzduch se vypuzuje — výkon to fysikální, spočívající na rozředění vzduchu v plících.
Zduří-li sliznice průdušek, nahromadí-li se tekutina mezi plícemi a
hrudní stěnou při zánětu pohrudnice; zacpou-li se plicní sklípky nebo
v

TÉLOVÉDA:

20

Nemoci kožní

množí, naskytujíce se zvláště u žen chudokrev¬
ných; často vídáme i značně zvýšenou citlivost kůže, kterou nezná ten,
kdo kůži si otužil.

se

Jest tedy důležito soustavu kůže poznati

a

přiměřeně

ji ošetřovati.
Rozeznáváme dvě,

kůži. Svrchní
vrstva, která jaksi životní běh svůj ukončila, skládá se z buněk odumře¬
lých, odlupujících se, ana ze spodu neustále vyrůstá náhrada. Je to
tak z v. pokožka (epidermis), necítící, ježto nemá nervů, vrstva, jíž i cévy
scházejí. Pod ní však nalézáme vrstvu hojně opatřenou překrásně
uspořádanými kličkami cev krevních i mízních; neméně krásně zakon¬
čeny tu nervy, podávající zprávu o každém dojmu kůže míchou až
k mozku, af jde o horko, o zimu, o pouhý tlak, o bolest. Mimo to však
nalézáme tu ještě dvojí ústrojí velice důležité, žlázy. Jeden druh žláz
obsahuje tuk, druhý slouží potu. Žlázy tukové, nestejně v kůži roz¬
dělené, ústí i ve průchod vlasů a vlásků; žlázy potní, nestejné veli¬
kosti, rozděleny po celém povrchu těla; čítá se jich na dva milliony —
armáda to jistě velice důležitá. Pod touto předůležitou vrstvou je „pol¬
štářek"
vazivo tukové, více méně vyvinuté, u tužných lidí, žel, až
příliš vyvinuté.
od sebe velice

se

lišící vrstvy

v

—

Z našeho obrazu

jest patrno, že uspořádání kliček, jimiž mnohem
stejné době proudí, než v cévě probíhající přímo, má sloužíti
jakémusi výkonu obzvláště důležitému. A je tomu tak. Po řádném
namáhání svalů, po rychlé chůzi, tělocviku a pod., po notném zahřátí
horko nezůstává uvnitř těla, ale mocnějším přílivem v ony kličky, jež
jsou zejména poblíže žláz vyvinuty, zvýší jejich činnost, a nejen že větší
množství krve v kličkách snáze se ochladí než uvnitř těla, ale í žlázy
mocněji pracují — kůže se stává vlhkou, mokrou a už čichem pozná¬
váme, že činnost její jest zvýšena; vidíme též, že kůže jest poněkud
více krve

zardělá

v

a

na

dotknutí

horká.

Horká

tekutina snadno

se

ochladí

jemnějších — krev v kličkách rychle se ochlazuje a rovno¬
nastává, t. j. lučebné, velice složité pochody pomocí kyslíku
dávají teplo, které vlivem ústrojí nervového výše asi vždy stejné do¬
sahuje — na severní točně při —40° C i na rovníku při 40° C, což je
ovšem velice podivuhodné. Je-li tělo naše v nebezpečí příliš velké ztráty
tepla, tu smrští se kůže — dostáváme „husí kůži" stáhnutím malého
svalu, jak viděti z obrazu. V kličkách poněkud stlačených krouží
méně krve a méně krve v kličkách znamená i méně teploty; krev zůstává
v nitru těla, jsouc tam lépe chráněna. To se stává, vyjdeme-li v zimě
ven z teplého pokoje. Kůže je tedy znamenitým regulátorem teploty
našeho těla. Je-li sálání tepla s povrchu těla našeho porušeno, ku př. při
třesavce, na počátku horečky, kde nemocný je zsinalý, bledý při 40° C,
v

rourkách

váha

zase
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porušení, rozčilení, nemocný chce utéci, nezřídka
okna, nastane obluzeni, tlukot srdce a bezvědomí. Hle, následek
přerušení regulace!
Při horečce používáme vody, abychom beze vší škody docílili
ochlazení, jak přínastává

skočí

značné

z

n

roda

sama

kolností
ních

to

o-

za

^

normál¬

provádí.

Ale

nejen ří¬
teploty jest

zení

úlohou kůže.
něné

Zmí¬

již žlázy slouží

i k odstranění látek

tekutých a plyn¬
ných. Bohužel, že
my většinou, díky
kultuře, ztratili
jsme
elastičnost,
svěžest

kůže; člo¬

věk moderní

sotva

zdravá
jest. Žlázy
potní, jak z ob¬
razu vidíme,
jsou
rovněž uspořádány
podle pravidla, uví,

co

kůže

místiti
místečku

na
co

malém
možno

největší odměšujíci plochu. Tru¬
bička, dole v klubí¬
čko stočená, dere
se

hadovitě

vrch

na

po¬

kůže, kdež

po

Obr. 15. Průřez kůže.
1—6

vrstvy obklopující vlas; p — kořen vlasu na cibuli.
sval misku vlasového; C — škára; a — vazivo pod¬
kožní; b — vrstva rohová; d — vrstva hlenová; g — cévy
brdeček; v — cévy mizni brdeček; k — zevní vrstva vlasu;
h
vlas; i — dřeň; K — žláza potní; T — žláza mazová.
A

—

dvojitém zatočení
ústí, a to ve dvou
millionech ,,porů“, malých to otvorech, jimiž pot se prýští. Lid ode
dávna věřil, že v kůži vězí jakýs ventil, jímž zlé nemoci lze vypuzovati, a byl vždy pro notné pocení. Dr. Brunner v Curychu očistiv
jak nej pečlivěji část kůže u nemocných spálou, chřipkou a jinými na¬
kažlivými nemocmi trpících, dal pro pocení a nalezl v potu dotyčné
—
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poslední to zbytky lučebných pochodů v našem ústrojí, jichž nemožno
již užiti. Ve 24 hodinách vylučují naše ledviny iV2 až 2 litry moče.
Moče méně než litr a vice než dva litry vylučuje.jen ústrojí nemocné.
Potíme-li se hodně, pijeme-li mnoho, a to tekutiny, ledviny dráždící,
klesá nebo stoupá množství moče, což však dlouho netrvá a normální
mira

znovu

se

dostaví.

Ledviny uloženy jsou ve vazivo s tukem po obou stranách páteře.
Připevněny jsou dosti volně, a tím se vysvětluje, že zvláště u žen
snadno se uvolní a za mnohých příznaků, velice nepříjemných, pošinují
se s místa na místo;
je to zvláště led¬
vina pravá, která tlakem šněrovačky
snadno s místa vypuzena bývá, ale
často hýbou se ledviny obě.
Ze 16. našeho obrazu

jest vidno,
poměrně malé ústrojí ústí tepny
a cévy
neobyčejně mohutné a není
divu; jet to zařízení filtrační, jemuž
uložena práce veliká. Na obraze vi¬
díme, že uvnitř, v zářezu, kde
mocné cévy vnikají, vybíhají dole
rourky, táhnoucí se dolů do mě¬
chýře, jehož svrchní část lze viděti.
Za ním jest konečník, který je toliko
blízkým jeho sousedem. Na obraze
17. znázorněno znovu neobyčejné
bohatství
cev,
rozvětvujících se
rychle v malé trubičky. Tepny nejObr. 16. Ustrojí močové.
menšiho průměru prodírají se po¬
1 bránice; 2 žíla dutá dolní; 3 žíla
vlakem malé kuličky, prázdné, ale
ledvinová; 4 ledviny; 5 srdečnice;
6 tepna ledvinová; 7 močovod;
opatřené trubičkou směřující ku zá¬
8 měchýř; 9 část konečníku.
řezu ledvin. V kuličce, v pouzdru
tom sbalí se céva v klubíčko a ztenčujíc
průměr, prodere se znovu ven.
Následek uspořádání toho je ten, že v í c e krve do klubíčka vtéká a méně
vytéká. Tlak tím povstalý stačí vytlačiti z krve látky k vyloučení určené,
any buňky ledvin výběr ten obstarávají. Vytlačená tekutina, hromadící
se mezi kličkami a stěnou
kuličky, odtéká zmíněnou trubičkou v pánev
ledvinovou a odtud močovodem do měchýře.
Základní součástí všech těles je uhlík, kyslík, vodík a dusík; ve
spojení s kyslíkem a součástmi zemitými i železem povstávají ne i rozlič¬
nější sloučeniny lučební. Všechny bílkoviny obsahují dusík, kterýž při
jich rozkladu se uvolňuje. Pomocí uhlíku a vodíku tvoří se z dusíku
že

v
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mikroorganismy. Jiný francouzský lékař v Lyoně zkoušel lidský pot
jiným způsobem. Sebrav jisté množství potu lidí zdravých shledal,
že vstříknut byv pod kůži psům, působil velice jedovatě. Pot lidí
po
těžké práci, ku př. po štípání dříví, byl tak prudký, že v malé dávce už
usmrtil velkého psa. Ztrácíme však skrze kůži i beze všeho pocení ve
24 hodinách 500 až 800 grammů tekutiny — kterak tedy možno za¬
nedbávat! její očišťování v té míře, jak to všude vidíme!!
Kyseliny
uhličité propouští kůže ve 24 hodinách 3 grammy. Ba zdá se, že kůže
přijímá i jisté, ač nepatrně malé množství kyslíku. Ovšem naše za¬
nedbaná, příliš zhýčkaná, ochablá kůže valně dýchati nemůže; divoši,
neznající skorém oděvu, mají činnost kůže mnohem větší,, vylučují
i větší množství látek, které čichem rozpoznáváme. Z toho vysvítá
veliká důležitost lázní v duchových. Lučebním rozborem nale¬
zeny v potu: voda, sůl, tuky a kyseliny tukové, močovina a jiné látky
časem v krvi kroužící. V potu nemocných jsou látky silně páchnoucí
a všeliké
látky barvící. Poznáváme po potu silné jedlíky masa i pijáky
—

co

v

krvi, to

v

potu.

Jistými jedy možno uměle rozšířiti kožní vlásečnice i zase je
zúžiti. Nejznámějším takovým jedem jest alkohol, líh.
Ochrnutím
nervů, které ovládají průměr cev a zde kličky cev v kůži, proudí více
krve v kůži a dává tím pocit tepla — jen že ztráta tepla je tak značná,
že později teplota těla, ve stavu tak zv. ,,kocoviny" jest pod normou.
Často se opětujícím rozšířením nesčíslných kliček kožních vysvětlí se
snadno i škodlivý účinek alkoholu na srdce. Srdci přibývá práce, a to
tím více, čím více kličky a cévy se rozšiřují — jako třeba většího tlaku
při vodotrysku, nasadíme-li rourku širší, abychom dosáhli stejné výše
vodotrysku, jehož jsme docílili při rouře užší. Srdce se rozšiřuje a ko¬
nečně umdlévá přemáháním. Zarudlé a zamodralé zbarvení ve tváři
pijáků pochází od rozšíření kliček cévních, jež stalo se po mnohém
opětování trvalým a které provázívá i rozšíření cev. Odtud i zduření.

ÚSTROJÍ MOČOVÉ.
Známo

jest, že moč čerstvá jest zažloutlá, čirá tekutina, čichu ne
právě nepříjemná, jež se poněkud mění požitím jistých jídel. Látky
z
požitých jídel dostávají se do krve, a moč z krve se vylučuje — což
děje se v ledvinách.
Moč sestává

z

stravy, především solí

přebytečné vody, z přebytečných součástek naší
a z rozpustných látek, jichž tělo musí se zprostiti;

24
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zbytek rozkladný, močan, který má pro tělo význam velice důležitý.
vylučuje vzrostlý člověk 20—40 grammů mocanů, více při stravě
masité a při rozkladu zvýšeném, na př. při zhoubných nemocech. Množ¬
ství mocanů má vztah ku kyselině močové, která při dně a jiném
porušení výměny látek vylučována jest ve větším množství, nebo v těle
zadržuje se a tvoří velice bolestné sraženiny močanové. Po silném
Za den

1

Žíla ledvinová.

2

Tepna ledvinová.

3 Močovod.

3'
4

Močojem.
Protnutý povrch
ledviny.

5 Povrch
6 Korá

ledviny.

ledviny.

7

Výčnělek jehlancový.

8

Výčnělek jehlancový netknutý.

9

Výčnělek končící
v

10-20

bradavku.

Cévy

a

kanálky.

Obr. 17. Průřez

ledviny.3

pocení a při horečkách vídáme v moci moučku cihlovitou — močan
sodnatý. Moc zakalená a usedliny jsou vždy důkazem, že chemismus
v našem těle jest porušen; bud se tvoří příliš mnoho solí, bud se jich

vylučuje — na úkor těla. Patrno, že tělo zhubne vzhledem ke
svým součástkám zemitým, jestliže jich vylučujeme o několik grammů
denně více, aniž bychom stravou je nahradili, nebo je-li jich třeba k osla¬
bení kyselin, v přílišném množství se tvořících.
Z uvolněného dusíku tvoří se však i jiné povážlivé sloučeniny, a
to kreatin, kreatinin, kyselina hippurová a menší množství látek jiných,

mnoho
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jež jsou jedovatý a nesmějí v těle zůstat i. V těle zadrženy způsobují
těžké porušení a otravu. Proto znovu a znovu musíme usilovati o zvý¬
šenou výměnu látek, o normální výkon ledvin, střev a kůže, aby se nezdrželo v těle nic jiného, leč to, co k soustavě jeho náleží.
Každý snadno pochopí, že onemocnělé ledviny nemohou dostáti
úloze té předůležité, a že tělo nesnese porušení toho výkonu.
Mimo zmíněné už látky vylučují ledviny, podobně jako kůže
a slzní
žlázy, i sůl kuchyňskou, které užíváme patrně příliš mnoho, pře¬
těžujíce tím ústrojí tak delikátní. Probíhají-li ústrojím tělesným látky,
jichž nemůžeme využitkovati, obyčejně ničeho tím nezískáme, ba jen
dráždíme a unavujeme tím ústrojí, které je vylučuje. To děje se zejména
zbytečným pitím nápojů lihových. Již srdci samotnému ukládáme tím
práci mnohem větší, ježto musí větší množství krve vytlačovat i a poháněti
a přetěžujeme
ledviny, které nejen větší množství tekutiny
zpracovati a propustiti musí, ale též lihem velice se dráždí, až konečně
—

nastane

zánět.

ÚSTROJÍ ZAŽÍVACÍ.
Zažívání

jest onen výkon našeho těla, při němž rozpuštěné a upra¬
živiny v krev vstupují a krví ku všem ústrojím a tkanivům
se dostávají.
Aby v těle našem síla a teplo se tvořilo, musí neustále
lučební činnost nové sloučeniny tvořiti a rozklad jich způsobovati; zá¬
roveň též jest nutno neustále
nový k tomu materiál přiváděti a odpadky,
t. j. látky, které úkolu svému
dostály, odváděti, odstraííovati. Ústrojí
močové slouží odstranění, jak jsme viděli, ústrojí zažívací přivádění látek
nových, pevných, tak jako plíce sloužily přivádění i odstraňování látek
plynných.
Ústrojí zažívací jest trubice rozličné šíře a podoby, se sliznicí,
hojně žlázkami opatřenou, obklopenou vrstvou svalů, sloužících ku po¬
souvání obsahu trubice. K trubici pojí se několik menších i větších žláz,
jejichž výrobek vlévá se do trubice zažívací. Ústrojí zažívací počíná ústy;
pysky slouží k uchopení potravy, zuby k rozkousání a rozmělnění; jazyk
jakoby byl lopatkou, která zhruba rozkousané kousky znova pod zuby
vrhá. Aby i suchá strava mohla se spolknouti, jsou ústa
obklopena slinnými žlazami: žlázou příušní, žlázou podcelistní a žlázou podjazyčni. Pozvedneme-li jazyk a osušíme jej čistým šátkem, uvidíme
v zrcadle
prýštící se sliny ze žlázy té. Žláza příušní ústí naproti před¬
poslednímu zubu zadnímu nahoře. Sliny však neslouží jen ku navlhvené

Žena lékařkou.

.
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potravin, nýbrž obsahují i součástky lučebné, které škroboviny
proměňují v dextrin, z něhož se tvoří cukr. Beze slin zažívání jich je
nedostatečné. U novorozených vyvíjejí se žlázy teprve později, i jest
velikou chybou, dává-li se jim kaše
před uplynutím devátého téhodne. Kdo
Obr. 18.
rychle jí, neopatří rovněž potraviny
Přehled
dostatečným množstvím slin a trpí pocelé tru¬
později „špatným žaludkem"; při ne¬
bice
dostatečné výrobě slin,
z jakýchkoli
zažívací.
příčin, zažívání rovněž velice trpí; jef
nedostatečně připravená moučná strava
1 Patro.
obtíží trubici této a v zažívacím ústroji
2 Pysky.
3 Jazyk.
malých dětí velkým nebezpečím.
cení

4 Hltan.

Potrava

5 Hrtan.
6 Průdušnice.

která

7

statečně
do ža¬

ludku.
9

pevná, špatně užvýkaná,

žaludku šťávou žaludeční do¬
není

proniknuta a smíchána,
nikdy nemůže býti využitkována a
ústrojí jen obtěžuje a konečně unavuje.
Pozor tedy na zuby!
I žlázy příušní
lépe úkolu svému dostojí, máme-li
zuby v pořádku, ježto rázným zakous¬
nutím a žvýkáním, energickým tlakem
svalů a čelistí lépe se vyprazdňují.

Jícen.

8 Vchod

v

Žaludek.

10 Vrátník.

ústní du¬
prázdna
sploštělá; má ve stěnách svých zvláště
nahoře svaly. Tím si vysvětlíme, že
jistí „umělci" mohou baviti obecenstvo
veřejným polykáním vzhůru, t. j. sto¬
jíce na hlavě.
Pomocí svalů a také
již vlastní tíží potraviny v ústech při¬
pravené sklouznou do žaludku. Sousto
příliš horké, nebo tvrdé nepříjemně
Hltan, jsa pokračováním
tiny, je kožovitá trubice, za

11

pociťujeme na celé té cestě. Žaludek
jest vak o stěnách poměrně tenkých,
podajný, pohyblivý do jisté míry, pod

Dvanáctník.

12 Lačník.
13

Kyčelník.
slepé.

příčný.

15 Přívěsek
červíkovi tý.

18 Tračník

16 Tračník

19 S

stupující.

vze-

bránicí

17 Tračník

14 Střevo

se¬

stupující.
20

románům.

Konečník.

poněkud

v

levo umístěný.

Žaludek slouží dílem za pouhou
nádržku, abychom najednou větší zá¬
sobu

ohřívá,

požiti
temperuje,

potravy

mohli, dílem
co
jsme byli
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požili, dílem je laboratoří, ve které připravená kyselina solná pepsin
některé jiné výrobky žláz, umístěných ve stěnách žaludečních, přemě¬
ňuje. Potrava, řádně smíšena s normální šťávou žaludeční, připravuje se
tu lučebně, aby stala se způsobilou ku vstřebání. Že žaludek není ne¬
zbytný ku zažívání, dokázáno na dosti už četném počtu osob, jimž
žaludek byl vyňat. Vylučování šťávy žaludeční může býti chorobně
zvýšeno a může obnášeti několik litrů denně. Nepřiměřenou správou
životní příliš často ubližujeme žaludku, kterýž odpovídá nám zánětem,
vředy a pod.
Kdo mnoho najednou pojídá a mnoho pije, rozšíří si žaludek tou
měrou, že ochabne. Kořením, lihem („likéry“) a horkými pokrmy
podráždí se zpočátku žaludek ku větší
činnosti, ale pak nastane předráždění a
ochabnutí nervů i žláz, a jest veta po nor¬
a

mální šťávě žaludeční!

Žaludek

pod šněrovačkou stažený
pracovati; nastanou
návaly krve ke hlavě a velká nevolnost.
Při bledničce jako při nošení šněrovacky
žaludek se rozšíří a sestoupí, — onemoc¬
nění to velice trapné jak pro nemocnou,
tak i pro lékaře.
Že vstřebávání, aspoň z největší části,
nemůže ovšem řádně

se

neodehrává

v

žaludku,

vidíme

na

Obr. 19.
Průřez střevní sliznice
náctníku.
a

řasy.

—

ve

dva-

b základní vrstva

c žlázy Brunnerovy.
době vyvrhnutém;
1,1 vývod žláz těch. —
na
něm
poznati, co pacient
d, ď hlubší vrstvy sliznice.
snědl. Upíná přeměna potravin až k ne¬
poznání koná se teprve ve střevě. Potrava opouští žaludek znenáhla, vstu¬
pujíc do tenkého střeva, kde střevní hlen a výměšek žlázy nové, jater a
brzo na to i velké žlázy břišní, mikteru, se s ní spojí. Tuk nezměněn se

pokrmu

dostal až

i

po delší
lze dobře

sem.

sliznice.

—

—

Se žluči smíšen dává tuk tak

zv.

emulsi, která může

býti vstřebána. V žloutence odtok žluče zamezen zanícením žlučovodu,
pročež požívání tučné potravy jest zde zakázáno.
Potrava, promíchaná šťavami žláz, jest připravena ku vstřebání,
kteréž zde začíná.
Jak? Potrava, často úplně tekutá zanechává jen
zbytky tuhé, ba takřka vysušené. Patrně jest tu jakési zařízeni ku
vstřebávání tekutých částí. Vidíme uvnitř střeva sliznici jakoby same¬
tovou, skládající ze samých malých třásní.
Mízní cévy vnikají
do těchto konečků a jsou odděleny jenom vrstvou buněk zvláštního
druhu od tekutého obsahu střeva přijímají mléčnou tu šťávu z potravin
a spojujíce se ve větší a větší
větévky a větve, vedou jí do cev, do krve,
kterouž rozváděna jest do všech konců ku výživě všech částí těla.
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Pochopivše řádně celý tento pochod, snadno nyní porozumíme
tomu, proč průjmy nemocný tak rychle slábne a se ztrácí.
Jde tu o příliš rychlé odstranění obsahu střevního, nevyužitkovaného
a proto, jako v.choleře, nemocný rychle ztrácí síly a podléhá. Rovněž
u velkých jedlíků a při hojné stolici, co odchází, nejsou pouhé neužitečné
i

Levý lalok
Pravý lalok jater

Bradavka

jater

Bradavka

Žaludek

Játra

Slezina

Měchýř žlučový

Levý ohyb
tračníku

Pravý ohyb

Tračník

tračníku

příčný

Tračník vzestu-

Pupek

pující
Střevo tenké

Krajina
předhoří
Kůže
S

Měchýř
Obr. 20. Vnitřnosti dutiny

románům

Kost stydká

břišní

z předu.

zbytky, nýbrž látky živné, které přetížením žaludku a střeva ani se ne¬
rozpustivše odcházejí. Vidíme z toho, že příliš hojná strava a hojné
pití obtěžuje ústrojí zažívací a že se tu plýtvá cennými potravinami.
Pozastavme se u největší žlázy našeho těla, u jater. Jak na obr. 20.
vidíme, zaujímají játra velké místo v právo pod bránicí a pod žebry.
Skládajíce se ze tkaniva tuhého, podléhají játra nicméně stále se
opětujícímu tlaku šněrovacek a pasů, pevně stažených, jakž tomu pruhy
a
rýhy po smrti na játrách nalézané svědci. Játra, vyměšujíce denně až
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žluče, zabraňují rozkladu a hnilobě ve střevech a činí tuky
stravitelnými; mají dále ještě jiné, velice důležité výkony, nedosti známé.
Žluč vtéká v měchýřek žlučový, kdež, žel, velice často tvoří se kaménky,
které prodírajíce se úzkým žlucovodem do střeva, způsobují prudké
bolesti, „koliky"; z měchýře žlučového vtéká žluč do střeva. Délka
střeva obnáší asi 8 metrů, což jest nej lepším důkazem velké jeho úlohy
500 grammů

a

důležitosti.

chirurgové nuceni byli vyňati značný kus střeva, bud
pro poranění, bud pro sněť po uskřinutí kýly, buď pro nádor; ač ne¬
mocní úplně se po operaci zotavili, přece se jim vždy dařilo hůře, než
těm, jimž celý žaludek byl vyňat.
Stalo se, že

ÚSTROJÍ SMYSLOVÁ.
Ústrojí pocitu

— kůži — známe z popisu dříve uvedeného. Zbývá
pojednání oko, ucho, nos a jazyk.
Zdravé, dobré ústrojí smyslové jest nám nezbytnou potřebou i pro
boj o existenci, i pro užívání přemnohých ušlechtilých životních po¬
žitků.
Vídáme však tak často lidi s oslabenými, špatně vyvinutými
smysly, že věru nutno věci horlivěji si všimnouti, aby zlo to, zvláště za
přibývající slabosti nervů, nevzmáhalo se ještě více.
Smysl jest ono ústrojí, které dojmy zevní a zvláštní uvádí v naše
vědomí. To se děje ovšem jen pomocí nervů, ač svaly a jiné ústrojí
smysl bud podporují, buď I10 chrání.
Výkony smyslů mohou býti porušeny bud tím, že vodící ústrojí
jest porušeno, nebo tím, že ústřední ústrojí, vnímající popud, tedy
mozek, není zdráv. Děti od maličkosti osleplé, ohluchlé, majíce mozek
zdravý, smyslů těch jsou zbaveny. U choromyslných zase, ač oči a uši
úplně jsou zdravé, onemocnělý mozek vylučuje normální činnost.
Oko jako zvláštní klenot uloženo jest ve schránce, skládající se
z kosti, vystlané tukem, a v předu jest obloukem obočním, jakoby stříš¬
kou, chráněno před úrazem. Vyobrazení 22. znázorňuje nám v průřezu
přední část oka, to, co obyčejně okem zoveme — kouli v předu s částí
průsvitnou, se vsunutou čočkou, na zad v dlouhý, silný nerv přecházející,
který se ubírá k mozku. Obal přední části kulovité čili oka skládá se
z kůže silné, bílé, cévami opatřené, bělimy, a potažené jemnou blankou,
spojivkou. Pod bílou blanou zevní, teda viditelnou, jest blána jemnější
s mnohými cévami, uvnitř tmavohnědá,.tak zv. cevnatka; jako předešlá

nám ku
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OKO.

ohánět

kapesníky a utírá přebytek té čiré tekutiny, sůl obsahující a
desinfikujftí. Ucpou-li se zánětem ony body, přetékají
slzy ustavičně, jsme-li i v úplně normálním rozpoložení mysli. Tu
třeba bez odkladu vyhledati lékaře, který odplavení zase uměle zařídí.
Pochopíme ted snadno, že ku př. u dětí tak zv. skrofulosních,
náchylných ke katarům všech sliznic, při zánětu sliznice nosní
zánět se dere vzhůru, zachvátí i sliznici oční a způsobuje tu zánět
velice nebezpečný, protože zanechává skvrny, tkanivo zhustlé, neprů¬
hledné
na
rohovce, a
světlo, t. j. obraz před¬
znamenitě

mětů, nemůže
stati

na

se

už do-

sítnici.

Oko normální
do

upřené
dálky vidí bez namá¬

hání. Chceme-li však či¬
sti nebo pracovati s dro¬

bounkými předměty, na
př. při šití, musí se oko
přizpůsobiti
té
práci.
V oku, v dál pohlížejícím,
vidíme duhovku rozevře¬

zorničku větší; na¬
opak při hledění z blízka
nou,

Obr. 22. Příční řez oční dutinou.

zornička

je zúžena, du¬
hovka stažena. I čočka,
sploštěná pro dálku, klene
se více při nazírání z blíz¬
ka. Rovněž rohovka musí

1

nerv

oční; 2 rohovka; 2' bělima; 3 přední ko¬
mora; 4 čočka; 5 sklivec.

kost

čelní; b čelist horní; c kůže čelní; d ď víčka;
záhyb spojivky; / sval zdvihací; g sval horní
přímý; g* sval spodní přímý; h průřez spodního
a

e

svalu šikmého.

býti tvaru úplně pravi¬
delného, musí býti částí
polokoule, nemají-li se odchýliti paprsky, na ni dopadající. Do¬
stavuj í-li se bolesti hlavy a velká únava po ctění, po šití a pod.,
je jakás chyba na oku i nutno poraditi se s očním lékařem. V pří¬
padech nej četnějších možno sklem doplniti, co na optickém zařízení
oka často od narození schází, a pak
brejle s okem nepravidelným do¬
hromady tvoří zase oko normální, a mnohdy prudké, ba nesnesitelné
bolesti hlavy jakoby kouzlem vyléčí se brejlemi. Neradno
pouze optika
o radu se
ptáti, any zřídka obě naše oči jsou úplně stejné, a každé
zvlášť pečlivě ve všech částech musí býti
prohlédnuto. Lékař oční je
s to, aby i
nejmenší změnu v pozadí oka na sítnici zřetelně viděl a po¬
soudil. Každá z přejemných součástí oka může
onemocněti, ohrožujíc
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od mozku do vnitř oka vedoucí; sítnice,
jemná blána vnitřní, je rozvětvením nervu očního a přiléhá na těleso,
vyplňující 4/s oka, zpola tekutý to sklivec, obklopený jemnou, prů¬
svitnou blankou. V předu oko uzavřeno jako vypouklým sklíčkem hodin¬
kovým průsvitnou blankou, Ve povrchu zaujímající. Za průsvitnou
blankou tou jest čirá tekutina, oddělující blanku tu od duhovky, uprostřed
otvorem opatřené, rozličně zbarvené; jen zřídka kdy viděti lze jedno
oko jinak zbarvené, než oko druhé; u novorozenců duhovka jest krásně
modrá. Za duhovkou nalézá se čočka, mající 0.8 cm. v průměru příčném,
0.6
cm.
v
průměru
z
i
předu v zad. Sesta¬
vení její je velice za¬
jímavé a složité; v lihu
rozpadá se ve tři trojhranné kusy a skládá se
z
vrstev, jež se otu¬
pují, jako vrstvy ci¬
blána, propouští i

ona nerv

bule.

Ve stáří

snadno

zakaluje a operací
bývá vyjmuta. Oko je
se

bohaté cévami

krevní¬

i mizni mi,

jakož i

mi

nervy.
Oko

oenicí,
Obr. 21. Dutina oční
Tuk všechen

s

okem.

Nad ním táhne
s

odstraněn.

Svaly oční přímé jsou
šlacha svalu očního šikmého, o i dolní
šikmý sval oční.

obklopeno jest
jak naznačeno.

hůry

a z

se

obočí;

důli pošinují

uzavření
dutiny oční zpředu ví¬
čka, opatřená brvami.
Poněkud zevně, nahoře, je žláza slzní, asi zvící mandle, ústící 6 až
7 malinkými otvory ve směru ku předu a dolů a vyměšující slzy,
které odplavu jí prach a udržují oko vlhké, snadno pohyblivé; slzy
ty pohybem víček hnány jsou směrem k nosu, kde okraje víček končí
malinkým výčnělkem a na výčnělku tom je nahoře a dole do vnitř bod,
otvor dvou malých trubiček, které spojivše se uvnitř u nosu v malý
kanálek, slzy do nosu odvádějí. Tajuplným zařízením zvýší se činnost
žlázy slzní tam v koutku oka za hlubokého pohnutí, ku př. v divadle,

vytnuty, os

se

po

něm k

sledujeme-li dojemnou činohru; slzy hrnoucí se mocí přes oko, válem
stékají do nosu a divadlem nese se zvláštní zvuk, způsobený snahou
slzy odstranit aspirací, až konečně volky nevolky obecenstvo počíná se
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NOS.

opatrným vyškrabováním ucha snadno se blanka ta poruší, prorazí. Hni¬
sáním se blanka ta zruší, což bohužel až příliš často se stává u dětí za
dětských nakažlivých nemocí. Značným porušením této blanky otevřena
brána nákaze, a na pohled nepatrné onemocnění to často skončí zánětem
mozkových blan, tak blízkých vnitřnímu uchu.
Podobně jako při oku rozeznáváme i tu porušení částí, vodících
vlny zvukové, a částí ústředních, vnímajících dojmy sluchové. Nával
krve ke hlavě nebo chudokrevnost jsou příčinou šelestů, hučení a
pod.

Obr. 24.
1

roztřepení

nervů
7

patro kostěné;

nosu.

2 kost

lebečná; 3 10 12 13 14 větve
otvor nosní; 5 ret horní; 6 zub;
8 čípek; 9 měkké patro; 11 skořepky

nervu;

mozkových;

Průřez

4

nosové.

Čich. Chtíce čichem posouditi jakýkoliv zápach, hledíme hluboce
vdechnouti. Tím látky ve vzduchu se nacházející
dostávají se na ono
místo v nose, které jest schopno pomocí zvláštních nervů zaslati

pocit

čichový mozku. Jak jednoduše jest zde věc uspořádána v poměru k oku
a uchu! V horním díle nosní
dutiny na malém jen místě roztřepen jest
nosní nerv. Beze všech dalších
příprav, jen dotkne-li se vzduch, nasy¬
cený čpavou látkou nebo vůní, této blanky (Schneiderovy), vzbuzuje
se pocit
zápachu. Spuchne-li nosní sliznice zánětem, na př. při rýmě.
Žena lékařkou.

c

TĚLOVÉDAI

32

při prvních známkách poruchy tohoto
platí hlavně u novorozenců při velice nebezpečných očních
zánětech, které vedou k úplnému oslepnutí, neošetřují-li se co nejpeclivěji a nejdůrazněji od prvopočátku! Tu jest pravým hříchem pomazávati nebohá očka znečištěným mlékem a pod.; tím se ztrácí jen
drahocenný čas a katastrofa se uspěšuje.

celek,

a

proto neradilo váhati

čidla. To

Při uchu rozeznáváme část zevní,

střední

a

vnitřní. Ušní boltec,
chráně

vchod

do

shromažd uj e
vlny zvukové, i vi¬
díme, jak lidé nedoslýchaj ící pošinuj í
ho rukou v před,
aby co možno nej¬
více vln zachytili.
ucha,

Zevní

ucha

kozí,

vchod

do

pokryt jest
která majíc

značné množství žláz

vylučuje maz, jímž
se
prach zadržuje.
Tento zvukovod ze¬
vní
Obr. 23. Průřez ucha.

je úzká chod¬

bička, poněkud za¬
hnutá, ukončená

příční blanou, jako¬
by oponou, bubínrlntinn
HnKínlrnvá
Q
tniKipo TTncfraAhnxíV
10 trubice Eustachova; 11 labyrinth; a předsíň; b c d obkem, na kterou Uloukovité chodby; e hlemýžď; a b c d e f g díly boltce.
ynjtj: přiléhají jemné
kůstky ušní, proti
sobě poněkud pohyblivé, ústrojí to velice jemné. Za blankou tou, v nejtvrdší kosti našeho těla, jsou pak obloukovité chodby a hlemýžď umí¬
stěny; naplněny tekutinou, chovají i rozvětvení nervu sluchového. Vnitřní
část ucha spojena je s dutinou nosní a hrdelní; proto při rýmě na př. to
„loupání" a zaléhání ucha a katary ve všech těch částech. Vlny
vzduchové, či lépe zvukové dorážejíce na bubínek sdělí mu pohyb, ten
přechází na elastické složení kůstek, pomocí jichž otřásá se tekutina
v hlemýždi a v obloucích a dráždí se buňky nervové, sluchové.
Je-li
chodba skorém úplně uzavřena ztuhlým mazem, vlny sluchové nedorážejí na bubínek, nedoslýcháme, pokud se překážka nevyplaví; je-li
průřez kosti skráňové; 2 kost skalní; 3 výčnělek bodcovitý; 4 krkavice; 5 boltec; 6 zevní zvukovod; 7 bubínek;
1

8

blanka

•

z

jakékoliv příčiny méně pohyblivá, nedoslýcháme rovn ěž. Ne-

POHLAVNÍ
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nahoře

poštěváček, vroubený pletení cev a s žlazami. Poštěváček odpoví¬
dající pyji muže jest bohať na nervy a na cévy. Východ měchýře, ústí
cíbele, je asi 2.5 cm. pod poštěváčkem, pod malým válem sliznice. Vchod
do pochvy jest otvor eliptický, u žen
svobodných blankou zdola zúžený.
Poblíže vchodu do pochvy jsou po obou stranách dvě velké
žlázy Bartholinské s východem asi 1 cm. dlouhým.
Ucpe-li se východ ten, vyměšo¬
vané látky se hromadí uvnitř,
rozkládají se, vzbuzují zánět, a vidíme po
pravé straně vchodu do pochvy zvětšující se nádor, který ovšem musí se
odstraniti. Hrázkou zoveme prostor mezi štěrbinou
stydkou a řití; pokryt
b

a

Obr. 25.
a.

Plod

c.

Zadní část zárodku.

2měsíčný: 1 pupečník;

2 hrbolek pohlavní, vyvine se u ženy v poštěváček
pyje; 3 val pohlavní, z něhož se vyvine šourek a velké pysky
stydké; 4 rýha pohlavní, úženy otvor pohlavní, u muže »šev«; 5 kaudální zakon¬
čení, mizející znenáhla; 6 stehno.
Plod 3měsíčný: 7 řiť se utvořila;
ženský typus.
Plod 4měsíčný: mužský
typus; 8 »šev« na místě štěrbiny u typu ženského.
a u

b.

c

muže

v

konec

jest koži, pod níž vrstva tuku, cévy a nervy tvoří dno dutiny malé pánve
pomocí 13 svalů a vazů, z nichž se skládá.
Trubice močová

je zdélí 4 cm. sestupujíc za kostí stydkou šikmo
dolů. Je zšíři 6 mm., ale snadno mnohem více dá se rozšířiti,
tak že vyšetření měchýře a odstranění
nádorů, kaménků a cizích těles
u
ženy poměrně jest snadné. Měchýř uložen jest za kostí stydkou, jak
z obrazu
27. vidno, před matkou, a pojme as půl litru moče.
v

před

a

Ku vnitřnímu

ústrojí patří pochva, chodba mezi vchodem do pochvy
matkou; jsouc za měchýřem a před konečníkem na zad ohnuta, má
přední stěnu zdélí as 10 cm. a zadní 12.5—15 cm. Vystlána je sliznicí,

a

která

přechází

Matka

v

předu

v

pysky stydké

a

nahoře

v

sliznicí matky.

je zvíci hrušky, z předu na zad poněkud zploštělá; umístěna
jest mezi měchýřem a konečníkem a táhne se ze zadu nahoru a v před; kde
nenaléhá na měchýř, pokryta je
pobřišnicí, tvořící široký vaz k jejímu
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jest tím hned zamezen přístup vzduchu ku blance, k nervu, a my nic
necítíme. Čich jest důležitý činitel. Jest nejen stráží, nad ústy umí¬
stěnou, aby nic nekalého do úst se nedostalo, ale vzbuzuje i chuť k jídlu.
Cítíme-li vůni jistých pokrmů z kuchyně k nám doléhající, nemohou ani
slinné žlázy potlačiti příjemný dojem a počnou „pracovat".
Ucpe-

pojídajíce vonnou krmi, ku př. vanilkou kořeněnou,
nejsme schopni říci, co jíme, ježto zápach nedonáší se vzduchem až
k nervu nosnímu. Po úrazech a při jistých nemocech bývají lidé stiženi
velice nemilou tou komplikací, že pozbudou úplně čichu.
me-li prsty nos,

je-li co sladké, kyselé, hořké — zprostředkují nám
nervy, končící na povrchu jazyku, — výkon to velice tajuplný. Nevíme,
proč cukr jest na jazyku sladký, sůl slaná, ocet kyselý; chemické slo¬
žení nijak nám to nemůže vysvětliti.
Porušený žaludek, nemoci mozku a nervosnost mění chuť přiro¬
zenou; vídáme i zde přeludy nevysvětlitelné chuti podobně jako při pře¬
Pocit chuti

ludech sluchu

a

—

zraku.

dostává se nám souhrnu různých
jsou-li tvrdé či měkké, hranaté, drsné,
pomocí svalů poznávati velice přesně
i váhu předmětů. Konce prstů a rty jsou zvláště citlivé. Hrubými pra¬
cemi a vždy jindy, kdykoli přesahuje dojem na citlivé nervy působící
jistou míru, nervy se otupují, ztrácejí citlivost. To platí ostatně o všech
smyslech. Moderní způsob života svým ohlušujícím hlukem strojů,
vzmáhajícím se prudkým osvětlením a nedostatkem klidu a odpočinku
zjemnění smyslů arcif valně neslouží.
Hmatem, dotýkáním se předmětů,

pocitů,

jejich teplotě,

o tom,
ba zvláštním cvikem můžeme
o

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY.
dlouhou dobu i zvána jest „matkou
pokolení lidského", což ovšem poctivě si zaslouží svými bezesnými
nocemi a neúnavnou péčí o děcko — často do dvacátého roku jeho!
Rozeznáváme pohlavní ústrojí zevní a vnitřní. K zevním ústrojím
počítáme hrmu, velké a malé pysky stydké, poštěváček, vchod do pochvy
Ženě připadá výživa plodu po

a

hrázku.

Hrma, spojení kostí stydkých, má hojně tuku a u vyvinutých je
chlupy. Pysky stydké jsou dva záhyby, táhnoucí se od hrmv
hrázce; jsou zevně koží, uvnitř sliznicí porostlé a odpovídají šourku

obrostlá
ke
u

muže-

Pod

velkými pysky stydkými jsou malé pysky

stydké,

POHLAVNÍ
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pomocí záhybu pobřišnice, velice tenké to blanky, je spojena s vaječníkem, což slouží jaksi vejcovodu za direktivu, blíží-li se vaječníku.
Vajíčko ve vejcovodu posunuje se do dělohy po buňkách, nahoře
jakoby ve štětičku roztřepených a ve směru k matce se kmitajících,
na způsob žitného
pole, větrem hýbaného.
Ústrojí ta jsou velice hojně opatřena cévami a nervy.

Obr. 27.

Průřez ženskou pánví.

1 kost křížová; 2 kost kostrčná; 3 kost
stydká; 4 zevní svěrač
konečníku; 5 krajina, kde je svalstvo silněji vyvinuto (3 svěrač
konečníku); 6 přechod římského S do konečníku; 7 řiť; 8 matka
či děloha; 9 hrdlo dělohy; 10 zadní
pysk; 11 přední pysk;
12 pochva; 13 vchod do
pochvy; 14 malé pysky stydké; 15 velké
pysky stydké; 16 poštěváček; 17 měchýř močový; 18 trubice

močová.

Velice důležit

jest vývoj ústrojí těchto u plodu. Až do druhého
jsou všechny plody stejné, není rozdílu pohlavního »Tiděti. V tře¬
tím měsíci znenáhla počíná se jeviti rozdíl; vidíme tvar II. a III. obr.
28.,
ale i tu z t ý c h ž e základních tvarů
vyrůstá různé ústrojí jen tím, že
u mužského
pohlaví zakrní chodba Mullerova (II.), která za to u žen¬
ského pohlaví zmohutní, kdežto zase zevní chodba Wolffova zakrní.
Vajecník i varle mají týž původ; jsou to žlázy zárodkové, v obou je
zárodek nového života, tam vajíčko, zde semeno. U
ženy zůstávají žlázy
měsíce

TĚLOVĚDA:
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upevnění. U vzrostlých, svobodných žen je zdélí 5V2—6V2 cm., po po¬
rodech, zmenšivši se po uplynutí asi půl roku, obnáší 7—7V2 cm., zšíři
jest 5 cm.; tloušťka obnáší 2V2 cm., váha 30—45 gr. Úzké, dolní zakon¬
čení zove se čípek a obemknuto je horním dílem pochvy.
Matka jest zavěšena na osmi vazech a jest pohyblivá. Tím se
stává, že tlakem šněrovačky, který, jak jsme již zjistili, velice jest
značný, puzena je dolů, až i dole zůstane. Tím změní se ovšem i tlak její
na ústrojí sousední, oběh krve se poruší, což bývá příčinou přemno-

11

1
2

Roztřepení vejcovodu.
Vaječník.

8 Hrdlo.

9

Rozříznutá stěna

10

pochvy.
Pravý vaz široký.
Vaz oblý.

9

3

Ústí vejcovodu.

4

Matka.

5

Vejcovod.

11

6

Široký

12

7

Branka zevní.

svaz

dčložní.

Obr. 26.

hých chorob, nesnází
pohlaví.

Vzpřímený konec
vejcovodu.

a

Vnitřní pohlavní

ústrojí ženské.

nervosnosti, kterými tak hojně

trpí ženské

matky v širokém vazu a k ní poněkud přirostlé
jsou vaječníky, poněkud zploštělé, zdélí 2V2—4 cm., zvýši 2 cm., a
tlusté 10—12 mm., váží 4—8 gr. Obyčejně jsou vaječníky dva, dost
často jen jeden, tu i tam žádný, nebo i tři. Ve vaječníku jest až na
36.000 (Henle) dutinek mikroskopických v průměru 0.25 mm. i mno¬
hem větších. V čas čmýry uzrálé jsou až i dvě dutinky na povrchu
a prasknou,
vypouštějíce vajíčko, mající v průměru 0.1—0.2 mm. Va¬
jíčko, obaleno svou tekutinou, putuje ke třásním vejcovodu, které
vidíme na obraze 26. Vejcovod jest zdéli 10 au.; vychází po obou stra¬
nách z dělohy, v niž ústí velice úzkým otvorem, táhne se ke stranám
pánve, rozšíří se poněkud a končí třásněmi; tento díl, stáhnuv se, klade
se na
vaječník v jistý čas, když dutinka vypouští vajíčko. Nej delší třáseň
Po obou stranách
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původním místě, u muže se poznenáhla sesunou dolů, kdež obklo¬
peny kozí, tvoří šourek. Vývod jich, chamovod, jde vsak do malé pánve.
Z chodeb, vedle praledvin, které vidíme v době, kde o pohlaví zvláštním
není ani stopy, chodba Mullerova změní se později ve vejcovod u ženy,

na

I.

II.

Indifferentní stav.

Ženský

III.

typ.

6 Děloha.

Chodba Mullerova.

1

Mužský typ.

2 Chodba Wolffova.

7

Žlázy zárodkové
(varle nebo vaječník).
Vývod.

8

3

4

Třepen vejcovodu.
Mizející chodba
Wolffova.

9 Pochva.
10

Vaječník.

5 Nadvarle.

Obr. 28. Vývin vnitřních

ústrojí pohlavních.
(Zvětšeno.)

chodba Wolffova

v

chamovod

u

muže; tam, kde

se

sbíhají, vyrůstá

muže však zůstane malý výrůstek, „mužská matka"
(utriculus masculinus). Ve vzácných případech i u muže nalezena matka.
Z obrazu 25. vidno též, jak podobno si jest obojí ústrojí. Špička po¬
hlavního hrbolku při vývoji stane se pyji, zůstane-li nevyvinuta, je po¬
štěváčkem u ženy. Val pohlavní stane se buď šourkem u muže, nebo

u

ženy matka,

u

PRSY

ŽENSKÉ.
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velkými pysky stydkými u ženy; štěrbina pohlavní stane se švem u muže,
štěrbinou stydkou u ženy. Konec hřbetní sploští se a utvoří se řit a hráz,
tato větší u muže než u ženy.
Nervy zevních pohlavních ústrojí u ženy vycházejí z míchy a
zprostředkují pocity pohlavní. Hlavním nervem je ten, který se táhne
ku poštěváčku. Jiný nerv běží z míchy z části vedle chamovodu k šourku,
u
ženy k velkým stydkým pyskům. Spojení toto nám vysvětluje duševní
únavu po souloži, nebo pohlavní podráždění ústrojí pohlavních cestou
představ. Mnohé ženy postrádají této dráždivosti úplně, spíše snad změ¬
nou mozku, než změnou vodicích nervů. U
jiných dráždivost ta z různých
příčin velice je zvýšena.
Žena jeví více pohlavní činnosti než muž. Semeno odchází u muže
kdykoliv, ač výkon ten jest v jistém smyslu vůli podřízen; u ženy od¬
lučují se vajíčka v jistých periodách v době zralosti, oplodněné vajíčko
zůstává v jejím těle až do úplné zralosti a pak i vypuzení jí připadá.
Prvnímu výkonu říkáme perioda, cmýra, měsíčky. Dozraje-li vajíčko
obyčejně za měsíc — skutečně podle měsíce počítáme — nastane
krvácení. Příčiny krvácení toho nám známy a jasny nejsou. Ježto však
ženy naší doby jsou bytosti většinou chorobné, nebývá výkon ten vždy
úplně normální. Nevíme, kam až zasahuje pohlavní předrážděnost, na¬
kažlivé nemoci, vina mužů atd. Jsou známy případy, kde ženy počaly
nemajíce stopy po periodě, při čemž ani neuvádíme vyšší, velice vyvi¬
nuté třídy živocišstva, u nichž vajíčka odcházejí bez krvácení.
Myslilo se zde na „příliv" i „odliv" výměny látek. V době „pří¬
livu" nastalo by krvácení následkem přílivu krve a za jistého podráždění
nervů každého čtvrtého téhodne. U mužů nic podobného se
nepozoruje
a u žen těžko vlnění to
vysvětliti. U žen povahy dráždivě spíše bychom
na něco
podobného mohli pomýšleti; ústrojí jejich příliš snad zaujímá
výroba vajíčka, a tu naskýtají se příznaky, jichž u žen silných s klid¬
nými nervy není.
O zúrodnění a vývoji vajíčka oplozeného jedná díl třetí, jakož
i o vypuzení jeho, porodu.

PRSY

ŽENSKÉ.

Obojí pohlaví má prsy s bradavkami. Prsy skládají se z tkaniva
žlázovitého, které u žen mocněji jest vyvinuto a má mnohem více tuku
v horních vrstvách. Po
porodu tvoří se ve žláze prsní mléko tak hojně,
že slouží děcku k výživě tak
dlouho, až jest schopno požívati potravy

tělověda:
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prsy

ženské.

jiné, obsahující všechny potřebné látky. Tím souvisí děcko s matkou i po
tělesném rozloučení. Mléko to podobá se mléku zvířat, má však hojnost
cukru mléčného a méně tuku. Tvoří se často tak hojně, že samovolně
odtéká; jinak odnímá se ssáním. Způsob výživy matky má vliv rfa menší
či větší množství mléka.

2

Obr. 29. Prs
1 hlavní
4

kůže

ženský.

vývody; 2 bradavka s ústími vývodů; 3 mlékovod,
s podkožním tukem;
5 tkanivo žlázové; 6 kůže.

Buňky mléčné žlázy vyrábějí jemné kapky tuku; bílkovinu a cukr
mléčný, vodu, soli a jiné nahodilé látky přivádí krev přímo.
Z obr. 29. vidno, jak mléko z buněk vlévá se ve vývody, v mlékovody, spějící v počtu 15 až 20 k bradavce, ve které ústí.

Tab. II.

Krásné

hlavy ženské.

TAB.

II.

Krása žen, opěvaná básníky všech věků, za¬
chycovaná na plátna malířů a formována
v mrtvý kámen dovednou rukou sochaře —
jeviti bude vždy, co lidstvo lidstvem bude,
svou přitažlivost.
Tak jako krásný květ na
zeleném pažitu lesním nebo na záhonu za¬
hradním nutí nás zastaviti kroků svých a obdivovati se jeho kráse, — tak i krása žen
působí magicky na každého. Žel, že tak rychle
vymírá a spěje vstříc svému úpadku! Býváť
tvrzeno, že krásy žen čím dále tím více ubývá,
a

že málokdy vyskytuje se takový

exemplář

krásy, který by souladem všech svých částí
bezpodmínečně imponoval. Obličej jest ohni¬
skem krásy, a krásu ženy tedy obyčejně po¬
suzujeme dle obličeje. Vedlejší' vyobrazení
předvádí čtyři typy krásných ženských hlav
a nebude nesnadno dle nich uhodnouti, jak
i krása nese na sobě odstíny různých tempera¬
mentů povahy. O hlavičce prvé a třetí mohli
bychom říci, že projevují krásu melancholi¬
ckou. Na obraze čtvrtém tušíme krásu výbojnou, zatím co smíšek na 2. vyobrazení zdá se
prozrazovati usměvavou bezstarostnost věku
dívčího.

krasme. ruAvy žemske
Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

Tab. II.

f

f

f
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| čelem výživy jest, zachovati souhrn hmotných součástek ustrojí
V

/

našeho těla

—

u

děcka i rozmnožení jich; pak dodává látek

výživných. Pozdržíme se vsak na chvilku u zjevu všeobecně známého,
který je za normálních poměrů jaksi vůdcem v labyrintu výměny
látek, — promluvme o hladu a o žízni.
Žádá-li naše tělo potravy, projevuje to hladem; žádá-li vody, pro¬
jevuje to žízní. Pocity ty povstávají ve tkanivech našeho těla, žaludku,
a v poslední rozhodné instanci — v mozku, při prázdném žaludku a při
částečném vyschnutí tkaniv. Onemocní-li sliznice žaludku a s ní jemné
rozvětvení nervů, onemocní-li soustava, nervová, přerušena jest tato
ohlašovací služba a podávají se zprávy mylné: při prázdném žaludku,
že jest plný, při plném žaludku, že jest prázdný. Pocit jest nesprávný;
pociťujeme krutý hlad při přeplněném žaludku a odpor požiti cokoliv při
žaludku úplně prázdném. Rozumí se, že jen u lidí úplně zdravých ozve
se v čas pocit hladu, t. j. tehdy,
když látky, rozvedené mízou z ústrojí
zažívacího ve všechna tkaniva, prací jsme spotřebovali zároveň i s část¬
kami tekutými, tedy s vodou. Tu nadešel okamžik, kdy nutno znovu
přidati, kdy máme jisti a piti.
A pomysleme nyní, co to jest, pojídá-li osoba slabá, zahálející,
pět- až šestkráte denně, nedopřávajíc ústrojím zažívacím oddechu a ne¬
chávajíc ladem ležeti látky výživné, určené ke zpracování ve svalech
a v mozku. Tu hraje ovšem
,,appetit“ větší roli, nežli hlad; koření je tu
důležitější, než přirozený výkon práce. Ženy tu nejsou bez viny. Místo
Žena lékaři

o-.
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ošetřování těla chytají se umělého lichocení a dráž¬
dění lahůdkami. A není divu! Neznajíce ústrojí vlastního těla, nemajíce
ponětí o složení potravin, nemohou se clomysliti toho, jak nemoci
povstávají.
Hle, hošík, deset měsíců starý. Starostlivá tetická, která ho něžně
ošetřovala, měla takový strach, by nebyl špatně živen, že dávala mu
mléka, co se do něho jen vešlo; k tomu denně tři vejce, masitou polévku
a zvláštní suchar. A hošík ? Učiněné — podsvincátko! Končetiny a hla¬
vička vyčnívaly z balíku tuku, děcko, velké a těžké, tiše leželo v po¬
stýlce, nehýbajíc se — pozvednouti se nesmělo! Kůže, pokrytá červe¬
nými skvrnami, byla rozškrábána za svrbící vyrážky, pokrývající i otylý
obličej. Ale to nic nevadilo! Dítě bylo vzorem „síly“ a důkazem, že
divů lze docíliti mlékem, vejci a silnou polévkou. Že podobné ztučnění
jest chorobné, že jest to nepřirozené zdravému děcku v tomto věku, aby
tiše leželo a nehýbalo se, že vyrážka ta asi je ve spojení s porušeným
zdravím a nikoliv známkou zdraví — to něžné tetě nenapadlo.
Příklad jiný: chudokrevná, nervosní paní, neustále „krnící“ a
zdravím svým velice zaměstnaná, vypila ráno vejce s cukrovou vodou,
o něco později husté kakao s houskou a máslem: dopoledne jedla sy¬
rovou šunku, v poledne masnou polévku,
pečeni, zeleninu, kompot,
odpoledne kávu s houskou a máslem, večer zase maso, chléb, sýr nebo
rybu. Žaludek ode dávna byl slabý a střevo bez rebarbory nebo klystéru
bylo úplně nečinné, jsouc vždy přeplněno a následkem chudokrevnosti
též chudokrevné; oslablé toto tělesné ústrojí napínalo skorém všechnu
svou sílu, jen aby poněkud zmohlo a zpracovalo to množství potravy,
a ledviny i nervy trpěly zvláště ještě velikým přebytkem bílkovin. Při
tom o přirozeném pocitu hladu ani známky — jedla z přesvědčení vejce
i kakao a trochu appetitu měla jen na pečínku. Vzbouřil-li še kdy ne¬
bohý žaludek, tu bylo neštěstí hotové.
Co tu trýzně a úzkosti prazbytecné!
Přirozený pocit hladu se ztratiti, potlaciti m u s í, je-li roura zaží¬
vací neustále přeplněna, není-li proud mízy výživné s to, aby se zprostil
jistých látek, při výměně se tvořících. A přece jen opravdový hlad má
nám dáti znamení, že tělu třeba nových náhradných látek a paliva.
Tu neplatí nic, — ani zvyk, ani dráždění, ani choutky.
Kdyby se podařilo přesvědciti o tom všechny ,,dobře“ se živici, co
nemocí by zmizelo! Ale kdo tuší, že strava jest původem a pramenem
nemoci! Tak se to má i se žízní. Jako hlad, tak i žízeň málokdy se objeví
ve způsobě úplné přirozené, jako ku př. po dlouhé procházce, v horách,
rozumného zdravého

v

létě.
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jsme si zvykli bez opravdové žízně piti a uměle k pití se nabádati, že zřídka víme, co je přirozená žízeň. Důkazem budiž: ráno
pijeme kávu s mlékem, v poledne jíme polévku masnou, omáčky všeho
druhu, obsahující alespoň 70% vody, víno, pivo, čaj, odpoledne kávu,
večer zase pivo, čaj a za dlouhých večerů snad zase a zase
pivo. Při tom
sotva svaly hneme a kůže sotva trochu zvlhne. S
vodou, obsaženou
v ovoci, zeleninách a
jiných potravinách, je to množství značné, a jest
patrno, že žaludek i střevo nejsouce žíznivý musí se namáhati, aby vstře-'
bály to velké množství tekutin, jež pak, když ve krev vstoupí, nebohé
srdce musí hnáti tělem, aby ledvinami a koží zase ven sě dostalo.
Tu
ovšem není ani třeba ke všemu ještě piti vodu. A přece doušek čisté,
čerstvé vody jest nej lepší!
Lidské tělo obnáší ve stu dílech asi 70 dílů vody, a voda jako
vzduch jest nám velice nutná. Nejen že rozpouští pevné látky potravy,
ale bez vody nebylo by ani možno, aby se dostaly do všech tkaniv; postrádají-li však tkaniva po delší dobu vody, hynou. Ti, kdož to zkusili,
tvrdí, že žízeň jest mnohem krutější nežli hlad — proto barbarsky bý¬
vali lidé trýzněni žízní, jíž často podlehli.
Koží, plícemi a ledvinami vyměšuje se stále voda, jak jsme seznali.
Jisté množství musí se tedy denně nahraditi, zvýšíme-li však toto množ¬
ství nad ztrátu, vidíme tyto následky: šťávy zažívací, od slin až k
vý¬
robku žláz střevních, příliš jsouce rozředěny, pozbývají lučební energie;
krev jest příliš rozředěna, tkaniva přeplněna vodou, tudíž méně pevná;
srdce nuceno vykoná váti práci větší, jsouc rovněž špatně živeno krví,
přílišným množstvím vody rozředěnou; ledviny jsou přetíženy prací,
zvláště je-li kůže, jako obyčejně, zanedbána, neschopna jistý díl práce
převzíti. Pomysleme jen na pijáky! Pití bez žízně, podrážděním
sliznic hrtanu, stalo se tak všeobecným, že veliký počet onemocnění zde
má svůj původ, ba vynalezena i zvláštní vysoušeči methoda k
jich vy¬
hojení — smutný důkaz výtečnosti této životní správy!
Nejprve musejí lidé onemocněti a pak ženou se po reformách —
zbytečných, přidržíme-li se ihned přirozených, jednoduchých poměrů
Viděli jsme, že množství vody jest obsaženo již v samotných
potra¬
vinách; při klidném způsobu života není tedy třeba přilévati; požíváme-li
ovoce, můžeme se vůbec obejiti bez pití. Sestává-li ústrojí naše převážně
z částí
pevnějších, je i tužší, schopno většího odporu, větší práce, než
ústrojí zaplavené vodou, naduřelé.
Obmezení tekutin, vynechání jídel silně kořeněných povede nás
zase zpět ku
přirozené žízni, která nejlépe a nej moudřej i ukájí se
dobrou, čerstvou vodou.
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JAK

JÍME.

Hospodyňky naše vaří, jak se tomu byly naučily dílem doma,
dílem ve slavné nějaké kuchyni panských domů, ve škole kuchařské,
nebo podle kuchařské knihy. Jaká tu však různost podle zemí a zvyků!
Co chybí této methodě? Vědecká nauka o výživě ovšem byla by vždy
a všude jedině platnou, ježto lidské tělo vždy a všude je stejné, a vědecká
nauka o výživě by ovšem náležitě posoudila i zvyky, vyplývající z okolí,
podnebí a pod. Všemocným vládcem prozatím však jest kuchařství fran¬
couzské z příčin na bíle dni ležících.
Zvířatům jest pokrm určen ústrojím a pudem.
Kůň nepožírá
mrtvol, pes nevezme syrového zrní, lev ovoce. A což člověk? Člověk
sní, co se mu namane — i těla lidská! Přizpůsobí se všemu, obstojí při
potravě jakékoliv, ale nedaří se mu při všech stejně! Nelze krátce
odpověděti na otázku, co jisti má, ježto jinak musí se živiti na severu,
jinak na jihu, ba i u nás na venkově jinak, nežli ve městě. Nej lepši m
vodítkem nám budou součásti našeho těla, jež musíme nahrazovati.
Tvar se mění zemí a podnebím, součástky samé se neměni. Vypravuje-li
nám cestovatel, že Indiáni nebo Australci požívají hady, červy, dravé
ptáky, hyeny, housenky, mravence, brouky a pod., vidíme z toho,
že pídí se po téže látce, kterou i my hledíme v potravě nalézti — totiž
zvířecí bílkovinu. Odpor proti jistým potravinám má původ ve zvyku,
v hrůze před neznámým.
A věru, velice vzdělaný Evropan nemá pří¬
činy hroziti se „vkusu“ zmíněných kmenů, vzpomene-li si na vlastni své
choutky labužnické.

LÁTKY, TVOŘÍCÍ TĚLO ZVÍŘECÍ
A
Pomocí

ROSTLINNÉ.

lucby jest nám možno organická těla rozkládati v

tak

prvky, nej jednodušší součástky. Nalézáme pak i v těle zvířecím
tytéž prvky, ba často i tytéž vyšší jich sloučeniny. Prvky
ty jsou: kyslík, označen v lucbě písmenou O = oxygenium; vodík = H,
hydrogenium; dusík = N, nitrogenium; uhlík == C, carbonium; nej¬
důležitější sloučeniny jejich jsou voda, bílkovina, škrob a tuk; připojíme-li hned i síru, chlor, železo a prvky zemin, které jsme seznali při
zvané
i

v

rostlinách

LÁTKY TVOŘÍCÍ

TĚLO

ZVÍŘECÍ

A
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kostech, dotkli jsme i různých solí, majících význam mnohem váž¬
nější, nežli do nedávná se myslilo. Mimochodem budiž řečeno, že přese
všechnu naši znalost prvků, sloučenin, solí atd. dnes známe jen v hru¬
bých obrysech neobyčejně složité lučebné pochody našeho těla. Totéž
můžeme snadno přirovnati k lučební laboratoři, ve které však jest
zaměstnáno nesčíslné množství malých chemiků, pracujících úplně samo¬
statně. S těží můžeme postřehnouti, co robí — jsou to
žlázy, buňky, pod
vedením řiditele celé laboratoře
mozku! Proto i zde jen v hlavních
obrysech a nedostatečně vypsati můžeme podivuhodný ten neúnavný
—

ruch

v

našem těle.

Ze

zmíněných prvků tvoří se neustále sloučeniny, jejichž množství
ject ovšem též rozličné. Soli našeho těla jsou sloučeniny vápna, sodíku,
draslíku atd. s kyselinami a nalézáme tu tudíž uhličitan hořečnatý, fosforečnan sodnatý atd. Aby stavbě těla dostalo se jisté
pevnosti, a aby kyseliny při výměně látek povstalé byly vázány, jsou
potřebný soli zemin. Vázáním kyselin zůstává krev alkalickou, kdežto
krev, ztrativší tuto vlastnost a stavši se poněkud kyselou, jest příčinou
nemocí. Proto snažíme se v potravě zemité tyto částky poskytnout i
tělu a kde jich není dosti ani v potravě, pomáháme výživnými solemi,
jichž nám poskytuje průmysl.
Zvíře hledá si potravu svou v

říši rostlinné; při rozboru prsti shle¬
neustálým pěstěním týchže rostlin země zchudla, rostliny
cslábly, majíce méně zemitých součástí. Tím utrpěl i člověk škodu, an
se živí jak rostlinstvem tak i masem zvířat,
jimž v rostlinstvu se do¬
stává méně látek zemitých. Připočtěme k tomu plýtvání v kuchyni, kde
pařením a vyvářením drahocenné součástky zelenin úplně se ztrácejí,
a vysvětlíme si snadno, že dnes
přes množství různé stravy přece jen
nemáme s dostatek jistých nezbytných součástek. Reforma půdy a re¬
forma kuchaření jsou nezbytné.
Tělo sesílí přírůstkem značnějšího
množství zemitých součástek a tím pozbude do jisté míry náchylnosti
dalo se, že

k onemocnění.

Sestupujeme-li řadou živocišstva a rostlinstva hlouběji, až v říši
neústrojnou, setkáváme se postupně se sloučeninami vždy jednoduššími,
všude však nalézáme kyslík, dusík, uhlík, vodík s minerály jako železo,
vápník, síra, fosfor, magnesium, sodík atd. Pohroužíme-li se v divý,
zjevené lucbou, vidíme, že dvě látky úplně rozdílné z týchže prvků jsou
složeny, ku př. bílá mouka a olej, tak různé, skládají se z uhlíku, vodíku
a kyslíku — prvky pojí se v rozličném množství a za zvláštního sesta¬
vení molekul ve dvé těchto látek.
Dva díly vodíku s jedním dílem
kyslíku tvoří naši obyčejnou vodu; šest dílů uhlíku, deset dílů vodíku
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tvoří škrob. Vraťme se k rostlině. Rostlina hledá
součástky, tvořící její „tělo“, přímo v zemi a ve vzduchu a zpracuje to
vše způsobem dosti jednoduchým. Třeba jí vody a částí zemitých z půdy,
kyslíku a dusíku ze vzduchu, k tomu světlo a teplo slunečné, povzbu¬
zující vzrůst a proudění šťáv. Bez kouzelného paprsku slunečného žádný
zdravý život! Jako zvíře, tak rostlina roste, rozmnožuje se, tvoříc semeno*
a majíc svou výměnu látek, ježto ze vssátých součástek jistou část v těle
nahromadí, soli to, škrob a vodu, jinou pak část ve způsobě
kyslíku vydechuje. Hlavní rozdíl mezi rostlinou a zvířetem jest
v
buňce; podobou a složením liší se rostlinné buňky značně od
buněk živočišných, jež jsou mnohem rozmanitější, složitější. Tělo živo¬
čišné, vyrábějíc samo svou teplotu a pohybujíc se, má sloučeniny nejen
mnohem rozmanitější a složitější, ale i mnohem snáze se rozkládající.
V těle zvířecím jest mnohem více bílkoviny, škrobovina a cukr převládá
zase v rostlinstvu. Cukr slouží k výrobě tepla, spojuje se s kyslíkem
v
kyselinu uhličitou a neusazuje se v těle. V rostlině kromě oleje semen
nenalézáme tuku, který jest hojně v těle zvířecím zastoupen.
a

pět dílů kyslíku

Jako rostlina má i tělo zvířecí vodu a látky zemité

—

arciť

v

jiném

poměru.

vyrábí ze součástí, jež si z půdy vybrala, pomocí vzduchu
a slunce sloučeniny — cukr a škrobovinu — kterých jinde nenalezneme;
ústrojí zvířecí způsobem tak jednoduchým obstáti nemůže; vedle
vzduchu, světla a tepla třeba mu všech sloučenin rostlinou vyrobených,
rostliny samé, neboť živočich není s to, aby soli přímo ze země požíval,
Rostlina

ani

ze

vzduchu cukr tvořil.

VÝMĚNA LÁTEK U ŽIVOČIŠSTVA
A ROSTLINSTVA.
Tak často

příjem

a

jsme

se

zmínili

o

výdej látek organických,

„výměně látek“. Co to je? Jest to
jimiž jaksi tvoří se život. Rostlina

látky zemité a jiné sloučeniny ve svém nitru
po značném příjmu; zvíře zprošťuje se pomocí kůže, plic, střeva a ledvin,
vody, kyseliny uhličité, solí a plynů, sloučenin lučebních, kterých více
užiti nemůže; výměna látek je tu ovšem mnohem větší. Rostlina není
mnohem teplejší svého okolí, výše vyvinuté zvíře má svou vlastní
vzrůstá, dýchá, hromadí

určitou

teplotu.

VÝMĚNA LÁTEK

U
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Teplo to povstává okysličováním, tvořením se sloučenin pomocí
kyslíku, jež nazváno též „spalováním". Jsou to zvláště látky, uhlík obsa¬
hující, které hodí se ke tvoření tepla, i zvány jsou látkami spalnými.
Při výměně látek máme rovněž jako
při spalování obyčejném odpadky,
„šlaky", popel. Ku palivu našeho těla patří především škrobovina, cukr,
tuky obsahující mnoho uhlíku. Pomocí štav zažívacích, slin, mění se —
jak jsme už slyšeli— škrobovina v dextrin, tento přejde v cukr, který,
krouže tělem v krvi, ve tkanivech se
okysličuje, spaluje. Přebytek z požité
škroboviny odchází nezměněn beze všeho užitku zase střevem pryč; je to
velkou úsporou pro naše ústrojí, béřeme-li už cukr
hotový ve sladkém
ovoci. Kdyby tuk byl snáze
ztravitelný, byl by znamenitým palivem,
ježto dává více tepla než škrobovina, které proto sříci se nemůžeme.
Den co den množství buněk našeho těla se
rozpadá, propouštějíc
dusík, který jako močovina se vylučuje, i nutno požitou bílkovinou, hlavni
to součástí buněk, starati se o náhradu. Bílkovina
je tedy jaksi mate¬
riálem stavebním. Podle jisté theorie
prý se však nic nemění na bílko¬
vině organické, která jakoby byla základním fondem v
těle, kdežto
bílkovina denně požitá v krev vstoupivši
byla by drobnou měnou,
kterouž denní vydání se zapravuje. Bílkovina v krvi
plovoucí prý však
jen tehdy se spálí, je-li nouze o uhlohydráty — kdežto přebytek její
slouží k utvoření tuku a zvýšenému vyměšování solí
močových, ledviny
•dráždících. O tom každý fysiolog je přesvědčen, že tkanivo našeho
těla denně se opotřebuje, — jen že ne v té
míře, že bychom nuceni
byli požiti takového množství bílkoviny, jak je to zvykem. Omyl
len je příčinou mnohých nemocí.
Co se děje, jsme-li o hladu? Nejprve spaluje se vlastní
tuk, pak
teprve bílkovina v krvi se nacházející. Mnohým bádáním dokázáno, že
bílkovina organická ve tkanivech se nehne, nemění.
Mluví

často

„rovnováze dusíkové". Co je to? Tělo naše. se
přizpůsobí jistému množství bílkoviny požité, je to pak stav stabilní;
krev se požitou bílkovinou nasytí, sníme-li však více
bílkoviny, než
zrovna k nasycení tomu třeba,,
jest rovnováha porušena a zase na¬
stane, vyloučí-li se přebytek, což se děje vyloučením dusíku, který v bíl¬
kovině jest obsažen. Tím jest dokázáno, že
přebytek bílkoviny v těle se
neukládá, nehromadí, nýbrž vymítá, nic nám neprospívaje. Močí denně
vyměšujeme na 24 gramů dusíku.
Tolik z nezbytně nutných vědomostí, bez nichž rozumné vařeni
a

se

o

kuchaření není možné.
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Má-li

se

ČLOVĚKA.

tělu našemu dobře vésti, musíme mu

dodati bílkoviny,

tuku, škroboviny nebo cukru, zemitých látek a vody. Vypočítalo se,
ře člověk pracující má dostávati denně 120 gramů bílkoviny, 60 gramů

tuku, 500 gramů škroboviny nebo
vodíkům byl tedy 1:4 — čtyřikráte

cukru. Poměr bílkoviny k uhlo¬
více škroboviny a cukru, než bíl¬

koviny.

zjištěno, že třídy pracující mají sotva poměr
15, jsouce zdravější při tom a otužilejší, než
třídy více méně zahálející s poměrem výše dotčeným,
s
hojnou bílkovinou ve stravě. Ani u národů na nižším
stupni vzdělanosti poměru výše dotčeného nalézti nelze.
Arab živí se datlemi a mlékem velbloudím; na severu je
tuk hlavní potravou, na jihu kukuřice, rýže. —
Bílkoviny obsahují průměrně 53% uhlíku, 7% vody,
220/o kyslíku, 16% dusíku a 1—2% síry.
Tuku se nám dostává masem, mlékem, máslem,
rybím tukem, ovocem, a to ořechy, mandlemi a pod. Čím
nižší bod tání tuku, tím snáze se ztráví — nejsnáze olej
olivový, pak máslo, sádlo vepřové a husí, tuk hovězí,
ovčí a lůj.
Škroboviny nabýváme z obilí, kukuřice, rýže, luštěnin

Pozorováním však
1 : 10

VM

s

i

z

a

1:

kořenů rostlin.

Cukr nám dává bud

přímo ovoce, med, nebo uměle
vyrábíme ze řepy, třtiny. Je dražší než škrobovina, ač
Obr. 80.
je ho člověku třeba.
Vlákno svalové.
V zemích civilisovaných požívá člověk masa zvířat
většinou ochočených, bylinami se živících, a to v míře
stále větší. Na obyvatele připadlo — děti nevyjímaje — denně masa:
v
Londýně
298 grm. v Berlíně
235 grm.
v
Mnichově
230
ve Sv. Plavle (Švýcary) 228
ve Vídni
238
v Paříži
210
„
ho

„

„

„

Za rok

Anglii 33V2 millionů centů masa, ve Francii
— číslice to výmluvné!
Maso obsahuje látku svalovou (zvířecí bílkovinu), látky klihodárné, tuk, výtažky, krev, 50—70% vody a — cizopasníky.
V mase obsaženy jsou i všechny součásti výměny látek — čehož
nebudiž zapomenuto — jako kyselina uhličitá, močovina, rovněž látkv

v

roce

spotřebuje

se v

18V2 millionů centů
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rozkladu

posmrtného, sražená bílkovina, kyselina mléčná, čpavek,
pod., zvláště nedopřálo-li se zvířeti po namáhání delšího
klidu před zabitím.
Ve svalech stále se tvoří xanthin, kreatín, krea¬
tinin, kyselina močová a pod. — látky, které v těle zadrženy, ne¬
moci způsobují, v mase však se solemi draselnatými jsou příčinou po¬
dráždění, které nervosním tak nezbytným se zdá. Zajisté, že lidé ne¬
kupují jen maso k vůli bílkovině, kterou ku př. v luštěninách a i v jiných
rostlinách hojně lze nalézti. Ze solí zemin nalézáme v mase sloučeniny
fosforu a draslíku, kdežto sodík a vápno skrovně jsou zastoupeny. Dle
sestavení Kónigova nalézá se (ve ioo gramech)
vody:
bílkoviny:
tuku:
masa hovězího
50—70%
15—2O°/0
10—30%
masa telecího
70—75%
15—18%
7—10%
masa skopového
50—55%
14—17%
20—28%
masa vepřového
47—50%
15—17%
30—37%
Je tedy telecí maso nejvodnatější, vepřové nej tučnější, hovězí
nejbohatší na bílkovinu. Vždy však, chtějíce koupiti 15—20% bílko¬
viny zvířecí, musíme draze platiti i 50—70% vody!
Tak zvané látky extraktivní jsou nej hoj něj i zastoupeny v mase
zvířat velice čilých, tedy u zvěře lesní; maso to, zvěřina, má i zvláštní
chuť, jež dráždí čivy chuťové. Mnozí velice si zakládají na tomto mase,
ale víme, že látky ty — xanthin, kreatín atd. — beze změny tělo naše
opouštějí, jenže, procházejíce ledvinami, tyto notně dráždí.
Různá chuť masa rozličných zvířat podmíněna mimo to tukem;
jaký rozdíl v chuti mezi sádlem vepřovým, husím, lojem!
Svalová vlákna mladých zvířat ovšem jsou jemnější, maso vodnatější, méně tučné; má i méně látek extraktivních, proto jest i méně
chutné. Maso telecí má nejvíce klihovatiny a vody.
Zvěř lesní a drůbež má více bílkoviny a méně tuku než hovězí do¬
bytek. Slepice, holubi, kachny a husy mívají 22% bílkoviny a 3—5%
tuku
u hus krmením dosáhne se až 40% tuku.
z

sirovodík

a

—

Ryby máme tučné i chudé na tuk. Úhoř, slaneček mají 6—28%
a bílkoviny
15—20%, kapři a štiky dokonce 23% bílkoviny.
Ode dávna se usiluje, aby ryby došly více povšimnutí!
Důležité jest nasolování masa. Z jižní Ameriky, z Austrálie za¬
sílá se maso na ledě; dokud na ledě je, ovšem se udržuje, jakmile však
led se odstraní, hnije rychle. Jako konservy v krabicích spíše se zachová;
aby nehnilo, vkládáno v kyselinu uhlič., natíráno kreosotem, obaleno
parafínem — nejlépe se osvědčilo ponořiti maso do sádla, jemuž při¬
dáno soli nebo cukru, aby se nezkazilo. V horách se kousky masa
tuku

Žena lékařkou.
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skopového venku na vzduchu suší. Za občanské války v severní Ame¬
zabíjel se dobytek úderem, srdce rychle se otevřelo a velkou tepnou
za prudkého proudu vody vymývala se krev z cev, až konečně voda vy¬
tékala skorém čistá; pak vpuštěn do cev roztok soli a cukru a nasekané
kusy se sušily. Známá je starší methoda udění masa, jenom že tím
nabývá maso příliš soli, kreosotu a jiných ostrých látek.

rice

I forma

jaternice vynalezena, aby

maso se

zachovalo,

a

kromě

toho, aby se zužitkovaly i části, nehodící se jinak ku prodeji. Jaternic

%

Obr. 31.

střežme

Tuberkulosní

pohrudnice

u

dobytka.

vedra, jakož i laciných výrobků vůbec, nebot chovají často
prudký jed, bacilly (Bacillus botulinus). U nás, kde výroba ja¬
ternic a jelit jest jiná než v Německu, otravy ty zřídka se stávají.
(Thomayer.)
se za

velice

Mírné

požívání masa zdravých zvířat nám valně neuškodí, ač
ústrojím spíše jsme odkázáni na stravu rostlinnou. Požívání masa
zvířat nemocných jest vždy škodlivé, ač tu člověk zdravý méně
škody utrpí, než člověk osláblý. Pozorujeme-li nepředpojatě Život
zvířat domácích, tu musíme přiznati, že ani jinak není možno, než že
musejí časem onemocněti, odsouzena jsouce k nehybnosti, zbavena
čerstvého, zdravého vzduchu, obklopena špínou a požívajíce často stravu
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příliš jednotvárnou. Jako člověku, tak i zví¬
řeti třeba pohybu, dobrého vzduchu, světla a
stravy poněkud rozmanité. Ký div, že tuberkulosa i jiné nemoci jsou velice mezi dobyt¬
kem rozšířeny! Proto počítá se, že 1/8 masa
pochází od zvířat nemocných, jakž často te¬
prve při porážce se vidí. Na obr. 31. vidíme
uzly tuberkulosní na pohrudnici, jak se vy¬
skytují u hovězího dobytka. Vařením se
chráníme poněkud před zlými následky po¬
žívání
masa
nedobrého, nezapomínejme
však, že výměna látek v těle nemocném ni¬
kdy není normální a že nemocí i krev i tka¬
niva všechna jsou pozměněna. Nepožívejme
však nikdy masa syrového, z něhož při nejmenším může se tasemnice na nás přenésti.
Obr. 32. Uhry ve svalovém
vláknu. (V přir. velikosti.)
Vyobrazení 32. znázorňuje nám maso uhro¬
vité, zárodky to tasemnic, které v žaludku
se uvolnivše, do tenkého střeva se dostanou, tam se zakousnou, v délku
několik metrů vyrůstají a nejlepšími živnými šfavami se živí.
(Viz
„tasemnice“ v díle II.)
I svalovec přenáší se masem vepřovým na člověka, a trichinosa
se
pak objevuje hromadně po požití šunek, svalovce obsahujících.
Vyobr. 33. nám znázorňuje maso trichinové. Svalovec zahnízdí se
u menších zvířat, jako u kočky, myši, krysy, ježka, tchoře, lišky, jezevce
ba i husy, a má dvojí období života: ve střevě
a ve svalech.
Ku př. vepř pohltil krysu trichinosní; v žaludku vápenatá tobolka svalovce
skrývající, již vidíme na vyobr. 33., se rozpustí,
vyjdou červi, dospívající v 7 dnech a plodící
živá mláďata; tato „mládež" prodere se stře¬
vem, žlazami, bránicí, zkrátka všemi měkkými
tkanivy až ku svalům, v nichž dorůstajíc stočuje se a znovu obklopuje se pouzdrem; asi po
14 dnech ve svalech doroste. Ve střevě žije
5—8 neděl, ve svalech po dlouhá léta, neusmrtí-li hned svého hospodáře, zahynouc s ním.
Poměry ty nebyly dříve známy. Teprve
roku i860 určitě pozorován případ první.
Děvče 2oleté, poživši vepřového masa trichinosního, onemocnělo
lovec

ve

střevě

a

a

zemřelo,

mláďata

ve

1

nalezen

všech svalech.

sva-

Maso svalovcové,
(V přiroz. velikosti.)

NAŠE VÝŽIVA

52

I

Podáváme některé

pokyny,
jak rozeznati lze maso zdra¬
vé od nezdravého:
1.
n

á

Barva bledocerve-

je důkazem, že zvíře bylo

chudokrevné,

teda

n e-

zdravé.
2.

Přes míru

červená,

ru¬

dá barva
že zvíře

je nám známkou,
nebylo poraženo, ale

že zdechlo.

sádlo — na
je bílý, pevný,
na
mase
nemocných zvířat
zažloutlý, měkký, vodnatý a
rozplizlý.
Obr. 34. Mléko nesbírané s tukovými kuličkami.
4* Zdravé maso, dotkneme-li se ho, je pevné, sotva
že prsty na něm poněkud zvlhnou, nemocné je měkčí, smáčí.
5. Zdravé maso sotva cítíme, nemocné páchne často léky, které
nemocnému zvířeti podány byly.
6. Zdravé maso sotva poněkud při vaření se scvrkne a neztrácí na
váze, nemocné se svraští, je lehčí, ano obsahuje více klihovatiny a vody
3.

mase

místo tuku

a

Tuk

—

zdravém

svalstva.

Mléko. Mléko

je te¬

kutina, tvořící se ve žláze
mléčné, a obsahuje vody
86.4%, bílkoviny 0.5%,
tuku 3.6%, cukru 4.8%,
soli

0.7%,
sýroviny
Obsahuje tudíž
všechny látky, které k vý¬
živě mladistvého ústrojí
stačí.
Chtěl-li by však
vzrostlý výhradně mlé¬
4.0%.

kem

živiti, musil by
vypiti alespoň denně 5V2
se

litrů!

Sýr je zvláštním tva¬
bílkoviny, sraženi¬
nou, tvořící se kyselinou
rem

Obr. 35. Sražené mléko se sraženým kaseinem.
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mléce
zárodky ve vzduchu poletují¬
cími, stojí-li mléko dosti dlou¬
ho, i máme tu pak mléko sra¬
žené. Vy obr. 34. a 35. zná¬
zorňují nám rozdíl drobno¬
hledný mezi mlékem čerstvým
a
sraženým. Mimo sraženiny
nalézáme

v

v

mléce dlouho sto¬

jícím

syrovátku,

stopy

rozpuštěné

obsahující
bílkoviny,
soli a stopy tuku; hodí se vý¬
tečně také k počištění těla.
Nejvíce užívá se u nás mléka
kravského, které, žel, jest pů¬
dou všelikým mikroorganis¬
mům velice příhodnou. Obr.
Obr. 36 Bacillus tuberkulosní v mléce
kravském.
36. znázorňuje nám vedle ku¬
liček tukových, obalených bíl¬
kovinou, i bacilly tuberkulosní. I daří se různým bakteriím dobře, jak
seznam následující ukazuje:
bacili

cholerový:

v

mléce

v

másle

v

syrovátce

2

v

sýru

1

6 dnů
32

dny
dny
den

tyfový:
35dníi

tuberkulosní
10

dnů

21

den

30

„

1

den

14

,1

3

dny

14

„

Mléko kozí, méně nebezpečné než mléko kravské, není u nás tak
oblíbeno jako toto, a to pro svou příkrou chuť. Pěstováním dobré ragy
velice

čistotným ošetřováním koz možno však dociliti mléka velice
dobrého, při němž některé děti neobyčejně prospívají. Mléko oslí a
kobylí u nás jest neznámo; mnohým novorozencům mléko oslí svědčí
a

nadmíru.
Mléko čerstvé obnáší i

jisté procento plynů, zvláště kyseliny uhli¬
čité, která nápoje činí lahodnými; vaříme-li mléko, vypuzujeme tím
nejen ony plyny, ale látky sýrovité se svrašťují, tvrdnou a jsou o něco
méně snadno ztravitelné. Kdybychom chovem docílili úplně zdravé ple¬
meno kravské, kdyby osoby krávy dojící byly rovněž úplně čisté a čistou
rukou očištěné vemeno vydojily, zachycujíce mléko v nádoby vyvařené
a zabraňujíce, aby chlupy a jiná nečistota nepadaly z krávy do nadojeného mléka, mohli bychom beze strachu piti s pravou rozkoší mléko
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čerstvé, ač není-li jazyk náš příliš kořeněnou stravou a množstvím
masa a lihových
nápojů pokažen. Rozumí se, že mléko dobře svařené,
úplně vychladlé nutno čistě uschovati a pokryti.
Z mléka

dobýváme máslo, sýr, syrovátku a kefír.
jest na 90% tuku, 1—1V2V0 sýrovité látky a nebylo-li
porušeno, jen 10% vody. Máslo počíná táti při 21—26° C, hovězí tuk
při 32—38°, skopový tuk při 38°.
V másle

Bakterií má máslo iokrát až 2okráte více, nežli
sýr ementálský.
Chceme-li máslo po delší dobu zachovati, musíme
je rozpustiti a horkem
sterilisovati a vody zbaviti.

Obr. 37.

Starý sýr

a

jeho obyvatelé. (Zvětšeno.)

Sýr jest nám výtečnou potravou. Obsahuje průměrně
sýr méně tučný 35—45% kaseinu, 6% tuku, 5% solí, 44% vody,
sýr tučný
25—30%
3°°/o
4%
36%
„

„

„

Sýrem, chlebem a vodou možno náležitě se živiti, ku př. v horách
na obtížných cestách; rovná se stravě té
jen slanina s chlebem,
masné konservy v krabicích se
suchary a snad i černý chléb s máslem.
Sýr jest snadno ztravitelný, jen se nesmí zapíjeti lihovým nápojem!
neb i

Pro

oslabený žaludek výtečné je kyselé mléko, zvláště ušlebané
cukrem posypané; lepší ještě jest kefir, mléko zvláštní
houbou zkvašené, obsahující tudíž
kyselinu uhličitou a stopy líhu;
cukr mléčný změněn v kyselinu mléčnou a
bílkoviny tak jemně roz¬
ředěny, že rychle se vstřebávají, což vysvětluje překvapující často

a

trochu

účinek kefiru.

VEJCE.

Odpařováním vody

,
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přimíšením cukru vyrábělo se tak zv. kondenzhuštěné mléko, jemuž voda pak se zase přidala. Průmysl ten,
značně zdokonalený rozvojem paroplavby, kolonisaci a výpravami do
dalekých končin doznal velikého rozšíření a nahrazuje mléko čerstvé
a

so vane,

lam, kde ho dostati nelze.
Mimochodem řečeno, i v

níků větších,
okem dobře

sýru usídlí se kolonie bakterií i zákaz¬

jak obraz 37. nám znázorňuje; největší
postřehnout i.

z

nich lze pouhým

#

VEJCE.
Vejce, první to potrava ptačího zárodku, obsahuje všechny důležité
součástky těla zvířecího. Náleží mezi směsi nej rozmanitějších živin.
Vejce možno přirovnati k hovězímu masu z vykrmeného dobytka,
k uzrálému, tučnému sýru, čerstvé slanině. Říkávalo se, že jedno vejce
rovná se půl libře masa — ted však víme, že 12—14 vajec by se vyrovnalo
libře hovězího masa. Jedno vejce rovná se 37 grammům masa, 165 grammům mléka, nebo 20 grammům sýra méně tučného. Průměrně váží sko¬
řápka vejce 6 grammů, žloutek 10 grammů a bílek 36 grammů. Ve
vejci jest asi 13% bílkoviny velice čisté s hojným množstvím síry,
n°/o tuku, 1% solí a 75% vody. Oddělíme-li si žloutek od bílku, na¬
lezneme číslice překvapující; mát žloutek sám 16% bílkoviny (bílek
16%), tuku 30% (bílek 3%), solí 1% (bílek 0.5%), tedy 2okráte
více železa nežli bílek a 3okráte více kyseliny fosforečné. Žloutek jest
tučnější nežli slanina a předčí jej jen kostní dřeň, tak zv. „morek“,
který má tuku 96%. Kyseliny fosforečné má jen sýr více a co do množ¬
ství železa nenalézáme ho tolik v žádné jiné obyčejné potravině. Jako
nám stačí na delší dobu úplně sýr a chléb, slanina a chléb, tak by nám
stačil žloutek s cukrem, nebo chléb s vejcem po delší dobu. V žaludku
našem bílkovina se sráží, jak sýrovina mléka tak i bílkovina z vejce;
je-li sraženina ta objemná, tož šťávy zažívací nemohou ji proniknouti
a rozpustiti. To se stává, pijeme-li rychle mléko a požíváme-li vajec ne¬
švařených; máme „těžký žaludeku a domníváme se, že nemůžeme
snésti ani mléka, ani vajec. Pijeme-li mléko po malých doušcích, které
jednotlivě se srážejí v malé, drobné chuchvalce, nezpůsobí nám mléko
obtíží, a uvaříme-li vejce na měkko a pojíme-li je s kůrkou chlebovou,
zamezíme sraženinu hutnou, objemnou, a ztrávíme je dobře.
Rovněž
dobře se snese vejce na tvrdo uvařené a pak lžicí na talíři úplně roz-
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mělněné.

Vejce rozkloktané

trochem citrónové šťávy

a s cukrem snáze
ztráví, nežli uvařené.
Žákům nemá se večer dávati ani vajec, ani lihových nápojů.
Užíváme zvláště vajec slepicích, ač kachní jsou lepší. I vajec rybích
se užívá, zvláště ve způsobe „kaviáru", který však měl
by býti vždy
co nej čerstvější.
Vejce mají mnoho přátel i nepřátel. Jisto jest, že bychom musili
denně požiti asi 20 vajec, abychom v sebe pojali značnější množství
bílkoviny; vejce však se rychle „přejedí". Jest nám se střežiti omylu,
jakoby jen ony potraviny byly dobré, které jsou bohatě bílkovinou
zásobeny. Výživa našeho těla jest věc velice složitá, a lépe se povede
tomu, kdo se postará o stravu rozmanitou!
Znamení, dle nichž poznáme, že vejce jest čerstvé, jest několik:
průhlednost a potopení se ve vodě. Konservování vajec jest velice ne¬
snadné, vynalézají se vždy nové způsoby; způsob pravý a bezpečný
s

se

posud nám není znám.
Jest známo, že i vejce mají své cizopasníky.

TUKY.

Jak jsme výše podotkli, sestávají tuky z uhlíku, vodíku a kyslíku
v poměru 76: 12: 11. Tuky žluklé, v rozkladu,
rozpadávají se v kyse¬
liny mastné a glycerin. Tuky nalézáme hojně i v živočišstvu i v rostlin¬
stvu.
Jsou-li úplně čisty, nemají ani zvláštního zápachu, ani chuti.
Ošklivý zápach při rozkladu pochází od kyselin.
V rostlinstvu jsou tuky ve stavu více tekutém, jsou to oleje; ve
zvířectvu jsou hutnější, barvy světlé.
Z příčin na jevě jsoucích požívá se na jihu více tuků rostlinných,
na severu

tuků zvířecích.

Slaninou

zoveme

vepřový tuk, prorostlý svalstvem

a

vazivem,

uzený; nahrazuje namnoze máslo, které však jest snáze stravitelno.

„Rybí tuk“ jest velice rozšířen a těší se dobré pověsti jako pro¬
proti skrofulose. Obsahuje součástky jater ryb a snad něco jodu,
není-li dobře přečištěný; snadno se vstřebává a podporuje často značně
výživu 'osob osláblých, které málo jedí.
Jediný tuk, pocházející od zvířete živého, tuk to chuti deli¬
kátní, je máslo, vedle oleje olivového ovšem tuk nej dražší.
středek
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O

vynález „margarinu" má prý zvláštní zásluhy Napoleon III.,
který práce s tím spojené povzbuzoval. Pařením, praním, přesíváním,
sloučením s látkami lučebnými a rozpouštěním hledí se při fabrikaci
vymýtiti ze zvířecích tuků stearin a dáti jim podobu másla. Ve Francii
v Nizozemsku a Německu
vyrábí margarin na 70 továren. Kdybychom
se mohli ubrániti jistým pochybnostem a jistému
podezření, pokud se
týče původu prvotních látek, které v továrnách těchto se zpracují,
chválili bychom, že nalezen tuk, jímž máslo lze nahraditi.
Mimo¬
chodem se člověk doví, že zkažené sádlo lze kyselinou dusičnou a kyse¬
linou sírovou zprostiti ošklivého zápachu — to nám postačiž!
Chceme-li

poznati máslo smíšené s margarinem, vezměme uvařený,
horký brambor a pomázněme jej podezřelým máslem. Pojídajíce jej
ucítíme, je-li máslo smíšené, chuť i zápach, které dobré máslo nemá.
Horkem uvolni se čpící látky, ne právě příjemné (St. Hostato). Za¬
jisté že máslo bývá nyní častěji, než se nám zdá, smícháno s marga¬
rinem
aspoň tomu nasvědčuje velká výroba margarinu. Naše hospo¬
dyňky nejlépe by učinily, kdyby zkoušely olej a máslo kokosové, rost¬
linné. I oleje ořechového ku př. ve Švýcarsku zhusta se užívá ku velice
čistotnému vaření. Oleje mají tu znamenitou vlastnost, že více vydají,
nežluknou tak snadno, jako tuky zvířecí, a jsouce vyráběny za čerstva,
neprošly už jistým rozkladem. Žel, že čistý olej jest drahý a nesnadno
lze ho dostati; co se prodává jako „olej salátový", olivový, jest oby¬
čejně smíšenina rozličných olejů. Poptávkou po olejích čistých dostaly
by se tyto spíše do obchodu. Z kokosového ořechu vyrábí se velice dobré
máslo, kterého při vaření a přípravě jistých jídel lze užiti s dobrým pro¬
spěchem, jet velmi vydatné. V másle našem je tuku 84%, v másle ko¬
kosovém však 99%! Chuť jest ovšem jiná, než u našeho másla, brzo
však jí navykneme, a jsme tu jisti, že máme tuk čistý, zdraví neškodný.
Používáme-li při přípravě pokrmů pro nemocné másla, volíme arcit vždy
jen máslo čerstvé
—

ŠKROBOVINY.
Sem

náležejí všechny potraviny, obsahující uhlohydráty, t. j. vodu a
se v cukr. Scházejí potravinám
živočišným skoro úplně, jest nám jich však nutně třeba, ježto jsou nám
zdrojem síly a tepla. Při rozkladu tuku uvolňuje se největší množství
uhlíku, i byl by vlastně tuk nejlepším „palivem", ale stávám zažívacím
uhlík.

Škroboviny vlivem slin přeměňují

Žena lékařkou.

8
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není tak lehce

přístupný, ba ztěžuje i ztrávení potravin, s nimiž jest
smísen, tak že zažívání tím často trpí; ostatně tuk bud stolicí zase od¬
chází, nebo se ukládá volně v tkanivech jako reserva, ku které ústrojí
sáhne za nemoci a za hladu, jak jsme už podotkli.
Jinak škroboviny. V cukr změněny dostávají se do oběhu krve
a
pak do tkaniv, dávajíce stále teplo a — kyselinu uhličitou. Zdravým
pudem hnáni, požíváme v zimě raději pokrmy tučné a moučné, v létě pak
zeleniny a ovoce, ani méně tepla
ztrácíme okolím
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moučných závisí
práci hrubé, svalové, 2. na
teplotě nás obklopující a 3. na
na

našem stáří.

práce vykonáváme,
kyseliny uhličité se tvoří
a tím více se spálí cukru a vy¬
robí tepla. Písař za svým psacím
stolem nikdy by nemohl požiti
chleba, bramborů
pod. jako nádenník v potu tváře

toho množství
své

širém poli. Vý¬
jest velice
čilá a při zásobě kyslíku vyrobí
mnohem více kyseliny uhličité a
vody, než onen, povrchně jen dý¬
chající vzduch, chudý na kyslík,
při stlačeném životě, a brzo by
při stravě nádenníkově one¬
pracující

měna

mww

zemčata;
Obr. 38.
Škrobová zrnka
Nahoře

v

rozličných druhů mouky.
mouky pšeničné, v právo
rýže, dole z brambor.

levo
z

z

více

tím více

a

w

na¬

Trávení látek

Čím

*'*>e

méně ho

hrazujeme.
i.

šji

a

látek

u

v

tohoto

mocněl.
Stáří má tu rovněž velký vliv.
Cím více dítě roste, čím více se

pohybuje a čím čilejší výměna látek, tím snáze ztráví a upotřebí škrobo¬
viny; čím kdo však stává se starší, čím pozvolnější jest výměna látek
i pohyb, tím méně tráví moučné
potraviny. Chuť k jídlu stářím
se mění, i
bylo by nerozumno nedbati toho. Odpoví dát to jistým stavům
sil v těle a nutno náležitě si toho všimnouti u lidí
slabých a nemocných.
Často bychom si měli opakovati a dobře v mysl vštípiti, že látky
moučné jen tehdy v cukr, tedy v látku užitečnou a nutnou, se
změní,
jsou-li dobře a důkladně v ústech rozžvýkány a slinami dobře smíchány,
ježto zvláště ve slinách obsažena jest lučební látka, která škroboviny
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bílkoviny se připravují k zažití a teprve v tenkém
pokračuje práce, kteráž v ústech byla začata. Nedostatečné žvý¬
kání, hltání potravy jest špatným začátkem výživy, nemámef — jako
některé ryby — zuby i v žaludku, jimiž by se první chyba mohla ještě
napraviti.
mění

cukr. V žaludku

v

střevě

Největší množství škroboviny chovají semena obilná, luštěniny,
ořechy, kaštany, hlízy a kořeny. Na semenu vidíme slupku, pod
ní vrstvu solnou s bílkovinou, zrnka škrobová, jak vidíme na obr 38.,
něco málo tuku a stopy vody. Uspořádání podobné jako u vejce —
jako ve vejci i v semeni obsaženy jsou všecky výživné látky pro mladou
rostlinku.

Následující tabulka podá nám představu
jednotlivých druhů potravin sem spadajících:
bílkoviny:

12%
11%
6%

pšenice
oves

rýže
kukuřice

11%
26%

hrách

23%
24%

fazole

61%

53%
53°/0
55°/0
13%

16%

vlašský
kokosový

ořech

70%
58%
74%
69%

9%

proso
cocka

ořech

škroboviny:

9%

12%

■

kaštan

n%

73%

mandle

24%

zemcata

2%

8%
21%

o

živných součástkách

tuku:

vody:

soli:

buničiny:

2%

12%

2%

2%

e0/

13%
13%
13%

3%

10%

1%
2°/0

4%

12%
12%

4%-

5/o

2%

5°/0
4%
2%
1%
2%

57%
67%
3%
52%
stopy

14%
11%

7%
6%
-0/
/

/o

6V0

7SV4%

3%
3%
4%
2%
2%

3%
3%
1%

2%
8%

4%
6%

4%
3%
4%
3%
7%
*/« %

Nejvíce bílkoviny mají čočka, fazole a mandle, nejvíce škroboviny
pšenice, rýže, kaštany, nejvíce bunčiny oves. Solemi nejsou tyto potra¬
viny bohaté, i vody tu málo, vyjímaje zemčata. Stejně tuku obsahuje
ořech vlašský, mandle a ořech kokosový, za to mají málo moučných
částí.
Bunicinu

nalézáme

v

různém

množství

u

všech

rostlin; má

jsou to skutečně jen zvířata rostli¬
živící, která dovedou vlákna ta rozpouštěti a je i dobře zažiti.
Pro nás vlákna ta nejsou však přece úplně zbytečná, ježto mechanicky
povzbuzují slřevo. V případech, kdy z jakékoliv příčiny do střeva se
nedostane, vídáme stolice málo hojné a suché. Nechrne jich tudíž
se

za

nami

to, že nelze

se

ji ztráviti,

a
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v

ovoci

a

částečně i

v

mouce,

jakž

se

:

stává

v

tak

zv.

chlebě

gra-

hamském.

Potraviny z říše živočišné jsou bohatě zásobeny vodou, potra¬
viny rostlinné jsou jakoby koncentrované, nemajíce nad to látek, které
dráždíce nezměněné pryč odcházejí, jako maso. Porovnáme-li i cenu
obou druhů, tož shledáme, že potraviny rostlinné mnohem jsou lev¬
nější. Malá operace početní nás o tom přesvědčí.
S větším množstvím vody klesá živnost i u potravin rostlin¬
ných. Zemčata, majíce 75% vody, vykazují toliko 21% škroboviny,
jsou mnohem lacinější, za to však bychom musili požiti veliké jich
množství, abychom domohli se pravé míry bílkoviny a škroboviny.
Než jako přídavek k jiným jídlům jsou zemčata velice cenná.
Obilná semena se melou a trhají, dávajíce nám mouku a různé
druhy krup a krupice.
Čím pečlivěji jest mouka ode všech součástí očištěna, tím jest bě¬
lej ší, dražší, ale jako potravina chudší.
Mouka, obsahující klovatinu i solnou vrstvu zrna, dobře se ztráví;
nesmíme záporní nati, že přílišným mazlením i naše zažívací ústroje
ochabnou a stanou se choulostivé jako — děti. Ságo, tapioka vyrábí se
ze dřeni
jistých palem; ač dosti bohaté na bílkovinu, nejsou snadno
ztravitelné. Totéž platí o luštěninách hojně bílkoviny obsahujících,
jen že tu výhody jsou větší, než nesnáze při zažívání.
Mouka může se státi jedovatou námelem, cizopasnou to rostlinkou
na obilí, která zabarvil
je mouku do Šeda, chléb do fialova. Snadno lze
poznati takovou mouku, ana ve smíšenině šesti dílů vinného líhu a jed¬
noho dílu chloroformu se ponoří, kdežto námel zůstane na povrchu.
Bílkovina, nalézající se pod slupkou obilného zrna, přistoupí-li
k ní voda a vzduch, rozkládá se
nejprve; jejím popudem rozkládají se
pak postupně i ostatní částky. Rozkládající se bílkovinu tu, smíšenou
moukou

vodou, zveme „kvásek".
Kvásek smísíme s čerstvou
moukou, s vodou a vzduchem, hněteme jej a dáme na vlažné místo —
co
pak se stane?
Kvásek přivádí část bílkoviny a škroboviny
rovněž v rozklad, škrobovina mění se v dextrin,
pak v cukr, cukr jako
ku př. při kvašení vína rozpadá se v líh a
kyselinu uhličitou, která
s

a

prchajíc pozvedá naše těsto, jež „kyne". Kdybychom v čas nezakro¬
a rozpadne se; nechávajíce přeměniti se jen
část bílkoviny a škroboviny, dáme těstu pak
jistou formu a vložíme
je do pece, do horka 160—250° C, upečeme je. Horkem líh se vypaří,
povrch chleba zhnědne, jsa upražen, jako ku př. při kávě nebo při
pečeni.

čili, zkyše všechno znenáhla
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rady Liebigovy přidává se k obyčejnému těstu dvoj uhličitan
sodnatý a kyselina solná, čímž povstává rovněž kyselina uhličitá, aniž
bychom ztratili oněch 20% mouky rozkladem, kvašením.
Dle

20—40% vody, a chceme-li jej uchováti na delší
dobu, musíme jej vyráběti bud s menším množstvím vody, silně jej vy¬
péci, nebo po dvakráte jej péci, což nám dá tak zv. „suchar“; soli se
nepřidává, aby nezvlhl. Dobrý chléb jest záživnější než knedlík a
makkarony, za to však živnější jsou tyto, ztrávíme-li je. Při dobrém
zažívání a práci venku na čistém vzduchu jezme chléb černý, jsme-li
Ve chlebě máme

odsouzeni

seděti

klidně,

trávíme-li
pro

pozvolna, jest
nás lepší chléb bílý.

Už staří
6 neb

7

Římané měli

na

různých druhů

chleba!
Čerstvě pečený

chléb a
jiné čerstvé pecivo nám
způsobují často obtíže.
Proč? Požívajíce potravi¬
ny měkké, bezděčně méně
je žvýkáme; čerstvé pečivo
pak rádo se balí v chu¬
chvalce, které když nebyly
slinami dostatečně smíchá¬
ny, zůstávají v žaludku
Obr. 39. Průřez pšeničného zrna.
neztráveny, t. j. nemohou
1—3
svrchní
býti rozpuštěny; žaludeční
vrstvy obalu; 4 chodby mízní;
5 vrstva vmezeřcná; 6 lepek; 7 škrob.
šťáva takový chuchvalec
neproniká, jen jej omý¬
vajíc, i zůstává tu dlouho ležeti, a způsobuje nám obtíže. Naopak
ku př. suchar sebe tvrdší rozdrtíme zuby a smícháme řádně slinami,
kousek spolknutý je pórovitý, šťáva žaludeční může všady vniknouti,
jej rozpustiti, a ke vstřebání dobře připraviti. Složení potravin jest tedy
též tajemstvím dobrého, či špatného zažívání.

Syrovou škrobovinu můžeme jen těžce zažiti, ačkoliv je to možné,
při ní i prospívají, vaříce a kuchaříce méně nežli my.
I jest možno, že bychom časem mohli se vrátit i ke škrobovině nevařené,
nepečené. Prozatím musíme však se říditi pravidlem, voliti potraviny
snadno záživné, ale tu dáváme bezděky přednost těm, které obsahují
méně bílkoviny, tedy theoreticky jsou špatnější. Přese všechno vychvaa

divocí národové
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lování, vypočítávání užitku nevzmáhá se požívání luštěnin, jak theoretikové si přejí, a dává se přednost potravinám méně na bílkovinu
bohatým, za to však zažívání přístupnějším. Při tom však rádi poží¬
váme mladého hrášku, více cukru obsahujícího a jemnějšího.
Zubní lékaři, alespoň ve Švýcarsku, přičítají špatné zuby, záhy
zkažené, požívání bílého chleba, dovozujíce, že v krajinách, kde tak z v.
„pumpernickl“ se pojídá, chléb černý, pevný, lidé se těší až do vysokého
stáří zubům pevným a

krásným.

Obr. 40.

Chléb, uschovaný

Plesnivějící chléb.

na nepři hodných místech, ku př. v místnosti, kde
snadno zplesniví. Obr. 40. nám znázorňuje plíseň na chlebě.
Mouka bývá nezřídka podvodné smíšena se sádrou, křídou a pod.,
aby byla těžší. Ba lučební vzdělání jistých pekařů dosáhlo prý již toho
stupně, že bílí mouku kamencem, a aby chléb následkem toho nepůsobil
příliš zácpu, přiměšují hned i kořene Jalappy, který žene na stolici!
Výtečné jsou anglické suchary, obsahující často na 13% bílkoviny,
81% škroboviny a 1% vody, potravina to znamenitá, i možno výhodně
svářeti je v polévce, v mléce a použiti jich ku přípravě i
jiných jídel.
Makkarony a nudle, jak v obchodu se vyskytují, byt byly
„krásně" žluté šafránem
nikdy nenahradí to, co pilná hospodyňka
ve směru tom sama doma si
vyrobí!
se

pere,

—

ZELENINY.
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jedlé listy, stonky, nať, kořeny a jiné části
rostliny. Množství jedlých rostlin jest veliké a stále jich přibývá. Do¬
tkneme se jen těch nej známějších. U obilí nám šlo zvláště o bílkovinu
a škrobovinu, zde nám jde zvláště o cukr, kyseliny rostlinné,
živné
soli, těkavé látky; tuku a škroboviny u nezralých, čerstvých zelenin
nenalézáme a i bílkoviny jest tu málo.
Listnaté zeleniny tvoří obyčejně „hlávky", obklopující květ, my
však jich požíváme dříve, než květ vyspěl. Čím jsou bohatší na vodu,
tím lépe hodí se zeleniny k vaření. Zeleniny pevnější, méně vody obsa¬
hující, nakládáme.
Karfiol počítá se k nejjemnějším zeleninám; jest velice chutný,
nevyrůstá-li z půdy příliš hnojené, v kterémžto případě má nepříjemnou
příchuť a kazí jej malí broučci, na něm se usazující.
Kromě zeleného salátu, obsahují listnaté zeleniny étherické oleje,
mnohým osobám působící obtíže.
Špenát a mladé kopřivy obsahují mnoho železa.
Mnohé, sem spadající zeleniny mají zvláštní účinek, povzbuzujíce
bud odměšování slin a nepochybně i jiných šťáv zažívacích, a podraždujíce poněkud ledviny, jako chřest, patřící k zeleninám ston¬
kovým. Známo jest, že chřest zvyšuje i krvácení ústrojí malé pánve
a dodává moči zvláštního zápachu, připomínajícího fialky.
U nás, žel, stonky rebarbory jsou méně známé, ač jako zelenina
neb jako kompot jsou velmi příjemné.
Zeleniny listnaté bohaté výživnými solemi a dřevnatým tkanivem
jsou nad míru důležité i pro krev i pro zažívací ústrojí. Mužstvo lodí,
plavící se po delší čas na šírém moři, přes to, že má bohaté zásoby masa
i při tak zv. dobré výživě, onemocňuje skorbutem, kurdějemi, a to pro
nedostatek čerstvé zeleniny. Kurděje povstávají i ve věznicích a při
nedostatečné výživě jednostranné, jako bývalo druhdy za válek, za oblé¬
hání a pod. Žel, že požíváme ve městě i na venkově čerstvých zelenin
jen po krátký čas v létě. V zimě většina obyvatelstva nepřiměřeným
a nedostatečným pěstováním zelenin spokojuje se jednostrannou stravou
moučnou, bramborovou, masem často pochybným, převážně uzeným,
nezapomínajíc ovšem biče na koně, který nemá s dostatek ovsa, ale
běžeti přece musí: totiž na nápoje lihové a kávu. To jest příčina, proč
vznikají na venku u lidí, majících hojnost čerstvého, zdravého vzduchu,
Zeleninou

zoveme

mnohé vleklé nemoci.
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Zvláště

v

krajích průmyslových jest nesnadno opatřiti nemocným
sedm měsíců, any tu konservy a zeleniny sušené

rostlinnou stravu po

jsou vzácný.
řípy a hlízy; mají jen 15% škroboviny, 1 až
1—2% buničiny.

Ke kořenům čítáme

4% bílkoviny
Mrkev

a

má

bílkoviny: cukru: škroboviny: tuku:
1.3
6.1
8.4
0.2

soli:

vody:

1.0
83.0
0.6
91.0
karfiol
2.3
5.3
—
0.9
0.8
90.1
Abychom zeleniny měli i v zimě, dávají se sušiti po délce roz¬
krájené. Tento způsob konservování, je-li proveden bez lučebních
přísad a čistotně, jest dobrý, žel, že příliš málo ještě znám a oceněn.
Má-li zelenina málo vody, tu i snáze se udrží, podobně asi jako rýže,
v
poměru k zemčatům. Rýže zůstává čerstvá po dlouhou dobu, kdežto
zemčata bud vyhánějí stonky po jisté době, nebo hnijí.
Málo známé jsou u nás tykve jako výtečná zelenina bud v polévce,
nebo v „koláč“ upečená. V Bosně jednoduše na kousky rozkrájená
bud doma, bud u pekaře se upeče beze vší přísady. Okurky a rajská
jablíčka dobře jsou známa. Okurky a tykve jsou dobré jen, pokud se¬
mena nejsou úplně zralá. Hrášek, chřest a rajská jablíčka možno udu¬
šená ve vlastní jejich šťávě uschovati, raději ovšem v lahvích skleněných
nežli v plechových.
bílá

řípa či vodnice

1.2

2.1

5.1

—

HOUBY.
Zvláštní oddělení tvoří

houby.
Myslívalo se, že se rovnají masu, ale zapomínalo se při tom, kolik
v nich jest vody. Houby jsou velice
výživné, jenom že každý žaludek
jich nesnese. Podobně jako mnohé jiné potraviny, jsou cenné jako přísada
a doplněk k jiným krmím.
Nejlépe nám chutnají docela čerstvé; ale i na lístky rozkrájené,
rychle ale opatrně usušené, jsou dobré.
Sušený žampion má 23.8% bílkoviny, 1.2% tuku, 50.3% uhlo¬
vodíku a jenom 17.5% vody.
Mnoho hub v lesích pohyne, an ne každý hbitě pozná houbu jedo¬
vatou, které právem se strachujeme.
Bylo by záhodno, aby se
mezi mládeží co nejvíce šířily podrobné známosti o houbách jedlých
a jedovatých a aby lid nabyl pravého ponětí o houbách
jedlých, této
cenné potravině. Včasným sebráním a zničením hub jedovatých zajisté
by i jich počet značně se menšil.

Tab. 111.

Přednosti

a

nedostatky

ženského těla.

TAB. III.

1. Pás

Juno jest zhotoven

z

látek propustných

vzbuzuje nepříjemný pocit pouze v prv¬
použití. Ježto zmenšuje šířku
v kyčlích, aby břichu byla
poskytnuta pevná
opora, podotýkáme výslovně, že se nehodí

a

ních dnech

pro dobře rostlá, avšak štíhlá individua žen¬
ská. Úzké kyčle jsou chybou proti kráse;
obvazem jich uměle chtíti docíliti, bylo by

nesmyslem. Přímo dobrodiním jest však pás
otylým nebo špatně rostlým a
špatnou postavu si osvojivším.

tento osobám

2. Kdo chce

věděti, jak by měl býti rostlý,
pozoruj často naši Venuši a srovnávej se

s ní. Bude stále více nadšen touto harmo¬
nií postavy, tou plností při takovém půvabu,
touto přirozenou krásou. Mnohý snad by ne¬

chápal, proč jsme právě
umístili dva odstrašující
žen v přirozené pleťové
v tom snad poblouzení
ku přemýšleje uzná však,

vedle této Venuše

obrázky (3. a 4.)
barvě, a hledal by
krasochuti. Chvil¬
že umístěním těch¬

to obrázků vedle sebe chceme zbystřiti jeho
schopnost pozorovací. Ideál vedle smutné
všednosti! Ba, jen kdo pochopil, „jak by
to mělo býti", naučí se pozvolna pozorovati, jak to skutečně jest, a bude z poznání
tohoto čerpati sílu, domáhati se pokroku,
zlepšení. Z poznání našeho tělesného úpad¬
ku vzešly nejdůležitější snahy reformní; až
jednou seznají matky, kde počíná zmrzačení
a kde počíná krása,
bude o polovic oškli¬
vých lidí na světě méně.

2

PHmiě

Podprsenka a šle na sukni
System Platen-Garms.
(Pohled

ze

Thalysia

(Podprsenka, šle a břišní pás)
Múie se použili také jednotlivě.

zadu viz dole)

(Pohled

Venuše

ze

zadu viz dole)

Medicejská

f

Chorobná

vyhublost.

Přednosti i
Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze.

Chorobná otylost.

nedostatky ženského těla.
Tab.Hr

%

'

i

SOLI

SOLI
Naznačili
naše složeno

a

ŽIVNÉ.
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jsme, pokud v této knize možno, z jakých látek jest tělo
jak důležité místo v hospodaření našeho těla zaujímají

látkv nerostné.
»

Látky nerostné

hojném množství nalézáme v listech, stoncích
hlouběji časem vnikneme v tajemství výměny
látek, tím zřejměji bude možno dokázati, že mnohé vleklé nemoci po¬
vstávají nedostatkem těchto částí, velice důležitých, jak jsme ku př. při
zmínce o kurdějích již naznačili.
Tím jsme se dostali k neobyčejně důležité zásadě v rozumné vý¬
živě: jest nám potřebí nejen jistého množství částí nerostných, ale
i správná jich kombinace, sestavení! A jaké tedy? Dopídíme se najisto
pravdy, vezmeme-li si za vzor potravinu, jak nám ji příroda sama
v mistrném
vyrobení podává a která tělu našemu úplně stačí. Ta bud
a

v

kořenech rostlin. Cím

nám měřítkem základním.
Měrou tou

je mléko.
0.7% popela, solí to živných.

Mléko obnáší

Dle rozboru Wolfova obsaženo
z

v

1000

gramrnů vysušených látek

kravského mléka:

draslíku

12.04

sodíku

vápna

kysličníku žel.

kys. fosfor.

kys. sírové

kys. křem.

chlóru

4-73

10.66

0.26

13.88

0.15

0.02

6.97

Nej hoj něj i tu zastoupeny draslík, sodík, vápno, kyselina fosforečná
a

chlór.
Uměle

připravená smíšenina měla by tudíž míti stejné složení.
jídle, sestávajícím z masa, chleba, hrachu a zemcat, jak průměrně
po devět měsíců je požíváme, sestavení to nenalézáme. Secteme-li
tyto čtyři krmě, máme 125.5 Sr• popelu na 4000 gr. součástek vysu¬
šených, čtvrtý díl na 1000 gr. vypočteno nám dá:
V

draslíku

14.6

sodíku

0.76

vápná

0.92

kyslič. želez.

0.35

kyseliny fosf.

10.42

S mlékem srovnáno, máme vice drasla a

kys. sírové

kys. křem.

chlóru

1.00

0.37

.0.8

kyseliny sírové,

méně sodíku,

za

to

vápna a chlóru.
Hleďme nyní, které soli zvláště jsou důležité pro ústrojí naše,
abychom je doplnili.
Víme, že bez vápna není kostí a z novějších badání vysvítá, že sodík
slouží k vázání kyseliny uhličité a k jejímu vyloučení. O železe jest
známo, že v červených krvinkách poutá vdechnutý kyslík. O ostatních
solích a kyselinách
jsou naše známosti posud příliš nedostatečné,
zajisté však časem se značněji rozšíří. Porovnávaje rozličné výzkumy.
Žena lékařkou.

9
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tvrdí

:

lékař

jeden, že na př. sodík hraje zajisté úlohu důležitější
ústrojí našem, než železo (už by nám imponoval, kdyby hrál stejně
důležitou úlohu!).
Přítomnost většího množství kyseliny sírové a drasla, srdce značně
dráždící, ovšem s prospěchem by nebyla.
Najisto důležité pro nás jest vápno, železo, fosfor a sodík, o ostat¬
ních nám to známo není; v mléku však
obsaženy jsou.
Poměrům svrchu uvedeným nejlépe vyhoví
špenát, zelený salát,
mrkev, řetkvička, jablka, červené jahody, černé jahody, sušené fíky
a jiné; nacházíme v
v

draslíku

mrkvi

sodíku

vápna

11.58
6.20
27.29 58.16
19.58
67.85 13.60 26.47
7.16
9.68
4.83
5.14
3.76
0.59
20.20

špenátu
salátu

jahodách
jablkách

kyslič. žel.

kys. fost.

kys. sírové

kys. křem.

chlóru

0.55

7.00

3.53

1.30

2.51

5.52
9-39

16.89
26.56

n.32

7.45

10.22

6.78

14.68

13.79

2.—

4.70

1.07

4.10

0.48

0.20

1.96

0.88

0.62

—

Z

přehledu patrno, že sladké ovoce jest chudší solemi, než zeleniny,
jahodách převládá sodík, v jablku draslík a sodík, ve špenátu sodík,
draslík a vápno.
V salátu jest značné množství draslíku, vápna, kys.
fosfor, a to vše bez součástek aromatických. Věci
ty, žel, že posud málo
jsou známy, ký div tedy, že nacházíme o nich názory přímo si od¬
porující.
Lučebník Hensel, zabývající se lučbou
fysiologickou, první upo¬
zornil na velký význam zemitých látek pro naše
ústrojí, Dr. Lahmann
pracuje v témže směru, jenže Hensel doporučuje požívati solí mine¬
rálních, dávaje nemocným bílý prášek minerální, ,,fysiologickou pří¬
sadu ke krmím", Dr. Lahmann však
doporučuje organické sloučeniny,
výtažky solí živných.
že

v

Dále

tomto

rozboru, ač nad míru zajímavém, se pouštěti ne¬
smíme, avšak doporučujeme svým čtenářkám důtklivě, aby si věci
zmíněných pečlivě všímaly. Poznajít pak důmyslné hospodyňky, že tu
jde o z d r a v ý, solid n i základ rozumné výživy jejich rodiny.
Vědouce, proč nutno či ono činiti, toho či onoho se varovati,
jaký vliv má nepřiměřeně sestavená strava na ducha i tělo, — zajisté
by nelenily své vědění pilně doplňovati a zproštovati se předsudků a ne¬
oprávněných zvyků.
Ale doplňme ještě leccos!
Bohaté kyselinou fosforečnou jsou vlašské ořechy a kakaový bob.
Ořech obnáší 44%, kakao 39% cenné té součástky. Obyčejně ořech
olupujeme, zahazujíce tak tu část, která nejvíce soli živné obnáší; totéž
činíme u jiných jader. Rovněž žloutek (65%), cibule, okurka a chřest
v

SOLI
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mají mnoho kyseliny fosforečné. Jest známo, že došlo až k výroku „bez
fosforu žádná myšlenka", taková váha se kladla na živení mozku lát¬
kami, fosfor obsahujícími. Možná však, že pro naše kosti je fosfor
důležitější, nežli pro mozek!
Ale proč požíváme tak velké množství soli kuchyňské? Sůl po¬
skytuje nám příroda a požíváme ji bud v jemném prášku nebo roz¬
puštěnou.

jiných mineraliích, že byvše požity, vylučují se zase bud
ústrojím zažívacím nebo ledvinami z krve a to za dráždění tkaniv; proto
ptáme se právem, požívá-li člověk denně 20—30 grammů soli kuchyňské,
Víme

není-li to

o

na

škodu?

mající množství drasla, vyžaduje sůl,
př. při zemcatech; s tak velkým množstvím drasla bez soli obejiti se
nemůžeme, ovšem chuť při tom také rozhoduje! Přidáme-li však ku
zemcatům potravinu zrnitou, kořeny, listy a ovoce, mohli bychom tím
krýti potřebu sodíku i chlóru. Že nám přísady ty nepostačí, tím je vinna
nepřiměřená příprava zelenin v kuchyni. Vkládáním do vody, máčením,
pařením, vyluhováním zelenin zbavujeme je cenných solí a nahrazujeme
je dráždící solí kuchyňskou. Pak sestavujeme jednotlivé pokrmy často
tak, že nás nutí k užití soli; tu máme ku př. přebytek drasla a tu zase
nedostatek sodíku. Pak tíhne člověk ne k užitečnému, ale k tomu, co jej
příjemně dráždí — a chytá se soli, tak jako lihových nápojů, tabáku
a silné,
masné polévky, při které možno zemříti hlady.
Leží na bíledni, že časem musí tkaniva našeho těla doznati ko¬
nečně vliv oné ostré součástky, již tak hojně požíváme. V první řadě
vnitřní stěny žil a cev, jsouce neustále omývány krví, bohatě solí opa¬
třenou, změní se chorobně a časem poznáme, že mnohé onemocnění
ústrojí oběhu krve vysvětlí se tímto vlivem, škodlivým i ostatním
Má

se

za

to, že potrava,

na

tkanivům.
Celí národové žijí

bez kuchyňské soli, ač jí rychle přivykají tak,
jako lihovým nápojům; zkusí-li kdo mezi námi živiti se bez soli ku¬
chyňské, nedozná nijakých nemilých následků, vyhne.-li se chybě, které
my denně se dopouštíme, olupujíce zeleniny a obilí o cennější náhrady —
o soli organické, čímž ovšem
ztrácejí všechnu chuť a proto honem
vhoclíme

na

ně

hrstku soli.

mléčnými výrobky, v nichž, jak jsme viděli,
jest s dostatek látek nerostných, solí, jiní požívají kořenů a ovoce, aniž by
trpěli nemocemi pochodícími ze špatného složení krve, a rovněž tak ne¬
mají potřebí soli.
Jenom v Evropě, kde půda ovšem na soli schudla a často dává
byliny rovněž vychudlé, kde chudší lid příliš jednotvárnou stravou
Mnozí kmenové živí

se
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bramborovou musí

podráždění,
kuchyňskou.

po

po

živiti, kde vyšší třídy chorobně ženou se jen
požitku a ne po zdraví, plýtvá se nesmírně solí
se

OVOCE.
K ovoci

množství

čítáme plody stromů a keřů ovocných.
cukru obsahují i jemné aroma a vyznačují

krásnými barvami, jako červená jahoda, broskve

Mimo značné
se

namnoze

krásná zarudlá
třešně. Slunce i rostlinstvo se tu sjednotilo ku pravému mistrovskému
dílu! Proti tomu jest okurka, i ta nejlepší, chudičká, rovněž i hlávka
zelí

a

hnědá čočka.

Jaké skvělé to pozvání k hostině!
Čím prudčí slunečné paprsky, tím krásnější plody! Důkazem jsou
nám pomoranče, datle, fíky a jiné jižní ovoce.
Nemajíce mnoho bílkoviny, tuku a škroboviny — vyjímaje ořechy,
mandle a kaštany, za to hojnost cukru a kyselin,
šťávy ovocné, snadno
vstřebatelné, rychle se dostávají do krve a jsou velice důležité pro naši
výživu. Zaujímají mezi potravinami vyšší stupeň, ježto jest v nich
obsažen cukr již rozpustný. I obsahují:
a

cukru

Hrozny
hrušky
melouny
maliny
švestky

16%
12%

7%
4%
ii%

soli

%%
74%
%%
7.7o
%%

buničiny

kyselin ovocných

3%%

%%
74°/.

4%
i%

7%
5V2V0

—

1%
%%

vody

78%%
83747o
9°Vo
877c
00

iH

O
©

Hrušky, švestky a maliny mají mnoho cellulosy, buničiny;
meloun má množství delikátní vody, kterouž neslušno podceňovati, ve
hroznu jest největší množství cukru. Nejvíce kyseliny ovocné obsa¬
huje malina, rybíz a pomoranč.
Ač neznáme posud dostatečně účinek kyselin a látek aromatických,
v ovoci
obsažených, známe přece ze zkušenosti blahodárný účinek ovoce
správně požitého.
Méně cukru, za to však mnoho bílkoviny, tuku a škroboviny obsa¬
hují mandle, ořechy a kaštany. I jest tvrzení, že hladem zemře, kdo
výlučně ovocem chce se živiti, úplně mylné, neschází! mu ani bílkovina,
ani tuk, dobře-li si „menu“ sestaví. Nemohli bychom dlouho se živiti
malinami nebo melouny, ale dobře by se nám vedlo při hroznech
a mandlích, předpokládáme-li ovšem zdravé
ústrojí zažívací a ne n e-
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mocné! Dobře

se

hodí k sobě i

pomoranče

a

mandle, kaštany

a

jablka.

Obsahují:
tuku

bílkoviny

ii%

Kaštany
mandle

24%

ořechy vlašské
ořechy kokosové

16%

Co tu

3%
5 2%
57%
67%

9%

bílkoviny, tuku

a

solí

vody

N0
8%

3%
3%

6%

13%

2%
2%

uhlohydrátů
0

12%

cellulosy

3%
7%
3%
4%

7%

7%
6%

škroboviny! V nejlepším mase nacházíme

2% bílkoviny!

sotva

však

Odpařivše vodu, dostaneme procento ještě příznivější, za to
ovoce nesnadněji ztravitelno, proto je máčíme,
sušené postrádá čerstvého aroma, je přece potravinou

jest

dusíme. Ač ovoce
velice cennou a ne

přepychem.
„Hrozinek" sice užívá se jenom jako přídavku ke krmím sladkým,
za to však častěji se pojídají velice živné datle.
Jižní ovoce, žel, jest
u nás příliš drahé, a proto nemůže zdomácněti.
Za to máme domácí
sušené ovoce, nakrájená jablka, hrušky, švestky a třešně; bylo by jen
záhodno, aby lidé je pojídali. — Ale chuť moderní nese se spíše ke
zboží uzenému a pivu — na ovoce pak zbývá málo peněz. Ostatně do
žaludku pijáka a jedlíka masa se už nehodí, působíc mu obtíže, — což
však není

Sušené

vinou ovoce!
ovoce

obnáší:

bílkoviny

Švestky

4%%

hrušky
jablka

2%
1%%

tuku

uhlohydrátů

—

—

třešně

fíky
datle

hrozinky

2%
1%%
%%
%%

63% I %%
59% I%%

%%
iV»%
1%%

1%%

v<

dy

2974%

2774%
84 Vo
13%
46% 1%% 5oVo
35Vo
54% 3%
20747«
1%%
70%
62% 1%
32%
61%

čerstvá

>>

solí

I%%

cellulosy

177/0

7%
5%

kys

ov-

c.‘é

274%
77/®

377/.

čerstvá

V2%
47®
677/,
27®

—

1%

1%%
—

jsou jen druhy ovoce nej známějšího a nej přístupnějšího. Pří¬
je předkládá ve všech podnebích a zemích, kde
vůbec ovoci se daří; naší vinou, není-li ho s dostatek. Dovozem se
nám dostává i v zimě čerstvého ovoce, pomorančů a citronů, výtečných
pro zdravé i nemocné. Jest známo, že doporučuje se léčení citrony. Při
kolikách od kaménků žlučových zdá se míti citron příznivý účinek a lze
je v mírné dávce bez nebezpečí zkusit i, po pojedení dvaceti až třiceti
citronů denně vídáme však jistý stupen chudokrevnosti. I kůry pomo¬
rančů a citronů se užívá jako koření. Jablka naše jako potravina jsou
však cennější. Jistý starý zkušený lékař tvrdil, že v jablkovém kraji,
To

roda však bohatě nám
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kde

praxi provozoval, ani kaménků žlučových ani zákalu oka neviděl,
připisoval hojnému pojídání jablek a jablečného městu.
Jiný slavný
lékař francouzský připisoval
hojnějšímu požívání jablek, že se zlepšilo
zažívání Pařížanů a řidčeji onemocnovala
játra. Mezi lidem jest pověst,
že „ten, kdo jídá
před spaním jablko, připravuje lékaře o výdělek".
Jablko slouží zažívání, dušené a pečené jest ztravitelné i pro ne¬
mocné. Děti nesmírně rády jablka
jedí, a proto nikde by táž scházeti
neměla a pěstění jabloní měla
by se věnovati větší péče.
Chloubou hospodyněk jest ovoce zavařené. Ale
pro příliš velké
množství cukru způsob ten není tak
výhodným, jako vaření v páře,
čímž možno konservovati s přísadou, či
lépe, beze vší přísady zeleninu,
ovoce i maso.
Pečlivě je očistíme a dáme je do
lahví, zvláště k tomu
vyrobených (u J. Wecka v Oefflingen v Badensku), načež vloží se do
nádoby s vodou a pován dle obsahu po io minut až po iV2 hodiny.
Aniž by chuť jejich valně se změnila, možno
je lacino po léta uchovati!
Kéž by způsob ten došel hojného rozšíření a vedl konečně k
zdokonalení
a povznesení ovocnářství!
což

KOŘENÍ.
Zajisté jest jedině to koření nej přiměřenější, které nalézáme ve
V parném jihu, kde chuti k jídlu ochabnutím
ubývá, jest
veškeré koření přeostré; v zemích, kde mnoho tuku se
pojídá, napo¬
máhá se paprikou — jako ku př. v Uhrách. U nás máme s dostatek
koření mírnějšího, příjemnějšího a
přirozenějšího; proto cizí, importo¬
vané nesnášíme beze škody.
svém okolí.

Kořenití, okořeniti znamená učiniti krmi naší chuti příjemnou, a to
přidáním rozličných vonných látek, anebo látek, působících na ko¬
nečky nervů jazykových, jež zprostředkují chuť. Koření zvyšuje trá¬
vení, a to drážděním i odměšováním slin, Stav žaludečních a střevních,
následkem většího přítoku krve k žlázám. Experiment to
povždy nebez¬
pečný, ježto po dráždění nastává předráždění a pak úplné ochabnutí.
Lidé, zapomínající pro samou kulturu na zdraví a ti, kdož z pra¬
vidla vždy dávají přednost dráždidlu a požitku,
mají dobrou výživu
za věc vedlejší a
přidávají krmím svým vždy víc a víc koření, až se
dostanou celou škálou k nejostřejším. Ký div!
Pozorujme se poněkud
bedlivěji a postřehneme brzo, jak snadno uvázneme ve zvyku kořenití;
na štěstí každý zpozoruje i to, že
maje notný hlad zapomněl úplně na
koření
i jest hlad ode dávna výtečným kuchařem, který koření zvláštbud

—
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nepotřebuje. Doufejme, že moderní člověk, vida v „módě“ nejvyšší moudrost, počne své svaly tužiti podle módy sportovní, a pak
pozná, co jest hlad a upustí poněkud od dráždidel, jimiž se šálil a úplně
falešný hlad nebezpečným způsobem sám si vzbuzoval.
Rozumí se, že s ohledem na osudné následky pro žaludeční sliznice
a játra nemají se piti ostré lihoviny, začasté tak oblíbené.
Co pálí na
rtech a jazyku, pálí ještě více v žaludku, kde mnohem jemnější sliznice
musí snášeti dráždidlo mnohem déle. Anglie, kde se užívá hojně prud¬
kého koření, má i nejvíce nemocných žaludkem.
Přirozeným a jemným kořením jsou ovocné kyseliny, šťávy ovocné,
šťáva citrónová, pomorančová, jablka a pod. Chceme-li kořenití látkami
aromatickými, máme k tomu kůru citrónovou, pomorančovou a t. d
Koření nám poskytuje i petržel, pažitka, anýz, marjánka, máta, kmín;
hlízy a kořeny, jako cibule, česnek byly známy už starým Egypťanům
a též požívaly veliké úcty u Židů. — Ctemeť ve čtvrté knize Mojží¬
šově: ,,Rozpomínáme se na ryby, jichž jsme v Egyptě darmo jídali, na
okurky a melouny, též na por, cibuli a česnek/* Za Karla Velikého při¬
váženo koření přes Benátky a Gotthard do Německa. Fuggerové

ního

i Hansa obchodem tím zbohatli.

Hřebíček, skořice, muškát jsou ostřejší našeho kořeni a v nepa¬

trných dávkách, zřídka požívány, nám neuškodí, což platí i o listech
vavřínových, vanilce a pod.
Příliš Ostré řetkvičky a cibule nechť se střeží lidé s choulostivými
ledvinami; tytéž mohou býti jimi podrážděny až do krvácení! I ostrá
hořčice kazí žaludek, je-li pravidelně požívána.
Piják ovšem velebí řetkvičku, hořčici, pepř i papriku — ovšem
ne dlouho, z příčin na snadě ležících!
Cukra sůl ke koření nepočítáme. Cukr jest nutný k naší vý¬
živě a došel uznání jako skutečná potravina, ku př. ve vojsku. Byli to
Holanďané, kteří místo šalebné lahvičky cognacu dali vojákům na
dlouhých pochodech v koloniích balíčky cukru a ti snesli při tom na¬
máhání tak dobře, že i jiné armády užívají nyní cukru. Koření vlastní
neslouží nám k výživě, nýbrž opouští naše tělo, vykonavši problematický
úkol, podráždivši nervy a zažívací žlázy. O cukru však víme, že se
tvoří z mouky, ze škroboviny, měnící se slinami a štavou zažívací
v dextrin a pak v cukr; kouskem hotového cukru můžeme tedy zažíva¬
címu ústrojí uspořiti značnou práci v okamžiku, kdy jest unaveno, jako
ku př. na pochodech a vycházkách do vysokých hor!
Pod záminkou, že cukr kazí zuby, zapovídá se dětem. Vědomosti
matky jsou — osudem děti. Podle svých vědomostí uvrhne matka děti
zdravé v nemoci, nebo vychová děti slabé.
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M

a t

k

:

tedy má učiti, ona má věděti, jak domácnost, rodinu
má, a co je na té které tradici, na tom kterém běžném náhledu
pravého a dobrého či škodného.
a se

říditi

My nazýváme „cukrem" umělý výrobek, v homolích se prodávající,
a
vyhraněnou to šťávu řípy nebo cukrové třtiny, uměle zbí¬
lenou a modří, tak zv. ultramarínem, zbarvenou.
zhuštěnou

Trvalý, čistý cukr, dobře se rozpouštějící, je-li jakosti lepší, bez
usedliny, je nepoměrně drahý. Přísady, denně požity, mohou časem
se
prokázati škodlivými, jak snadno lze si pomysliti. Rozumí se, že
i cukr ve velkém množství
pokazí soulad výživy a jest tedy zajisté
zjev chorobný, jestliže některé děti neustále chroustají cukrovinky, po¬
dobně jako jiné se ženou po octě, křídě, zrnkách
kávových a pod.
Energický pohyb na čerstvém vzduchu, normální tráveni v brzku učiní
přítrž podobným choutkám; nutno i tu léčit příčinu.
Nebílený, čistý cukr je zažloutlý, tak zv. cukr kandisový má
barvu úplně přirozenou.
Pamatuj mez si:
1.
Rozpuštěný cukr jest potravina vydatná, snadno ztravitelná.
2. Náklonnost dětí ku
sladkým krmím jest přirozená a nemá se
potlačovat i.
3. Bílý cukr v kostkách bud jen mírně požíván.
4. Hroznový, ovocný a mléčný cukr, jak obsažen v
mnohých po¬
travinách, jest naší nej přirozenější potravou.
5. Žlutý cukr jest lepší, nežli uměle bílený.
Sakcharinu, dulcinu a nej novějších náhražek cukru nutno se úplně

varovati.

Při delším namáhání svalů

opatřme se silně oslazenou citrónovou
šťávou, jež jest výtečná k ochlazení i ke vzpružení. Velice účinný jest též

hojně oslazený čaj.
Co s Ů 1 jest, jsme již pověděli. Sůl slouží k
doplnění potřeby lu¬
čební a ne ku požitku. Kde doplnění netřeba, tam i sůl se dávati nemá!
Ocet rovněž

jest na rozhraní; dráždi nervy a rozkládá se v našem
kyselinu uhličitou. Jest pro zažívání důležit tím, že roz¬
kládá a rozpouští jisté látky, nesnadno záživné —
proto klademe ča¬
stěji maso do octa a přidáváme ocet k salátům; sloužit i k uchování
tkaniv zvířecích i rostlinných — okurek, hub,
rajských jablek a pod.
Ocet, nemá-li nám škodit, musí býti nefalšovaný, z vína nebo ze
žitné kořalky kvašením
připravený — velmi často však obsahuje kyse¬
linu sírovou, solnou a barviva.
těle

ve

vodu

a
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MED.

připravit} si v létě ocet doma, a to tímto způsobem: Ovoce
spadlé dáme do čistého soudku a polejeme je vařící vodou,
až jest úplně ponořeno. Za parna postaví se soudek na slunce, za chladna
poblíže kamen. Za dva měsíce máme výtečný ocet.
Jest známo, že chudokrevní a nervosní s chorobnou náruživostí
pijí
ocet,
který krev
ovšem ještě více kazí. Nut¬
no tu odstraniti ocet úplně
a
nahraditi jej štavou ci¬
trónovou, kterou však také,
jak možno, zřídka jim dá¬
me.
Ostatně
v
kuchyni
bychom, dle možnosti, měli
Radí

se

stromů

se

nahrazovati ocet šťávou ci¬
trónovou, ku př. při přípra¬
vě salátů — rozumí se, šťá¬
vou

pravou,

ne

uměle

vy¬

robenou, které jest se stříd!

Vyobrazení 41. znázor¬
ňuje nám zkažený ocet
Obr. 41. Zkažený ocet se svým živočišstvem.
„oživený".
(Zvětšeno.)
Nezapomínejme však, že
různé kyseliny různě na náš
žaludek působí! Bez kyseliny solné, kterou žaludek sám si vyrábí, není
žaludeční činnost myslitelná. Snadno se snese kyselina octová, mléčná a
citrónová; méně snadno kyselina vinná, jablečná, zle však jest s kyse¬
linou máselnou a mravenci. (Pečivo kvasnicemi připravené, máselné
těsto a příliš staré kyselé zelí.)

M E D.

jest med nejsladší potravinou. V medu nalézáme cukr
ovocný, hroznový, třtinový, mannit, něco kyseliny mléčné, mravenci
a jablečné, trochu slizu, vosku, vonné aetherické oleje a tu i tam něco
jedu. Chuť medu jest velice rozdílná podle pastvy včel. Z rostlin jedo
vátých seberou tedy i jed.
Med byl u veliké vážnosti již ode dávna; ve Starém Zákoně odporucován za potravu, dával se darem, posílal se na trh do Tyru. Ve
starém Egyptě, v Řecku, v Římě byl součástkou jídel; v Athénách byl
součástí ragoůtů; v Lacedemonu byl obsažen v prvním jídle, v Římě
Po cukru

i

.

Žena’lékařkou.

10
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rovněž, ale

druhém

objevil znovu. I římští zápasníci požívali před
zápasy medu. Ve Francii ve XIII. století podáván med jako dessert
a domácí
pán nabízel jej se slovy: „Hle, med, kéž Bůh vám dá zdraví!“
ve

se

Demokrit dosáhl stáří 109 a Anakreon
115 let; oba připisovali
stáří své požívání medu. I
slavný lékař Hippokrates radil med tem,
kteří dlouhého života si
přáli.
Med

býval nejen potravinou, ale i lékem. Doporučoval se při
chudokrevnosti, průjmu, úplavici, vysílení, při chřipce s horkým mlé¬
kem, při zánětu krku, úbytích, nachlazeních, při spáleninách
zevně, při
bolení zubů, záškrtu, oznobení, vředech a
pod. Dr. Pauliet v Arcachonu radí místo tuku rybího dávati 2
díly čerstvého másla s dílem
medu a zapiti to aromatickým thé.
Druhdy užívalo se medu i k hrůzným trestům — medem natřený
zločinec přivázán ke stromu a
vydán v šanc včelám nebo mravencům.
Medu užíváno i při obětích ve chrámech a
při balsamování mrtvol.
Alexandr Veliký konservován v medu.
Bylo by žádoucno, aby u nás, jako ku př. ve Švýcarsku pěstění včel
více a více se šířilo, což
spolky včelařskými nejúčinněji se stává. Čle¬
nové švýcarských spolků
jsou zavázání podepsati se vlastnoručně na
etiketě nádobek s medem, od nich
pocházejících, aby se předešlo všemu
falšování, a aby med zase se domohl vážnosti.
Med se falšuje ne tak u včelařů,
jako v obchodech, a to tímto
způsobem: přidá se mu glukosy, želatiny, gummy, sádry, písku,
křídy a p.
Čistý med poznáme, potřeme-li sklo; čistý med vyhraní, zfalšo¬
vaný zůstane vždy tekutým.
Je-li med porušen m'oukou, kaštany, škrobem, postačí několik kapek
tinktury jodové, která obarví přísady modře.
Glukosu poznáme, smísíme-li
15—20 g podezřelého medu s trochou
destillované vody, v lékárně koupené, a
přidáme-li pak asi náprstek líhu
950. Při zatřepání zkalí se „med“, je-li zfalšován. Písek, sádra, křída
a pod. se v rozředěném medu ve
sklenici usadí.
Včelař, nešetře ovšem včel, dává jim, aby mnoho medu získal,
syrup, postarav se o to, aby kolem úlů bylo dosti rostlin
aromatických,
nebo ho smísí s dobrým medem, an
jest beze vší chuti.

CO

CO

MÁME JISTI A CO

VAŘITI ?
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Vaříme, majíce za to, že potraviny nevařené nelze ztráviti; va¬
říme, protože civilisovaný člověk chce pohodlně žiti a zažívati, vařená

pak snáze se sní a zažívá; vaříme, protože leccos podivného jisti
co se musí uvařiti a co rozličné přísady při vaření potřebuje;
vaříme i proto, aby krmě se staly příjemnými naší chuti; při slabém
našem hladu, — máme-li kdy hlad — i při rozmařilém appetitu mo¬
derním bychom asi raději zahynuli, nežli nechali vaření.
krmě

chceme,

velkých příprav užíváme mléka, ovoce, salátů, tu i tam syro¬
cibule, pažitky, petržele. Ostatek paříme, solíme, pečeme,
dusíme, vaříme, smažíme, až důkladně změníme přirozené poměry,
uměle vzbuzujíce žízeň, zdražujíce stravu a poutajíce ženy ke krbu.
Kdybychom znenáhla rozmnožili potraviny syrové, domohli bychom
se výživy jednodušší a zdravější.
Pokroku toho bychom snadno do¬
cílili ovocem, a to na úkor líhu a masa.
Ovoce není pouhým zákuskem, dessertem, pouhou lahůdkou,
jak se často myslí, a proto přetěžuje se žaludek vším možným a po
Bez

vého masa,

velké hostině
Sladké

ovoce

se

nabízí skorém

z

dlouhé už chvíle i drahé

ovoce.

Nikoliv!

jest potravinou. Přiměřeně sestaveny, jsou ovocné

krmě pro žaludek nezkažený velice záživné.
chleba a pečivá, vydáváme nepoměrně mnoho

Požíváme příliš mnoho
peněz za nápoje umělé,
věříme příliš pevně na nevyhnutelnost masa, k tomu vysoká cena ovoce
a časem i nouze o ovoce
ký div pak, že ovoce blíže neznáme a po
jiných potravinách saháme. Tu se stane náprava jen tehdy, až ženy
se začnou zajímati opravdu o důležité tyto otázky,
až samy budou
zkoušeti, badati, hledati a přesvědčovati se samy. Pak budou děti zajisté
pěkně vzrůstati při mléce, chlebě a ovoci — a mnohý haléř zůstane
—

kapse.
Důmyslná hospodyňka dopátrá se brzo, znajíc hlavní součástky
svého těla a svých drahých, a znajíc složení potravin, jak kombinovati,
co na stůl dáti.
Není-li to důležitější, než krajky a lecjaké vyšívání?
Nezapomínejme nikdy, čeho tělu našemu třeba, a ptejme se svědomitě,
zda ty či ony oblíbené krmě opravdu k sobě se hodí ?
Nerozhodne tu ani zvyk, ani oblíbenost, ani důvěra v tu či onu
vlastnost, nýbrž lučební sestavení.
Víme, že denně máme zapotřebí jistého množství bílkoviny, cukru
nebo mouky, tuku, soli — sestavme tedy, co se d o p 1 ň u j e. Tuk při¬
dáme k něčemu suchému, potravinu s množstvím bílkoviny k potravině,
v
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která

jí má málo; moučné potraviny k šťavnatým, aromatické k bezchutným a pod. Doplňují se dobře zemcata na př. s houbami; rýže s raj¬
skými jablky; kaštany s jablky; hrozny s ořechy; koláče s ovocem, pomoranci; maso se zemcaty; vejce se salátem a jiné a jiné. To jest se¬
stavení, jak přirozeným pudem se našlo, bez vědeckého odůvodnění.
Pohleďme však na jiná sestavení, rovněž častá a oblíbená. Ku
př. před¬
loží se nám maso,
vejce, sýr a kompot. Co jest v tom obsaženo? Bilkoviny velká hojnost, něco málo cukru, kompotu se obyčejně jen okusí,
tuk, koření, žádná cellulosa, málo látek nerostných, žádná škrobovina.
Tak se častují, kdož pádí za požitkem a nic se
neptají, jak požitá strava
na
jejich zdraví působí. Kaviar, šunka, máslo, hodně koření, dvakráte
neb třikráte denně zvěřina, drůbež,
nej jemnější, t. j. nej nezáživnější
pecivo se mnoha vejci, máslem a cukrem, tedy příliš bílkovité, jen tak
mimochodem špetka zelenin a trocha ovoce, a to ještě, obé,
vyluhované
vodou a sotva rozeznatelné pro „dobrou"
přípravu. Hleďme jen, co
všechno hospodyňky, které si toho
dopřáti mohou — a často nemohou
v závodech delikatessních
nakoupí. Co se tu rozplýtvá vzácností na
bílkovinu přebohatých a jak snadno se vysvětlí
všechny ty potíže a za¬
žívací nemoci těchto nemírných jedlíků. Bílkovina a
tuk, tuk a bílko¬
vina ve množství příliš velkém, hromadí se konečně v
játrech a v ústrojí
zažívacím i v krvi, přemáhajíce ledviny, a ty k
vyrábění močoviny už ani
nestacují. Pak honem do Karlových Varů, přebytek vyplavit, a znovu
zacíti s ukládáním nového! V případech těch nepomůže, než
přemý¬
šlení. Výsledek bude, že přidá se rozhodně zelenin, solí
živných, osvěžu¬
jících ovocných kyselin, aromatických bylinek. Víme, že člověku klidně
žijícímu stačí 50 gr bílkoviny a 500 gr tuku (1: 10) ; kdo jednou denně
požíváš masa, nech vajec a těžkého sýra, a kdo požil několik vajec
a dost mléka, nech
masa; denně však požívejme v zimě v létě čerstvé
nebo sušené zeleniny, čerstvého neb sušeného ovoce a
jídel moučných.
—

To nás udrží

Jako

v

rovnováze.

jistých kruzích vidíme přebytek, přepych s bílkovinami,
jiných se požívá příliš mnoho moučných jídel — ac ne z pře¬
pychu. Zemcata, chleba, kaše, koláč ne příliš lehký, a ovšem káva —
a
jaká! Roura zažívací sotva může množství škroboviny zpracovat
a krvi
opatřiti nutné látky. Zvláště u dětí vidíme přeplněný břich, šedou
barvu, ochablost, a konečně nechuť k jídlu. Při disposici ku ztloustnutí
vede přebytek cukru přímo k němu. Horší ještě jest cukr
při lenivosti
střeva, kde zažívací roura už i při menším úkolu ochabne. Naopak,
požíváme-li cukr ve způsobě přirozenější, ve sladkém ovoci, nepotřebu¬
jeme jisti k tomu tolik krmí moučných a ulevíme zažívání na dvou
stranách: nebudeme trpěti ani rozšířením žaludku, ani ochabnutím
střeva, ani zácpou a následky toho všeho.
tak

v

v

•

CO

Zásadou nám budiž
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při výživě: méně tuku a bílkoviny, než oby¬

čejně se požívá, a více přirozeného cukru a zelenin hojně solí obsa¬
hujících.
Jaké změny doznají potraviny vlivem horka, ohně? Horko působí
bud přímo, buď pomocí vřelé vody, rozpuštěného tuku. Horkem srážejí
se bílkoviny, praží se povrch některých krmí, odpařuje se voda i látky
aromatické, prozrazující už v chodbě celý jídelní lístek.
Studenou vodou vymýváme, vyluhujeme potraviny, t. j. zbavujeme
je látek rozpustných a jich pravé ceny a do vody horké přechází i část
bílkoviny a tuku, parou pak ucházejí součástky vonné. Vaříme-li celer,
měkne v horké vodě, aromatické součástky jsou rozptýleny po celém
domě a ve vodě jsou všechny součástky rozpustné. Potravina nezíská
vařením ničehož, ovšem ale voda, v níž jsme ji vařili. To je všemu
světu jasné při vařeném mase, kde vody se pak použije za něco velmi
cenného
jest to hovězí polévka. *
Jinak jest s vodou po uvaření zemcat a zelenin; tu vyléváme a
tím se okrádáme. — Výjimku činí Anglie, kde cena všech součástek
zelenin záhy byla poznána. Soli přidáme raději po vaření, ježto potra¬
vinám ujímá vody.
Tvrdá semena čistě umyjeme a do čisté nádoby vložíme, by se namo¬
čila; pak však je vaříme v téže vodě, která už některé součásti roz¬
pustila za studená.
Vaření ve vodě jest pohodlné, ale méně dobré, nežli dušení, vyža¬
dující větší zručnosti a pozornosti. Tak s větším prospěchem upečeme
zemčata, nebo udusíme v páře, a to ve zvláště sestrojených nádobách,
velice praktických a užitečných. Rozkrájené zeleniny nepatří do vody,
ale před rozkrájením čistě omyté, hned je dáme dusiti, ovšem že nikdy
je nemáme pařiti; jen zeleniny staré mají nepříjemnou chuť, čerstvé
pařiti netřeba a v Anglii nikdy se nepáří. Starší očištěný špenát vložme
do vařící vody a vody té užijme na polévku, neboť obsahuje nej cennější
součásti špenátu.
Polévky vařme dobré, skutečně sytící; nemát to mnoho smyslu,
nalévati do těla vody zbarvené a okořeněné; pomocí kostí a zeleniny
možno uvařiti dobrou polévku.
Připojená tabulka nám znázorňuje ještě lépe, co jsme tuto po¬
psali, a doporučejeme důmyslným čtenářkám, aby, přemáhajíce udatně
první obtíž, důkladně si ji prostudovaly. Pomohlo by velice, kdyby jed¬
notlivé součástky si označily různými barvami. Hledá-li ku př. bedlivá
hospodyňka potraviny, cukr obsahující, po barvě snáze nalezne, co
hledá. Sestavujíc jídelní lístek, s tužkou v ruce dle tabulky zkouší, jaké
látky obsahuje, nebo dle tabulky jej sestaví. Práce to mnohem zajíma¬
vější, nežli studium velice „duchaplného" módního časopisu.
—
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Mnoho

vody ještě uplyne, než se dobádáme základů tajuplných
výkonů zažívání, výživy. Nevíme, ku pí\, proč někdo si nastřádá v těle
tíži tuku, převyšující váhu tuku požitého; totéž vidíme ku př. při ná¬
silném krmení husy, kdy nevíme, čím to, že množství cukru v játrech
převyšuje množství cukru požitého. Přece však, co posud věda zjistila,
jest nám paprskem v těchto temnotách.
Kdy a kolikráte za den máme jisti? ,Jednou jedí andělé, dvakráte
lidé a častěji.
zvířata" — zní prastará průpovídka. Dr. Fonssagrive
uveřejnil svého času velmi zajímavou zprávu o způsobu života Trappistů. Mnichové tito jedí jednou ve 24 hodinách od 14. září do první
soboty postní. V létě dvakráte, a jest pozoruhodné, že jest jim lépe
v z i m ě. Obyčejně požívají chleba 370 gr., zemčata, polévku bez másla,
oleje a tuku, s mlékem jen v jistých dobách, zeleninu jen ve vodě va¬
řenou, půl litru jablečného městu a ovoce čerstvé nebo vařené, nebo —
řípu. Fonssagrive nenašel v La Trappe de Notre-Dame da Grace de
Briquebec Manche ani dnu, ani kaménky, za to nalezl vyhojené tuberkule, pak pevnost, immunitu proti tyfu a choleře.
.

.

příkladu starých Římanů učiníme nejlépe, pojíme-li málo mezi
s klidnou myslí si zasedneme ke stolu, jako moudří Pařížané. Hlavní věcí je, určiti si dobu k jídlu a pak i pravidelně ji dodržovati. Kdo pracuje, rychleji vyhladoví, rovněž pohyblivé děti potřebují
víc a častěji, nežli lidé staří. Doba zažívání trvá dvě až pět hodin, dle
ústrojí a krmí. Škodný zlozvyk je, ku potravinám na polo zažitým
přidávati nové potravy — namáhát se tím žaludek zmožený ještě jednou.
Slabým doporučuje se podřimnutí po jídle, zdravým mírný pohyb slouží
lépe. Nervosním prospívá odpočinutí před jídlem.
Po

dnem

a

večer
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»Véčná mladost je v pramenu,
ne

Rozeznáváme

v

sklepě, láhvi a sudu.«
Longfellow.

přesně žízeň přirozenou od žízně umělé.
Kdy nastane žízeň přirozená? Nedostává-li se tělu našemu potra¬
vinami dosti vody; ztratí-li tělo značné množství vody potem, dýcháním
a ledvinami.
Tělo naše podle váhy má 63% vody — ne piva, ani vína!
Mozek má 81%, srdce 73%, krev 68—70%, kosti 9% a i email zubů
má 2°/o vody. Beze vzduchu žiti nemůžeme, leda několik vteřin; bez
vody zahyne člověk v šílenství za 10—14 dní, bez pokrmu, má-li s do¬
statek vody, živ jest po několik neděl.

8 )
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Vzrostlý, pracující člověk při teplotě okolí 190 C ztrácí plícemi
při dýchání asi 1500 gr vody, ledvinami asi 1400 gr, pocením a odpa¬
řováním 200 až 300 gr, tedy asi 3 litry vody musí nahraditi
pokrmy:
kávou, polévkou, ovocem a pod. V pevné krmi pracujícího muže jest
obyčejně nejméně 900 grammů vody.
Jak vzácnou jest tu ona voda čistá, jakoby destilovaná, s vonnými
přísadami, jak ji máme pohotově v čerstvém, zdravém ovoci.
Cévy našeho těla musejí vždy býti plny. Po ztrátě krve voda se
nahradí nejdříve ze tkanin a pitím, pak pozvolna nahrazují se
krvinky;
není-li srdce do jistého stupně krví naplněno, selže, nemůže se
přizpůsobiti prázdnotě. Po bitvách nej hrůznější jest nouze o vodu
pro ne¬
bohé, nevinné raněné.

Jest pití studené vody, jsme-li uhřátí, škodlivé? Vložme si teplo¬
pod paži, ne malinký, nejistý, ale pořádný teploměr, na kterém
můžeme dobře viděti stoupání a klesání rtuti.
Vypijeme-li sklenici
čerstvé, hodně čerstvé vody, klesne rtuť. Voda, aby se v našem těle
oteplila asi na 38° C, rychle teplo to tělu odňala. Při ledové vodě stoupá
rychle i tlak krve. Studená voda, když vteče do žaludku, odejme teplo
nejbližšímu svému okolí, tedy žaludku s velkým množstvím cev, játrům
a tenkou
jen bránicí oddělené spodní části plic. V kůži máme ovšem
podivuhodný, znamenitý apparát vždy pohotově, aby kolísání teploty
vyrovnal, ale uvnitř těla nic takového není, a proto časem máme náraz
na nervovou soustavu,
napij eme-li se studeného nápoje při rozpařeném
těle. Nic se nám však nemůže státi, pokračuj eme-li hned v práci, po¬
hybu neb pochodu. Ztráta tekutých součástí těla, jak jsme viděli, na¬
hraditi se musí, jinak zhynuli bychom úpalem, nedostatkem vod^
měr

v

cevstvu.

To

jest žízeň přirozená, týkající se všech tkaniv, celého těla.
ve chřtánu, v sliznici hrtanové.
Podrážděna
byvši ku př. kořením, sliznice ta hned se zardívá větším přítokem krve.
Sáhneme ke studenému pivu nebo vínu a polejeme ji proudem. Co se
stane? Účinkem studená vlásecnice se na okamžik stáhnou, sliznice
Žízeň umělá má sídlo své

zbledne

a

brzo

na

to

vlásecnice ochrnutím

více krve

se

opět značně rozevrou,

přitéká, jest více tepla — nová žízeň. Proto umělými nápoji
potlaciti nemůžeme; podaří se nám to lépe
chladnou kávou, čajem, mlékem, jak to výletníci do vysokých hor ku
svému prospěchu poznali. Lihem marně bychom se namáhali žízeň
uhasiti, an líh vodu mocně přitahuje, a teda vysušuje. Snadno si mů¬
žeme představiti, jak marnou práci a nesmyslnou námahu ukládáme
tělu, pěstujíce a hýčkajíce umělou žízeň, ku které částečně patří i žízeň
lidí, povoláním nucených nahlas a dlouho mluviti. — I tu ku př. po
sliznici dráždícími, žízeň
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přednášce sklenice teplé, cukrové vody upokojí ztýrané sliznice lépe,
studený nápoj.
Pijeme-li z přirozené žízně, nápoj se roztratí po těle, vnikne tam,
kde vody třeba, a to ve všech končinách, při čemž ani srdce, ani
ledviny namáhati se nemají; jinak jest při umělé žízni, kde nedostatku
vody ve tkanivech není. Jako déšť, napadnuvší na vlhkou, vodou už
nasycenou půdu, nevnikne, ale musí odtékati — kdežto do vyschlé půdy
vnikne
tak nadbytečná tekutina v těle našem hrne se k srdci zvět¬
šivši množství krve, srdce pak nuceno energičtěji se stahovati a pře¬
bytek mocí puditi k ledvinám a do vlásečnic kůže, aby tkanivům
nežli

—

cévám

a

To bez

se

zase

únavy

a

uvolnilo.
bez opo¬

dotyčných ústrojů
opakovati se nemůže. Mstí
třebení

zneužívání,

i tu každé

se

neboť

štění

„není
hříchu

odpu¬
v ří¬

přírody, kde pa¬
nuje dokonalý z áši
k

o

n“.

Nej lepší nápoj je čistá,
pramenitá voda ob¬
sahující něco kysličníku
uhličitého, vápna, rozpu¬
štěné
látky nerostné a
pod. Žel, že vody té ani
dost často, ani dost hoj¬
ně, zvláště v městech, ne¬
dobrá

lze nalézti. Voda
stvím

s

množ¬

vody ustálé. (Zvětšeno.)
nálevníci; 2 dělící se nálevníci; 3 splývající
nálevníci; 4—5 nálevníci různých podob.
Obr. 43. Kapka

1

vápenatých sou¬
se „tvrdá“ —
nasycena jsouc už látkami, nepřijímá snadno jiných a nerozpouští je.
Ana znečištěná voda bývá často příčinop zhoubných nemocí, vyšetřuje
se nyní často pečlivě mikroskopicky a lučebně, což jest velice důležito,
ana ovšem nemůže býti vždy stejnou.
Ku pití .volme vodu čistou a podezřelou jen po přísadě šťávy citró¬
nové s cukrem
tak zvláště na cestách, — o teplotě ne pod 150 C. Ráno
sklenice čerstvé vody nám očistí sliznice, občerství nás, povzbudí chuť
k jídlu, usnadní stolici.
Požíváme-li však hojně ovoce, žijeme-li klidně, nepotřebujeme se
starati o nápoje — vyjímaje doby namáhání v potu tváři.

částek

zove

—

Žena lékařkou.

11
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Máme-li

při jídle piti?
přirozené toho potřebí není; pije-li se příliš při jídle,
rozřeďují se šťávy žaludeční přes míru, zažívání se kazí, žaludek ocha¬
buje, rozšiřuje se a tělu dostane se potravy nepřiměřené za mnohých,
stále se zvětšujících obtíží. Kdo piti musí, pij alespoň po malých
doušcích. Dětem braňme v přílišném pití, vyšetřivše ovšem, co je
Při stravě

k tomu nutí.

KÁVA, ČAJ, KAKAO, LIMONÁDY.
Káva,

stromku Coffea arabica,

,,náš

nejmladší tyran“,
byla prý Řekům a Židům; pochází z Ethiopie, odkudž se dostala
do Indie, do Evropy a do Střední Ameriky. U Orientalců
prý známa
byla od r. 875. První kavárny měla Itálie r. 1645, Londýn r. 1652,
Marseille r. 1671, Paříž r. 1672. Káva přivážena byla
Benátcany
z
Egypta. Holanďané koupili sazeničky z Moky a Ludvík XIV. ob¬
držel sazenicku z Amsterodamu, která krásně se
ujala ve skleníku
v
„Jardin des plantes“. Roku 1720. vláda francouzská poslala z keře
tohoto 3 sazenicky na ostrov Martinique; dvě zašly, třetí ošetřoval ka¬
pitán lodi Clien tak pečlivě vodou mu určenou, že z ní povstaly plan¬
táže na Martinique, Guadeloupu a na St.
Domingu.
Káva zdomácněla v Evropě zásluhou příjemně
vzrušujících
vlastnosti svého koffeinu, kterého jest as 1.24% v
pražené kávě.
V žaludku v malých dávkách prý
podporuje zažívání, ve větších je
však zdržuje, nepochybně asi tříslovinou,
jejímž vlivem bílkoviny a prý
i peptony se srážejí. Ovšem, mezi kávou a kávou
jest rozdíl.
Voltaire, Bedřich II., Napoleon I. a jiní náruživě pili kávu — za¬
jisté však s hrůzou by se byli odvrátili od výrobku, kterému se dnes tak
často přezdívá „káva“. Káva jsouc drahá,
bývá nahražována, ne-li
úplně, tož částečně náhražkami původu velice pochybného a laciného.
Ve všech skorém náhražkách obsažen jest
pálený cukr „karamel", který
žaludku škodí, tvoře kyseliny. I čistá káva, nemírně jsouc
požívána,
zkazí žaludek, předráždí čivy i mozek, činí vrtošivým — ale
nikdy
nevede ku degeneraci, ke zbytnění tkaniva, k
nezhojitelným nemocem
mozku, k sebevraždám atd., jako nápoje lihové. Kéž špatná káva
nahradí se praženými zniy obilními, které se melou jako káva, ale
alespoň čtvrt hodiny, lépe ještě déle vařiti se musí.
Čaj, vždy více se rozšiřující, mnohým lépe svědci, nežli káva, jen
se nesmí státi
výtažkem třísloviny, jak často vídáme. Byv čerstvou
známa

ovoce
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prvním varu spařen, má se po 2—3 minutách sliti s listů. Čaj,
podobně i káva, v poslední době uměle se barví. Kávu můžeme omyti,
hůře jest s čajem.
Kakao jest živnější, ale těžší. Čokoláda jest okořeněné kakao. Na
cestách jest příjemná, ale 6—ykráte dražší nad svou cenu výživnou.
Limonády, mírně požité, jsou neškodné, jsou-li připraveny
vodou

v

Obr. 44.
a

z

Soudek vína s obsahem líhu,

živných látek

čisté, pramenité vody a

v

vody

procentech

pouhými štavami ovocnými. Kdyby pravé

vody minerální byly levnější, zasluhovaly by přednost přede
všemi umělými nápoji. V poslední době vyráběny i sterilisované štávy
ovocné, šťáva jablek, hrušek a hroznů, za čerstva jistým stupněm tepla
k uschování připravené. S vodou seltersskou smíšené jsou nápojem ve¬
lice příjemným, zvláště i pro děti a nemocné.
lehké
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LÍHOVÉ
Alkohol

pochází

cukru

:

NÁPOJE.

skládá

uhlíku, vodíku a kyslíku.
smíchati a má tu vlastnost, že blan¬
Dr. Overten v Curychu zkoušel páry
rozředěný líh vůbec při buňkách rostlinných, jakož i při nejz

a

se z

S vodou lze jej ve všech poměrech
kami a tkanivem lehce prostupuje.
lihové

a

Obr. 45.

Sklenice černého piva s obsahem líhu,

vody a živných látek.

nižších třídách živočichů

a

shledal, že líh vodu

jímá

od¬
jeho
osudný účinek líhu na
naše tělo: velká jeho prostupnost a ohrožování buněk v základu
jich,
v protoplasmě — vždy si zůstává
povážlivý účinek ten stejným, af
požijeme mnoho líhu v krátké době, či málo, ale pravidelně; účinek se
ukáže tam po krátké, tu po delší době — ale scházeti nebude nikdy.
mocně

a

nímá životní vodu základní látce buněk, protoplasmě, která se
vlivem svrašťuje a odumírá. Tím se vysvětluje

LIHOVÉ
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dávky líhu okysličují se kyslí¬
krve, tedy na úkor těla a jako ky¬
selina uhličitá a pára vodní opouštějí
tělo. Jestliže jsme požili líhu více — a
to je obyčejnější, — zůstane přebytek
líhu v krvi, a touto dostává se do v š e c h
tkaniv.
Už v krvi působí zhoubně,
ochrnuje krvinky, tekutá část krve, tak
zv. ,,plasma", stane se tučnější.
Tím
dotkli jsme se hrobařské práce líhu —
týž vede ke ztučnění. Mozek i nervy se
změní, často trpí nejprve zrak, pak
sluch, svaly ztučnatí, zvláště sval srdeční,
čímž týž ochabne. Tuku jest všude hoj¬
nost, ale síla schází.
Mimo tukovou zvrhlost vyvolává líh
Obr. 46. Srdce normální,
drážděním i jiné změny.
Nejsme-li
líhu zvyklí, pocítíme při pití liliových nápojů prudké pálení na sliznici,
v hltanu, jícnu a v žaludku. Těm, kdož jsou pití zvyklí, jest to pří¬
jemné teplo. Častým drážděním sliznice znenáhla zduří, zpuchne, místo
Menší

kem

barvy šedočervené
vu

začernale

vidíme bar¬

modrou;

hustý,

vazký hlen pokrývá tuto sliz¬
nici žaludeční, dostaví se odpor
k jídlu, náchylnost ke zvracení,
žízeň

a

chuť po

kořeněných a

slaných jídlech.
V játrech se ledacos nepří¬
stojného zpracuje, ale i tu je
líh

způsobuje zprvu
svraštění, pak zduření jater, a
pánem

a

„bla¬
hodárného vlivu“ lihových ná¬
vodnatelnost skončí obraz

Obr. 47. Zvětšené srdce ztučnělé.

pojů, není-li osudem ledvin,
jimiž líh odchází, aby převzaly
poslední jednání dramatu. I
zkomatělé cévy snadno se trhají
a jsou příčinou, že krásné živo¬
bytí při víně a veselí jistého dne
náhle mrtvicí se přeruší. U ji¬
ných mozek, snad dědictvím
oslabený, podlehne, a proto ze
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:

sta'

nemocných v ústavech pro choromyslné jest 35—40 osob, které
jediné požíváním nápojů lihových se sem dostaly. Kolik však zlo¬
činů a hrůzných vražd se spáchá pod
přímým vlivem lihových nápojů!
Na břehu jezera v N. pere mladá, zdravá žena
prádlo. V dáli objeví
se vojín, s puškou na ramene,
je to muž její, vracející se z vojenského
cvičení. Žili dobře spolu, nikdy se ne¬
hádali, milovali se; muž sejme pušku,
přiloží, stlačí, žena se skácí mrtva.

Obr. 48.

LedvinaLnormální.

Obr. 49. Ledvina alkoholika.

Nešťastný vojín zatčen a nemohl udati
pražádnou příčinu svého zločinu. NaObr. 50. Ledvina smrštěná.
pil se se soudruhy a střelil. Ještě
snad horší jest to, že děti rodičů,
pijí¬
cích nápoje lihové, zřídka
kdy jsou normální. Prof. Demme vybral
deset rodin nemírných pijáků a deset rodin
mírných pijáků, a po sečtení
potomstva shledal, že mírně pijící měli ze sta dětí 82 normálních, kdežto
pijáci měli ze sta dětí 18 zdánlivě zdravých, 82 ze sta nebylo k ničemuž
44 jich zemřelo v prvních měsících, 12 bylo blbých, 9 zůstalo ve vzrůstu
zpět, 9 bylo epileptických. Tam, kde otec i m a t k a pili, nebylo dítěte nor¬
málního. Už Rósch r. 1834 uveřejnil svá
pozorování o vlivu na ústroji
pohlavní, a našel mezi 97 dětmi pijáků jen 14 bez patrné vady. Morel
nalezl u dětí pijáků lehkou blbost až úplný idiotism, velikou nervosnost
s vášnivostí,
epilepsii, mravní zvrhlost a periodické psychické po¬
rušení.
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prozkoumal mikroskopicky pohlavní žlázy pijáků a shle¬
předčasné úbytě tkaniva a zvrhlost buněk.
R. 1888 vidouce velikou důležitost této otázky, Mairet a Combemale vykonali experiment se psem-alkoholikem, který se spářil se
zdravou fenou. Ze 12 potomků dvě štěňata při porodu pošla, tři zahy¬
nula náhodou, ostatní pošla během 67 dnů křečemi, zánětem střev a tuberkulosou.
Při druhém pokusu oba psi byli zdrávi, ale fena v po¬
sledních třech nedělích byla opíjena. Ze sedmi štěňat čtyři se narodila
mrtva, dvě normální nebyla příliš rozumná, poslední, fenka, pozvolna
Lancereatix

dal

—

„přihlouplá" a neměla vyvinutý čich. — Ve třetím pokusu
spářila se fena druhého pokusu se zdravým psem a sama žádný líh
více nedostala. Vrhla tři štěňata; první nebylo normální, majíc křivé,
zakrslé nohy a vlci tlamu; druhé mělo rovněž chybu a zahynulo ucpáním
střeva; třetí trpělo zácpou a ochrnutím zadních končetin. Třetí pokus jest
velice zajímavý tím, že i pozdější generace trpěla přes to, že líhu víc
nedáno
změny, lihem způsobené, podle toho se tedy neztrácejí,
rostla, byla

—

j í.
Jak vidno, zasahují otázky ty hluboko v kořen života lidského
a ženy měly by si jich pilně všímati!
Že lihové nápoje nikomu neprospívají, ale v š e m škodí, to po¬
znaly záhy společnosti na pojištění života. Jeden z anglických absti¬
nentů chtěl se pojistiti na život. Vyšetřující lékař se ho lekl, ale před¬
ložil věc výše. Rozhodlo se, že nemá býti pojištěn! Člověk, který ne¬
požíval piva ani vina, musil záhy zahynouti — to bylo jasné. Petent
založil sám pojišťovací společnost, a to jen pro abstinenty, a tak se mu
při dlouhém jich životu dobře dařilo, že jiné společnosti začaly pojišfovati abstinenty ve zvláštních rubrikách a za podmínek mnohem výhod¬
nějších, vidouce, že abstinenti, tento zvláštní druh domnělých ,,bláznů",
méně jsou nemocni, majíce polovinu dnů nemocných a jsouce o 12 let
déle živi, nežli mírně pijící. Hle, to není theorie, ale holá skutečnost.
Praktičtí Angličané rovněž před více než 25 lety, založili nemoc¬
nici, kdež přijme se každý, kdo se hlásí, jenže, vstoupiv, nedostane kapky
lihových nápojů, ani vína, ani koňaku, ani champaňského — nic. Lé¬
kařům dovoleno tam, kde absolutně nutno, dáti líh z lékárny; v prvních
letech se tak velice zřídka stalo, později vůbec ne. Úmrtnost jest v ne¬
mocnici té menší, než v ostatních 12 velkých nemocnicích londýnských,
a nemocní dříve mohli býti propuštěni.
Jest velice zajimavo, projiti
velikou tou nemocnicí vzorně zařízenou, ačkoliv leží v zařazené prů¬
myslové čtvrti.
Tedv líhu n p n i třeba, ani ke zdraví, ani v nemoci.

ale

u s
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ŽENY A PITÍ.

Ženy mají přemnoho příčin, zvykům pijáckým

se

opříti

a

je

po¬

tí rati.

Žel, že mnohá si myslí, že jest pohodlněji jiti i s dětmi za mužem
hospody a také piti. Kdo z nás viděl, jak štěstí, statek a zdraví se
v krátce
pitím utratí a n e m á slitování pro ty, kdož denně hnusnému,
falešnému tomu Molochu do náruči se vrhají, vůbec už není schopen
slitování. Odříci se požitku tak škodného za účelem sesílení, povzne¬
sení lidu, není obětí věru žádnou! Sev. Amerika a Anglie, pak Švédsko,
Norvéžsko, Švýcarsko, ba i Německo, které pijáctvím tolik se honosí,
čítá na tisíce.a tisíce žen z hlubokého přesvědčení abstinentních.
Kéž se nám podařilo čtenáři ukázati, že hlubší studium této
otázky jest velmi důležité; kéž i ženy české samostatně, nestranně věc
rozváží, pohlížejíce bedlivě dennímu životu v tvář, všímajíce si necetné
literatury o tomto děsném předmětu! Pak každá z našich čtenářek se
zhrozí, na dále zůstati v řadách těch, kdož z nedostatku pravé ušlechti¬
losti honí se jen za pouhým požitkem.
do

BOJ PROTI ALKOHOLISMU.
Boj proti alkoholismu je těžký. Ky div, že lidé dobré vůle se
spolčují, aby rozmnožili své síly. Zkusilo se často, kázati mírné uží¬
vání lihových nápojů. Každý nešťastný piják byl však původně mírným
pijákem a jinak slušným člověkem. Oslabený mozek tak často jest
zděděn a tak často podlehne vzbuzené vášni, že nepomůže, než zdržení
se úplné — takový aspoň jest výsledek pokusů v zemích, kde
po delší
dobu boj ten se vede.
Poznání zhoubného vlivu alkoholu na jednotlivce a tudíž i na celou
lidskou společnost vyvolává mohutné hnutí protialkoholistické. Ve
všech kulturních zemích a státech organisuje se činnost, čelící proti
zamezení onoho zhoubného vlivu, a to hlásáním buď mírnosti v poží¬
vání lihových nápojů, nebo naprostou jich zdrželivostí (abstinencí).
Úplné zdržení káže řád Temperenclářů, v Americe založený, teď však ve
mnoha zemích na 700.000 členů, mužů a žen, čítající.
V Evropě známé jsou spolky ,,Modrého kříže“. velice rozšířené
v Anglii,
Švýcarsku, Německu a v poslední době mohutnějící i v Rakousko-Uhersku.

Tab. IV.

Krásné

hlavy ženské.

TAB. IV.

znázorňuje sílu a krásu zra¬
obraz 4. nápadný jest
a něžným výrazem jem¬
né tváře. Jsou to naprosto rozdílná žen¬
ská individua, ovšem
zajímavá. Nenachá¬
zíme při nich nijakých známek chorob¬
ných, jsou zdravá i dobře utvářená.

Obraz

1.

lejší paní, kdežto
bujnými formami

☆

Menší dvě hlavičky uprostřed jsou rozto¬
milé hlavičky mladistvých dívek, levá šel-

movská,

pravá

zdraví značí

se

vážnější.
zvláště

v

Výraz klidného
obrázku pravém.

☆
se zmíniti několika slovy také o'úče¬
pak jest nám vytknouti, že první obrá¬
zek znázorňuje účes nejjednodušší a nej¬
prostší, totiž volný, splývající vlas, beze vší
umělkovanosti, bez jehlic a ozdoby. Řecké
vzory připomíná malá hlavička v právo, je¬
jíž silné copy by po rozpletení působily za¬
jisté ještě krásněji; hlavičku druhou a čtvr¬

Máme-li
su,

jen z předu, ale pohled tento
naznačuje módní účesy, které působí mno¬
hem méně ušlechtile. Na všech čtyřech
obrázcích zkrášlují obličej kratší, zkadeřené
vlasy, jež také tahy jeho zjemňují.

tou vidíme
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V Praze založen

„Zemský spolek proti alkoholismu".
Ve Vídni „Spolek zdrželivosti Modrého kříže" založen byl v dubnu
1901 se sídlem v X. okr., Landgutgasse 33. Stanovy schváleny byly
pro celé Rakousko.
Spolek má svůj časopis „Přítel lidu“ a několik
poboček.
V Uhrách jest několik spolků Modrého kříže.
Mezi Slováky
působí ve směru tom časopis „Světlo" (Nové Město n. Váhem).
Z ostatních spolků antialkoholistických uvádíme Spolek odpůrců
líhu (Alkoholgegnerbund), s výtečnou literaturou, ve Švýcarsku zalo¬
žený, se sídlem v Basileji, vydává velice zajímavý měsíčník „Interna¬
tionale Monatsschrift zur Bekámpfung der Trunksucht", Internacionální
spolek abstinentních lékařů, Spolek abstinentních učitelek (ve Švý¬
carsku a jiný v Německu), Německý spolek abstinentních žen v Bré¬
mách, Loge des Independent-Order of Good Templars v Pešti, Verein
gegen Trunksucht v Trutnově atd. Ve Vídni jest též více německých
spolků tohoto druhu.

VZDUCH.
Mluvíce

výživě, o udržování našeho ústrojí, zvykejme si, myslit i
nejen na potravu, na jídlo a na pití, jež se zdá zvláště mnohým důle¬
žité, ale mysleme logicky zároveň i na dýchání. Máme v těle ústrojí,
zaujímající největší v něm místo a sloužící k dýchání. Bez jídla mů¬
žeme i 40 dnů vydržeti, jak „umělci v hladovění" dokázali, bez vody
sotva 10—14 dnů, bez dýchání — několik vteřin! A hle! Ženy zajímá
vše, co se týče vaření, ale nic si nevšímají druhého způsobu výživy, ještě
nezbytnější — totiž dýchání. Víme, že v říši přírody není odpuštění
hříchů, proto vidíme trest na tolika bledých tvářích, v bezvýrazných
očích, v ochablých ústrojích a v statistice úmrtí na nemoci plicní.
o

Kdybychom

více zajímali o to nejbližší, o vzduch, nás obklopu¬
jící a v tělo naše vnikající, brzy bylo by lépe, neboť není-li odpuštění
hříchu proti zdraví, nemine zase hojná, přehojná odměna hygienické
se

ctnosti.

Známe součásti vzduchu

podrobněji teprve od dob poměrně

ne¬

dávných.
Tlak vzduchu a šíření se tepla studovali Galilei a žák jeho ToriVan Helmont, objeviv r. 1640 kyselinu uhličitou či uhličnatku,
tušil sestavení ovzduší, ale teprve v letech 1772—1775 Angličan Pristley,
ŽenajlékařkouJ2

celli.
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Švéd Scheele
a

a

Lavoisier brzo

Lavoisier, nevědouce vzájemně o sobě, objevili kyslík
na to i dusík.
Liebig odhalil velkolepý vztah říše rost¬

Rostliny vstřebávajíce kyselinu uhličitou
vypouštějí kyslík a živocišstvo naopak podržujíc kyslík vydává ky¬
selinu uhličitou. Pettenkofer studoval ovzduší lidských obydlí. Faraday
poznal, že závisí toliko na teplotě, aby známé nám látky jevily se bud
jako plyny, páry, buď jako tekutiny nebo pevné hmoty.
Má se za to, že v prostoru světovém panuje zima 1420 (Pauillet)
a že země naše, kolujíc v nezměrném prostoru, obklopena jest vrstvou
vzduchovou zvýší deseti mil; čím výše, tím vzduch jest řidší, jako
jemné peří na velké hromadě vlastní tíží ve spodu jest hustší a výše jest
řidší a lehčí. Tento vzdušný plášť skorém vždy stejného jest složení,
poněvadž jest co do objemu složen z dusíku 78.3%, kyslíku 20.8%, páry
vodní 8.5% a kysličníku uhličitého o.04°/o- Plyny tyto jsou smíšeny, ne
lučebně spojeny.

linstva ku říši živočišstva.

Kyslík, plyn bez baivy, bezchutný, bez zápachu tvoří snad polovinu
kůry zemské, sloučen jsa lučebně se zeminami a kovy; podle váhy se¬
stává i moře, pokrývající 2/3 naší země, z 8/o kyslíku a 1/9 vodíku. Spojí-li se kyslík s jinými látkami, stávají se tyto těžšími. Děje-li se toto
spojení s jistou rychlostí, vyvinuje se i teplo tak značné, že jednotlivé
části mění se v páry. Ukaž tento nazýváme obyčejně jen hoření m,
ačkoliv i při pozvolné oxydaci, okysličování totéž se děje. R. 1840 ob¬
jevil Schónbein v Basileji ozón, kyslík to silnější, any tři díly kyslíku
tvoří dva díly ozónu. Týž tvoří se ku př. při udeření blesku; venku
vyskytuje se ozón vždy, ve městech často, v domech nikdy. Zabráníme-li kyslíku přístup ku svému tělu, nastane udušeni. Kdo se topí a věší,
má dosti krve, ale kyslík k ní nemůže.
Člověk ztrácející náhle krev
má dosti kyslíku, ale nemá krve, která by jej pojala — a nastane
rovněž udušení.

Dusík

jest podle všeho plyn obojetný, neškodný, dokud nezaujímá

místo, kyslíku patřící.
Vzduch bez

vody byl by nám nesnesitelný. Vzduch za velké zimy

voda skorém všechna umrzla, nám je nepříjemný, a vzduch
vysušený jest velice škodný. Poměrná vlhkost, obnášející 60 až
75%, nám jest nej pří jemnější. Zvláště v zimě měli bychom doma
měřiti nejen teplotu, ale i vlhkost měřiti hygrometrem. Kysličník uhli¬
čitý patří ke vzduchu jako voda. I on, spojen s vápnem a magnesií,
tvoří součást horstev a země. Ve vzduchu jsou ho jen 4/io%. Kysličník
uhličitý jest plyn bez barvy, těžší než vzduch; udusí každý plamen
a všechen život, ochromu je střed nervů dýchajících a srdečních.
Na
ostrově Jávě jsou údolí plná kyseliny uhličité, která bělají se kostmi
suchý,
uměle

ana
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zahynuvších tam zvířat, jež pronásledujíce se, tam zapadla a byla udu¬
Týž účinek vidíme tam, kde dýcháním se nahro¬
madila kyselina uhličitá. R. 1756 Indové
zajali 146 Angli¬
čanů a zavřeli je do skladišť, dobře
uzavřených. Za 6 hodin udusilo se
96 Angličanů a ráno zbylo jich 23 jakž takž ještě dýchajících. Po bitvě
u Slavkova zavřeli Francouzové
300 zajatých Rakušanů do jedné jizby;
přes noc se jich udusilo 260! R. 1843 zabedněny na vystěhovalecké
lodi při veliké bouři všechny skuliny; ze
150 vystěhovalců za několik hodin se
V
jich udusilo 70!
-v
šena.

;

✓v*

'

•

Den
těchto

jak den vídá lékař oběti neznalosti
poměrů, zpola otrávené, bledé,

nervosní, ochablé. Nedivíme

se,

že

•

*
.

'•=

:

se ně¬

/
A

•r '

kdo rozstůně,

nepracují-li jeho játra nebo
V
\v
ledviny, zůstávají-li v těle látky, které
\ <, s
měly z něho býti odstraněny — zapomí¬
-'v;. \
'
náme však, že člověk, který každým de¬
chem spotřebuje půl litru vzduchu, záhy
S
vyplní malou, uzavřenou ložnici vydech¬
nutým kysličníkem uhličitým a pak znova
Obr. 51. Prach v obydlí.
znečištěný ten vzduch do sebe vdechuje,
V levo před zametením, v právo
ana obnova není možná. A
což, spí-li celá
po zametení.
rodina v jedné světnici, dobře zabedněné
k vůli teplu! Ráno těžká hlava a umdlenost
jasně hlásí chybu — ale
°

■

i

1

.

«

1

**

.

kdož si toho všímá!
I

plamen, jímž v zimě si svítíme, ztravuje, jako člověk, kyslík a vy¬
kysličník uhličitý. Nejméně ho vydává petrolej, více už plyn sví¬
tivý, pak olej; nej horší jsou svíčky. Plamen plynový asi 6 svící jeví
touž spotřebu vzduchu, jako 4—5
vzrostlých lidí.
Ovšem jako odpovídá jedné kořalně skupina zpustlých rodin, tak
odpovídá většímu množství kysličníku uhličitého v našem domě i sku¬
pina jiných plynů jedovatých, sirovodíku, ammoniaku, kyselin mastných
atd.
cožpak, kde mnoho plic najednou dýše.
Kterak měli bychom se z toho těšiti, že
tyto poměry s mathematickou přesností jsou v hlavních rysech
probadány a kterak měl by si
každý pospí šiti, aby se naučil této hygienické abecedě, by konečně mohl
alespoň slabikovati v knize přírody, plné divů logiky a zárodků zdraví.
Vzduch bývá znečištěn škodlivými plyny. Jsou to především plyny:
anhydrid kyseliny sírové a kysličník siřičitý, prchající do vzduchu při
spalování kamenného uhlí. Tvoří se tu nejen kysličník uhličitý, ale i ky¬
sličník siřičitý, který ozónem ve vzduchu přechází v anhydrid
kyseliny
dává

—
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Manchestru i ze vzduchu lze za mlhy zase dobyti.
prachu, který obsahuje zvláště kyselinu sírovou a solnou, a který
padá na pole, nalezeno na čtverečné angl. míli za tři dny 50 kg kyseliny
sírové. Kdo se ku př. zdržoval v Londýně za mlhavého počasí, nezapo¬
mene procházky ulicemi, kdy sotva možno oči pro pálení otevřití a kdy
každý jest nucen pokašlávati pro dráždění sliznic kyselinami v mlze
pohlcenými. Zdá se však, že člověku toto znečištění škodí méně nežli
rostlinstvu a dobytku.
Poblíže hutí v Sasku (Freiberg) dobytek pa¬
soucí se venku onemocněl změknutím kostí. Po vyzkoumání příčiny
a po zvýšení komínů nemoc tato byla potlačena.
Hůře jest rostlinám,
sírové, kterouž ku př.

v

V

to zvláště

jehličnatým stromům. Prof. Buchner vypravuje, že v bota¬
před 15—20 léty stávaly krásné, jehličnaté
stromy, které pohynuly. Jemu samému, bydlícímu blíže města, zahy¬
nuly v zahrádce jehličnaté stromečky. Ve skleníku, kde byly stromky
jehličnaté, benzinovým plamenem způsoben hustý čmoud — stromkům
se dařilo při tom dobře, na důkaz, že to není
kouř, ale žíravé kyseliny,
kterých nesnášejí. Mlhou a sněhem se kyseliny ty srážejí a po delší dobu
zůstávají v dotyku s jehličím. Kyseliny tyto rozežírají i mramorové
pomníky. Kyselina sírová spojuje se s vápnem, tvoří sádru, ve vodě se
rozpouštějící, a bývá odplavena. V Mnichově povstala hádka mezi
umělci a slavným Pettenkoferem. Umělci chtěli Liebigův pomník přes
zimu zabedniti. Pettenkofer tvrdil, že zima mu neuškodí, ale ovšem ky¬
selina siřičitá a sírová a že postačí, napustiti pomník paraffinem nebo
ceresinem
ale umělci zvítězili. I bronzovým pomníkům kyselé páry
a

nické mnichovské zahradě

—

škodí.

Nebezpečné jest znečištění vzduchu plyny, pócházejícími z roz¬
látek organických.
Sirovodík se soudruhem svým, sirníkem

kladu
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odporné plyny, které vycházejí ze stok a naplňují
chodbičky, dvory a záchody; zjištěno u 30 ze 76 osob, tyfem onemoc¬
nělých, že spali vedle záchodu; 30 ostatních spávalo v jizbách, ve¬
ammonatým, jsou ony

malých

doucích do

dvorků.

jistém ústavě pro choromyslné panoval tyfus jen
v prvním,
druhém a třetím
poschodí, nad latrínou se nalé¬
zajícím, kdežto ostatní části
měly stoky. Strava a voda
byla pro všechny části úplně
stejná.
Poměrů těch příliš málo
si všímáme. Náležitě byvše
rozředěny, ani jedovaté plyny
V

nemohou
dobně

škoditi,

nám

jako

několik

po¬

lahví

Vltavu na
Jak často ví¬
nemocné, trpící bolením

inkoustu nemůže
černo

dáme

zbarviti.

hlavy a jinými příznaky, jak
je vídáme před propuknutím
choroby, rychle okřívati a se
zotavovati, ku př. na venku;
sotva
však se vrátí, blíží
se nemoc znovu. Příčina toho
jest obyčejně atmosféra do¬
statečně nerozředěná dobrým
vzduchem.
Právem

Obr. 53.
a

zovou

nakažlivé nemoci

pocházejícími

z

Angličané
nemocemi,

nečistoty

—

Prach.

Prach minerální.
c Seménka. — d

(Zvětšeno.)

b Vlákna rostlinná.
Buňky rostlinné a sou¬
—

částky rostlinné.

—

nečistoty neviditelné, plynové, a lékař anglický, povolán jsa ku př.
k děcku, nemocnému záškrtem, nejprve prohlédne dům, hledaje p ř íč i n u nemoci, a pak teprve prohlédne nemocného.
Znečištění vzduchu prachem.
Rozličné jsou druhy
i

z

prachu. Prach, způsobený jistým zaměstnáním průmyslovým, ku př. kamenictvím, je velice škodný; rovněž prach kovový. Poměrům těm však
věnována se strany úřadů taková pozornost, že dělnictvo nyní v to¬
várnách brzo bude vdechovati čistší vzduch, než dáma, v jejímž bytě
třením střevíců a šatů o podlahu nový a nový prach se tvoří, nepočítáme-li v to ani prach s ulice dlouhými sukněmi nanošený.
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výživa:*

vzduch.

Aitken studoval prach, pouhému oku
neviditelný. Na hoře Rigi
Lucernu napočítal v krychlovém cm 500 prášků, vál-li vítr s hor;

5—6000, vá-li vítr z nížiny nahoru. Na Eiffelově věži byl vzduch rela¬
cisty, vál-li z venkova; vznášel-li se však vzduch, t. j. prach z Pa¬
říže nahoru, napočítal až 200.000
prášků v krychl. cm. Nejčistší vzduch
byl nad Atlantickým oceánem.
V prachu, který vzbuzujeme metením,
je drt všech možných
látek: dřeva, nerostů, různých nástrojů, oděvu,
potravin, naší kůže.
Prach uliční obsahuje i kousky hnoje a soli ammonaté.
V prachu,
pouhým okem neviditelném, mimo soli je polovina asi mikroorga¬
nismů, zárodků všeho druhu, s nimiž bojuje chirurg i průmyslník —
jen ne obecenstvo, poněvadž jinak by dámám našim napadlo, aby nevlekly
dlouhé šaty ulicemi, kde každý nemocný na tisíce zárodků
vyplivuje;
chrchle, brzo schnoucí, obuví jemně se rozetrou a dámy vlečkami pečlivé
je smetají a vnášejí do domů! Hle, zdravověda!
Vodítkem k posouzení čistoty v domě jest nám dobře
vycvičený
nos.
Velká čistota vede obyčejně ku potlačení všeho
zápachu. Tělo
naše, zproštující se neustále škodných látek, k vymýtění určených, vy¬
žaduje především největší čistoty — to platí zvláště o naší čeledi,
prádlo a šatstvo méně měnící a snadněji se potící.
Jak důležitou byla by jednoduchá, teplá sprcha v každém domě!
Proto cvičme čich čerstvým, dobrým vzduchem! Nemůže
každý
do hor, ale každý může doma dosíci jak možno čistého vzduchu
jen
tivně

—

hned

s

chutí do toho!
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SLUNEČNÍ TEPLO A SVĚTLO.

Vzduch, podle toho, co jsme posud o němzlaté,
zvěděljemuž
i, zdá sejistých
nám
dává
život,

býti čímsi mrtvým, nehybným. Slunce
u
druhdy se dostávalo božské pocty,
mu
hyb. Slunce živí naši zemi. Přenechává nám sice jenom
liontý díl svého tepla, ale maličkost ta by postačila, aby za rok
národů

po¬

2171T1Íroztála

rozlohy naší zeměkoule.
Druhým pramenem tepla jest naše země, chovající v nitru
žár, oheň — jak nám ukazuje ku př. velkolepý pohled na Vesuv
v noci.
Třetím pramenem tepla jest někdejší teplo a světlo sluneční,
uložené ve dříví a uhlí. Čtvrtým pramenem konečně je — naše tělo,
potrava, kyslík.
Naše země jest nestejně teplá. Čím výše slunce stojí, tím tepleji
hřeje, a čím více tepla mohou předměty pohltit, tím teplejšími se stá¬
vají. Moře přijímá nejvíce tepla a nejdéle zase je vysílá. Horstvo
snadno přijímá teplo, ale i rychle je zase vyzařuje. Teplota v Irkutsku
obnáší 43—50° C pod nulou, v Massavé obnáší horko 6o° C. Teplem
se vzduch rozřecfuje, stává se lehčím, stoupá.
Tím vysvětluje se ne¬
ustálý pohyb vzduchu. Často se nám zdá, že panuje venku úplné ticho,
a přece vzduch ubíhá celý metr za sekundu.
Mírný vítr ubíhá 10—13,
prudký až i 50 m za sekundu.
Teplotu země nacházíme teprve ve hloubi 30 w. Teplota zevní má
veliký vliv na naše tělo. Slavný cestovatel Nansen se svým mužstvem

ledová kůra 30.9 m

tlustá

a
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vydal ku př. do centrální Afriky,
by i horka na 6o° ve stínu. To zdá se spíše nasvědčovati tomu.
že naše ústrojí jest neodvislé na zevní temperature. Není neodvislo
úplně, ale tak podivuhodně sestrojeno, že má v s o b ě schopnost a zaří¬
zení, přizpůsobit se temperaturám zevním. Mnoho tu jest ještě záhad,
ale víme: bílkovina, látky uhlovodíkové, škrobové a
tuky v našem těle
za vývoje
tepla se spalují. Za hladu nás snadno mrazí; v noci nám
třeba přikrytí teplejšího nežli za dne, kdy
častěji pojídáme a tím si za¬
tápíme; ovšem v noci odpadá i tvoření tepla, vyvíjejícího se stahováním
svalů. Pokusy zjištěno, že 44.1 gr tuku vyvinuje tolik
tepla, jako
100 gr bílkoviny nebo 100
gr škroboviny. Jak měříme teplotu tu? Po¬
noříme do litru vody spolehlivý teploměr a zahříváme vodu tu.
Stoupla-li teplota vody o jeden stupen, máme míru teploty, jednotku —
množství tepla, které stačí teplo litru vody o
jeden stupen zvýšit.
Novorozenec vyvinuje za 24 hodin 370 takových jednotek tepelných
a

se

snesl

dítě 21/2

vzrostlý
,,

stáři

r.

staré

v

klidu

za prače

„

„

„

„

1000

2300

„

„

„

„

,,

,,

,,

,,

2800

„

„

„

,,

,,

,,

výroba tepla klesá na
2200
Prací svalovou a pohybem vůbec, jako během, nebo
jízdou na
kole atd., zvyšujeme teplotu těla, ale ona se zvyšuje i
tehdy, když
okolní teplota klesá — a to jest velice důležité! Při zvýšené zevní
teplotě vyrábí naše tělo méně tepla. Naše tělo přijalo snad v obou
případech stejně potraviny, stejně paliva, ale jednou používá ho více,
podruhé méně, dle temperatury zevní. Jest to lučební regulace
t e p 1 o t y v našem těle. Právem dí
prof. Buchner, že tělo naše není jako
kamna, vždy stejně vytopená, ale jako kamna, topená velice roz¬
umným topičem, který při topení přesně se řídí zevní temperaturou.
Pochopíme nyní, proč příliš těžkým oděvem se zhýčkáme a máme vždy
méně teploty, >tak že víc a více se obalujeme šaty, vlnou a kožešinami.
Oděv náš není ani studený ani teplý, látky nás nezahřívají, nýbrž
propouštějí buď méně nebo více tepla v našem těle — a ne v látkách —
vyrobeného. Máme-li mnoho látky na sobě, tedy naše teplota nevyza¬
řuje; necítíme ovšem zimu, ale tím i podivuhodné regulační zařízení
nepracuje — a zahálka i tu jest smrt. Časem se ztrácí vždy více
schopnost, zevní temperatuře se přizpůsobiti, a malá chyba stačí k not¬
nému nastuzení. Tělo ucítí ochlazení, ale není schopno zarezavělou
regulací se mu opříti. Jinak jest, jsme-li otužilí, t. j. necháváme-li
znenáhla kožešin a těžkých látek, a cvičíme-li opatrně ústrojí re¬
gulační. Vlaši s jednoduchými okny, mramorovými podlahami a bez
kožešin jsou veselí a zdrávi, kdežto my, chtějíce se ve slunné Itálii
v zimě ohřáti,
zuby tam cvakáme.
v

,,

„

„
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přílišné teplotě, která vede
rozšíří, množství krve se hrne ke kůži, až
dojde k výronu vody, potu, který odpařuje se, tělu odjímá teplotu, když
vnitřní ústrojí už odtokem krve úlevy nabylo. Je-li zima příliš tuhá,
zase naopak všechny malé svaly v kůži a malé cévy se stáhnou, krev
spěje do vnitř těla, čímž méně teploty povrchem se ztrácí; klesá-li
teplota zevní ještě více, tož nastane třesení, rychlé stahování svalů, též
poněkud za zdroj tepla sloužící, ale to už je poslední pokus.
Trojím způsobem vydáváme teplotu těla neustále: vyzařováním,
převodem a odpařováním.
Vyzařujeme teplo jako vyhřátá kamna stejnoměrně, paprskovitě.
Porušeno je vyzařování to, jsme-li uprostřed davu, kde každý kolem
nás teplo vyzařuje.
Značně tepla ztrácíme přímým dotykem s jinou temperaturou,
ku př. ve studené koupeli. Tu naše teplota horem pádem žene se do
vody, až nás mrazí. Podobně se to má i se studeným vzduchem.
Odpařováním ztrácíme teplotu, protože naše tělo musí s dostatek
jí dodávati, aby vlhkost, pot na kůži, mohl se odpařiti. Ztrácíme méně
vyzařováním, nežli dotekem, kdežto odpařování řídí se podnebím. Ne¬
zapomínejme však, že děti, majíce poměrně k váze větší povrch, více
tepla ztrácejí, nežli vzrostlí. Nejhůře se vede ctitelům lihových nápojů.
Lid ode dávna užíval instinktivně nej lepšího léku při nachlazení —
pocení. Víme, že pot obsahuje jedy. Náhlým ochlazením zarazí se vy¬
zařování i jest úplně přirozeno, usnadňujeme-li uměle toto vypařování.
Nachlazeného uložíme do vyhřáté postele, dobře jej přikryjeme a dáme
mu vypiti horkou limonádu, horké thé.
Slunečné světlo jest, jakž jsme již dříve řekli, předůležité nejen
pro nás, ale pro celou přírodu. Beze světla vyvinují se jen nej nižší
počátky rostlinstva. Vyšši tvorstvo jest plodem světla. Veledůležitá
jsou udání cestovatelů na tocníky. Za dlouhé polární noci, při nedo¬
statku světla, trpí chudokrevností, dráždivostí a těžkomyslností, což
znenáhla ztrácí se s vracejícím se světlem.
Světlo procházejíc skleněným hranolem rozloží se v pásmo paprsků
t. zv. v i d m o, skládající se z barevných paprsků (týchž barev jaké
v duze vidíme), dále z paprsků tepelných a lučebných.
Lučebný účinek světla je velmi slabý za šera, nej silnější od vý¬
chodu slunce až do odpoledne — proto můžeme-li, fotografujme raději
dopoledne. Vlhký vzduch propouští snadno světlo, nesnadno však lu¬
čebné paprsky. Jak se daří dobře našim zeleninám a květinám a jak zle
se daří našim hospodyňkám a dětem!
Víme, že beze slunce rostlinám
se nedaří
a to tim větší měrou platí i o nás. Jak málo se pohybuje
Naše tělo může

se

brániti i proti

k ochrnutí cev; tyto se

—

Žena lékařkou.
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leckterá nebohá,

utýraná žena, žijící v domě, kam slunce sotva zabloudí,
jak jest bledá, sešlá, předčasně sestárlá, náchylná ku všem nemocím!
K slunci
k slunci! Nebraňte mu slunečníky, záclonami, žaluziemi —
slunce je nejlepší prostředek desinfekční. V pokoji sluncem ozářeném
mnohem méně bakterií se nalezlo, nežli v pokoji téhož domu bez slunce.
Známé přísloví praví: „Kam slunce svítí, tam lékař nedochází!“
—

Obr. 54.

Vzdušná lázeň.

V

novější době šíří se koupele sluneční a vzdušné, jež byly po
30 roků Švýcarem Riklim ve Štýrsku používány. Rikli, dovoliv mužům
plovací kalhoty a ženám krátké, řídké košile, nechal je podle nemoci
pohybovati se po několik minut až hodinu 11a čerstvém vzduchu, po¬
starav se pak o náležité zahřátí na slunci nebo v
parní lázni. Kdo lázní
nesnesl, musil se obléci a choditi do vrchu tak dlouho, až se zahřál.
Bez zahřátí nikdo nesměl zůstati.

Pokusy bylo vědecky zjištěno, že tu jde o pochod velice složitý.
Jisto jest, že výměna látek jest velice povzbuzena celou tou procedurou,
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dobré tráveni, pak také i lehká hlava,
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svěžest

při jemné teplo, po několika vzdušných lázních se dostavující, spotřeba
kyslíku stoupá, rovněž výdej kysličníku uhličitého. Jak jsme podotkli,
ochlazením kůže rozumný topic v našem těle hbitě přikládá ze zásob
nashromážděných, čímž se spálí látky, které snad už dlouho na to če¬
kaly. Vnitřní spalování se zvyšuje, přístroj regulační se vycviči. Ta¬
kovýmto pěstováním zanedbaných ústrojí stáváme se v brzku otužilými.
Lázeň vzdušnou může bráti každý, v létě začínaje, a to ve vzdušné
ložnici, ukryv se zrakům sousedů. Kdo má zahradu, ten snadno si po¬
řídí lázeň, jak vyobr. 54. jí znázorňuje, pomocí pevných tyčí a plátna
plachtového. Dřevěné lůžko doplňuje zařízení. Vzdušné lázně, opatrně
začínaje, snáší i velice sesláblý. Bližší udání viz ve článku ,,Lázně“.
Vyobr. č. 13. znázorňuje nám lázeň sluneční.
a
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Nadešla chvíle, kdy můžeme užit základních vět zdravotnických,
právě vyložených

zvláště vzhledem k oděvu
ležité.
Dříve však

ještě

se

zužitkovati to, čemu jsme se naučili a což
jest velice zajímavé a při tom nad míru dů¬

a

otažme,

Pohlédneme-li střízlivě

p r o

č

se

odíváme?

velkém městě

všechny ty postavy
potkávané, napadne nám, že se odívají ne ze zásady a podle zá¬
sady zdravotnické, ale, jak kdosi právem vytkl, „symbolicky”. Chudý
ovšem navleče na sebe co má, důstojník vykračuje si však hrdě u vě¬
domí své důstojností, která vrhá na všechny strany své
paprsky —
z
uniformy. Posluhové ústavů, prostí vojíni, členové duchovních řádů
atd. atd.
oděv všech těchto lidí naznačuje jejich stav, jest symbo¬
lický. Žena skromná, ctnostná, vážná, vycházejíc na ulici, nemůže na
se navěšeti nesmyslné okrasy, křiklavé
barvy, úplně nepraktické do¬
plňky. V ohledu tom zejména jemným vkusem vyznamenává se Pařížanka, která vychází na ulici elegantně jednoduchá, přenechávajíc vrchol
nevkusu, na ulici na odiv stavěný, nešťastným padlým ženám.
Zužitkování povrchu těla ve prospěch symboliky vidíme ostatně
u divochů, kde oděv se redukuje na pouhou barvu.
Náčelníci kmenů
jsou zvláště bohatě a krásně pomalováni pestrými barvami a toilettu
často ukončuje mohutný chochol peří na hlavě.
na

ulicích

—

ve

na
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Odíváme
se

se

také

ze

slušnosti.

vůbec neodívala, slušnost

odívá

Rajská nevinnost prvního dětství
úplně, neslušnost odívá se jen

se

zpola.
Konečně nám slouží oděv, toto pokračování kůže, v různých pod¬
nebích k další regulaci teploty. Víme, že naše tělo je sestrojeno tak

podivuhodně, že do jisté míry samo se stará o upravení poměrů teploty.
Ale, jako nám nenapadne, svaly neustále až do nej vyšší míry stahovati, nebo těžkými potravinami napínati v š e ch n y síly zažívacích

Obr. 55. Hrudní koš

Venuše milosské.

Obr. 56. Hrudní koš moderní

dámy.

ústrojí, tak nesmíme napínati ani ústrojí, sloužící k regulaci teploty,
a proto se odíváme — ale jak! !
V letech

šedesátých Pettenkofer počal vědecky probírati tento
veledůležitý zdravotnický odbor. Pomocí oděvu tvoříme si poněkud
stálé, mírné ponebí mezi koží a šatem. Prof. Rubner měřením shledal,
že za io° C venku, tedy za Chladna, a při 26° C, tedy za horka, kůže má
teplotu stejnou 32—330 C. Víme, že i zvířata, kožešinou pokrytá, kože¬
šinu pozměňují. Ovce „Merino“ přeneseny do Afriky; jakého zklamání
dožili se páni spekulanti, když ovce záhy měly kůži hladkou, jako chrti!
Naopak velbloudi, převedení do chladného Tibetu, brzo měli hustou,
hrubou, dlouhou srst. Náš oděv měl by tedy nahražovati mnohem
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praktičtější srst. Žel, že už ve váze chybujeme. Pokusy se zjistilo, že
př. váha psí kožešiny obnáší 1.4% celé váhy psa — kdežto náš oděv
obnáší 10°A váhy těla, aniž by nám tak dobře sloužil.

ku

Jaké látky nám slouží k vý¬
příčině máme
výběr. Rostlinstvo nám poskytuje
len, konopí, bavlnu, živočišstvo
nám dává hedvábí, vlnu, kože¬
šiny a kůže.
Lněné vlákno jest oblé, majíc
uprostřed dřen, a jest hladké;
přijímá vodu rychle a rychle ji
zase propouští.
Vlákno bavlněné jest dlouhé,
má tenké stěny, vysušením se
zploští a tvoří pásku se ztluštělým pokrajem; přijímá i pro¬
pouští pozvolna vodu.
Vlákno hedvábné jest
oblé,
hladké, hutné, poněkud více hy^
groskopické nežli bavlna.
Vlákno vlněné je ze všech nejObr. 57. I. Tělo ženské bez šněrovacky.
1 hrudník; 2 bránice; 3 dutina břišní.
silnější; přijímá a propouští vodu
II. Změny těla způsobené šněrovačkou.
velice zvolna a obsahuje vrzduch.
(Původní tvar naznačen.)
Rum ford a později
Krieger
ovinuli kovový válec, obsahující vodu, stejným co do váhy množstvím
různých tkaniv a vyčkali dobu, ve které válec pod látkami těmi ochladl
na jistý stupen. Hedvábí vyžado¬
valo 3 jednotky časové, bavlna a
lněná látka 5; kůže vydělaná 10
až 12; flanel 14; šat vlněný 12
až 26; volná vata 56;
stlačená
robě oděvu? V té

vata 28.

Látky pohlcují nestejně i teplo
sluneční, dle vzduchu, který ob¬
Obr. 58. L Průřez normálních plic.
sahují
a dle barvy.
Pettenkofer
L, Průřez plic sešněrovaných.
viděl, že táž látka, v téže
velikosti, ale jednou bílá a pak na černo zbarvená, dvakráte tolik
tepla pohltila, jsouc zbarvena, než bílá. Nejméně tepla přijímá
barva žlutá.
Hladké, černé látky propouštějí však též nejrychleji
zase teplo.
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teplý, musíme zvoliti látku, která mezi svými

vlákny co nejvíce vzduchu obsahuje; takovou jest látka vlněná. Dva
páry tenkých punčoch ohřejí nás lépe, nežli jeden pár punčoch tlustých.
Z látek vlněných opět ty jsou teplejší, které jsou volně tkané; nejlepší
jsou tak zv. látky krepované, protože nejvíce vzduchu obsahují a na tělo
úplně nepřiléhajíce, nebrání vzduchu
nahromaditi se při těle.
Vzduch,
v
látkách obsažený, zadržuje teplo,
je jaksi špatným vodičem tepla. Ale
i

v

oděvu vidíme anemometrem, že

oteplený vzduch stoupá, a proto zabra¬
ňujeme nahoře u krku límci, a u ru¬
kávů manšetami odchod teplého vzdu¬
chu. Při značném tlaku

vzduchu, při

pronikavém větru vypudí se oteplený
vzduch snadno z látek porósních, a
tu pak jest kožich dobrý, jen že se
má nositi dle

módy polární, srstí na

venek.

Látky musí býti prostupné, pro¬
naše tělo neustále
odpařuje
vodu a kysličník uhličitý.
Oblecme
kaučukový plášť, úplně všude uza¬
vřený. Za krátkou dobu bude uvnitř
úplně mokrý a nám bude nevolno.
Kdo často se potí, zvoliž látku,
která vlhkost pozvolna přijímá a po¬
zvolna propouští — vlnu. Oblecme
na nohu jednu punčochu vlněnou, na
tože

druhou bavlněnou

a

běžme.

Punčo¬

cha bavlněná bude

vždy potem mno¬
vlhčí, nežli vlněná; i když je
navlečeme znovu a opačně.
Polo-

hem

žíme-li kousek flanelu
kousek
se

na

Obr. 59.

vodu, zůstane skorém suchý,

bavlněný nebo lněný vssaje však vodu

nenachladí
Tolik

o

zdravotnictví

se

Oblek

tak snadno

látkách. Pokud

ve

a

potopí

se.

stejně velký
Proto potící

vlněném oděvu.

týče formy, střihu obleku, vidíme, že tu
ještě ani nehleslo. Šat mužský má jednu drahocennou
se

nepřekáží! Nepřekáží pohybu venku, nepřekáží
překáží oběhu krve, alespoň tolik ne, jako oblek ženský.
příliš hezký, nepadá tu tak na váhu.

vlastnost:

sportovní.

práci, ne¬
Že není také
v
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Naše doba, horující pro reformy ve
i tohoto oboru. Ve mnoha zemích povstaly

všech oborech, zmocnila se
spolky pro reformu ženského
oděvu a to právem. Přebytek žen, které při nej lepší vůli nemohou pro
nedostatek mužů mysliti na vdaní, dal se konečně do práce, a bude to
i se stanoviska národohospodářského — tedy nejen zdravot¬
nického, ku všeobecnému prospěchu, domůžeme-li se oděvu jednodu¬
chého a praktického. Mnohý muž, který mohl by tři ženy uživiti, bojí
se odívati jedinou a zůstane
starým mládencem. Jest jen ku podivu,
že zrovna mužští ženou se tak za přepychovými toaletami, které ovšem
často jsou příjemně symbolickým odznakem velikého věna, častěji však
symbolem povážlivého nehospodářství, které s věnem i bez něho vede
ke zkáze.

Základní

myšlenka reformy oděvu jest odstranění všeho, co v oděvu
Vězíme příliš dlouho v oděvu, a denně účinkující
chyba nezbytně musí naše zdraví podkopávati. Vyobr. 55. a 56. zná¬
zorňuje nám, že dokonce kostra, nej pevnější to část našeho těla, zdán¬
livě nevinným stahováním dozná změn stálých, a to zhoubných. Každý
nepředpojatý pozorovatel, znající mechanism dýchání, zhrozí se, vida,
jak plíce jsou staženy, zúženy stahováním dolní části hrudníku, aniž
by bylo lze jaké kompensace. Vyobr. 57. a 58. znázorňuje nám ještě
lépe změny, povstalé stísněním ústrojí uprostřed těla. Tlak oděvu pře¬
náší se na vnitřnosti, a následek jest vtlačený žaludek, vytlačený břich
a změna v
objemu plic.
Ký div, že nebohé stvoření, sevřené tak, že sotva dýchati může,
vlekoucí množství sukní, které vítr vhání mezi nohy, oděné, jak možno
neprakticky, v jedné ruce slunečník, ve druhé tíži příliš dlouhých šatů,
nemůže dobře choditi a na procházce jest jiným obtíží a překážkou,
samo sobě pak osudem přetrpkým.
Hlecfmež však na dámu vyobr. 59., která je tak praktická, že vy¬
mýtila z obleku, co by jí překáželo. Jak jest postava její volná, pří¬
jemná a —- jak užije krásného dne!
Prohlédněme si oděvy dřívějších časů, jak vyobr. 71. a t. d. nám
je znázorňuje. To je oblek domácí, proti kterému ničehož nelze
namítati. Pěstujeme v domě oděv ne vždy pohodlný, ale dle názorů
jistých krásný. Není zajisté třeba, aby mužští i ženské skorém stejně
se oblékali; v tom nevězí jádro reformy, ale rozeznávejme oděv pra¬
covní a oděv jaksi sváteční. Ošklivým nemá býti ani ten ani onen.

zdraví našemu škodí.

TLAK

TLAK
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je-li to pravda, že trochu toho stažení nic
neškodí. Při svléknutí punčoch vidíme otisk podvazku — pruh po¬
někud zardělý, kůži rýhovatou,
žíly na noze naběhlé, kotníky
trochu i zpuchlé. Po rozvá¬
zání sukní, odložení šněrovacky
vydere se osvobozené nositelce
hluboký oddech. Vidíme kol
pasu rýhu vedle rýhy; po ro¬
zepnutí límce rovněž zardělé
známky tlaku. A to prý ne¬
Pohlédněme k večeru,

škodí.

vykazuje všude
stejnou teplotu, nikde není
návalu krve, n i k d e ž krev se
nestaví; jakmile však zevním
tlakem přerušíme volný proud,
staví se krev a míza. Vyobr.
60. nám znázorňuje stavění se
lymfy, mízy na noze. Po léta
účinkující tlak vede ke znač¬
Zdravé tělo

nému rozšíření

cev a

ke stude¬

tlak
elastický, svírající účinně slabé
stěny cev.
Vidíme na vyobr.
61. účinek podvazku na žíly.
Ale jak nevinný jest podvazek
proti hroznému vynálezu Špa¬
nělů, kteří obdařili svět nejen
„španělskou pannou", „španěl¬
ným nohám. Nejhorší je tu

skou botou"
—

a

3

jinými mučidly

ale i šněrovačkou!

moderní šněrovačka vyvozuje tlak 2 až 30
kilogr., který se šíří na vnitřní
ústrojí. Zvláště trpí p o d a j n é
ústrojí malé pánve. Kdo má
svaly dobře vyvinuté, zvláště
v
zádech, nadzdvihuje,
J , stoje
J
Zpříma, horní část těla a poVíme,

že

9

'

Žena lékařkou.

w

Obr. 40. Mízní cévy na noze.
1 větší přední
větve miznice
na 3zevní
straně;
2 miznice
časti nohy;
miznice
jemné;
4 miznice prstů. (Po vstřiknutí rtuti znatelné.)
14
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Obr. 62. Přehnutí dělohy v před.
směr tlaku; 2 naplněná klička střevní;
3

podvazkem.

konečník;

4 pochva; 5 pupek; 6 dutina
děložní; 7 měchýř.

stava

je úplně souměrná. Při ochabnutí svalů — pod tlakem šněrovačky svaly v zádech skorém zmizejí — horní část těla padá jaksi na část
spodní, břicho vyvstává. Nešťastné to bříško, ale jest odsouzeno
dlouhou, silnou šněrovačkou, aby zmizelo. Nejsme však z vaty, nemů¬
žeme tudíž tělo své prostě stlačiti, můžeme jen jednotlivá ústrojí, tak
krásně uvnitř těla našeho beze ztráty i nej menšího místečka uložená,
vytlačiti z jich místa a vtlačiti je — jinam. Stranou nedá se šňěrovačkou nic vytlačiti, ale žaludek možno zatlačiti do zadu a dolů, ledvina
snad už dávno se smekla dolů, se žaludkem poklesne i kus jater a
zvláště příčný tračník, jak vi¬
díme na vyobr. 69. a 70.
Střeva zřídka jsou prázdná,
a právě stahováním se
jest
zaviněna silná zácpa, i tlačí
střeva
naplněná ještě
hloub, na volně zavěšenou
dělohu.
zadní

plochu, nastane
před, ale ohnutí
může nastat i v právo, v levo,
v zad,
jak nám to znázorňují
vyobrazení 62., 63., 65. a 66.
se
značným stupňováním.
Mnohé paní pociťují bolestné
na

přehnutí

1

místo

Obr. 63. Sklon dělohy v před.
ohnutí; 2 konečník; 3 směr tlaku;
4

stlačený měchýř; 5 pochva.

Tlačí-li střeva více
v

TLAK
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5

6

%

1

Obr. 64.

Normální podoba.
děloha; 2 pochva.

1
4

Obr. 66. Vnitřek pánve s hůry.
žaludek; 2 směr tlaku; 3 kličky střevní;
příčný tračník; 5 na levo ohnutá děloha;
6

měchýř.

tlačení, jsou-li oblečeny — pozor na to! Nastanou-li změny tyto v ústrojí teprve se vy¬

vinujícím, tož později, následkem úplné, de¬
finitivní změny tvaru, chyby ty sotva již lze
.lapraviti.
dělohy.
děložní; 2 pochva.

Obr. 65. Sklon

při změnách tak zřejmých nikdy vsak
neslyšíme, aby si na šněrovačku oběti její
naříkaly. Pisatelce se to alespoň ještě nikdy za dvacetileté její praxe
nepřihodilo. Čím to?
Poměry tyto jsou podivuhodné a spletité, ale proto tím bedlivěji si
1 dutina

Obr. 67. Výdech.

I

Obr. 68. Vdech.
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jich máme všimnouti. Služky, při prádle se ohýbající, ruce zdvihající,
jindy zase podlahu leštící, ženy na poli těžce pracující; švadlena shrbená
nad šitím; tanečnice, ba paní v jiném stavu — všechny co triožná nejvíc se
stahují.

Obr. 69. Přirozená
1

poloha vnitřností.
Obr. 70. Vnitřnosti z polohy vytlačené.
plíce; 2 játra; 3 žaludek; 4 tračník; 5 tenké střevo; 6 měchýř.

Ženy, ačkoliv vůbec více stonávají, nežli mužští,
návají

nevyzname-

ani větší znalostí zdravovědy ani větší opatrností. Žádná však
na šněrovacku si nenaříká, ale naopak
brání ji „zuby nehty", jako
nej důležitější část své osobnosti. Změny, šněrovackou zaviněné, povstá¬
vají znenáhla. Tím se vysvětlí, že se nezpozorují tak snadno. Mladé
děvce stáhne první svou šněrovacku a cítí příjemně jistý ten tlak; šněrovacka ovšem lépe jí „drží postavu", nežli ochablé chudokrevné
se

■

>
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Dám^ řecká
(450 let př. Kr.).

Obr. 71.

Obr. 75. Francouzka
(z r. 1100).
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Obr. 72. Římanka

Obr. 73. Germánka

(za doby Kristovy).

(150 let po Kr.).

Obr. 76—78.

(z

r.

1350).

(z

r.

Obr. 74. Dáma

byzantinská

(500—1000 let po Kr.)

Kroj středoevropský

1450).

(z r.

1500).

Obleky dávných dob.

A

110

Obr. 79.

ODĚV, LŮŽKO

Kroj středoevropský
(z

Obr. 82.

1520).

r.

Kroj

středoevropský (z

r.

Obr. 80.

(z

r.
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Španělka

Obr. 81. Francouzka

1570).

Obr. 83.

1640)

A

(z

Rokoko.

Obr. 84,

(R. 1730-1780.)

r.

1605).

Obr. 85.
Z

Obr. 86.

Obr. 87.
Kroje devatenáctého

doby franc, revoluce.
(R. 1790.)

Obr. 89.

Obr.

_

90.

Obr. 91.

Kroje devatenáctého století.

Obr. 88.
století.

Obr. 92.
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svalstvo. Stažená žebra

přes noc skorém úplně se vrátí do dřívější
polohy; ráno děvce však přece cítí, že šněrovačka je poněkud volnější;
stáhne ji více. Brzo ozve se i ješitnost a stáhne se ještě více — z umíněnosti

a

snese

nesnáz beze slova.

Žebra znenáhla zůstávají v nucené

poloze, jenom pro všechno na světě ve šněrovačce. Jako důkaz každá
trpitelka uvádí, že není příliš stažena. Co si asi při tom ,,příliš stažena"
představuje? Vezměme šněrovačku, jak je; řekněme nositelce, aby vy¬
dechla. Přiložíme rychle šněrovacku a zapneme ji. Pak ji zase svlék¬
něme; řekněme, aby hodně vdechla — přiloženou šněrovacku ted ni¬
kterak nemůžeme dopnouti. Často vídáme šněrovacku, která je úplně
volná, ana z šíří ruky při rozepnutí se rozskočí — ale to nic není, to
nic neplatí — tak zaslepuje španělské to mucidlo. Ve šněrovacce dýchá
se jen povrchně — to však našim dámám nevadí.
Jako šněrovacka, působí sukně, tkanicemi pevně uvázané, i pás
mužských. Lékař, rozevřev mrtvolu mladé dívky, sepjal tělo týmž
způsobem, jak to činíme šněrovackou, a pozoroval při tom, co
se
děje s vnitřnostmi. Shledal to, co jsme výše podotkli: ža¬
ludek, játra a tlusté střevo uchylovaly se dolů, prchajíce jaksi před
tlakem. I vzal pak týž pozorovatel provázek a stáhl jej kol pasu
a viděl
pohyb týž.

u

Nevysvětlíme

neodůvodníme zajisté všechny nemoci ženské
oděvem, ale nelze nikterak upříti, že velká část bídy tělesné u žen
jest podmíněna nepřiměřeným oděvem.
a

Vyobr. 71. až 92. doporučujeme milým čtenářkám k studiu. Nechť
na ústroj ten především se stanoviska zdravotnického
a snaží se
určiti hygienickou cenu obleku, pokračujíce od volného oděvu Rekyně
až k poslední figuře moderní. O pravé esthetice při módách mluviti se
nemůže, ježto móda pravou esthetiku nezná, nedbá jí, sice by nemohla
diktovati ku př. ohyzdné výrůstky na ramenech a jinde. Ženská mysl
vážnou prací se ustálí, sesílí a ženy brzo se rozhodnou strojiti se pouze
dle zákonů zdravovědy a esthetiky a ne podle předrážděné fantasie prů¬
myslníků, neznajících ani zdravovědu ani esthetiku.
hledí

OBUV.
jest zdravé a mělo by se alespoň v létě dětem dopřáti. Přechodem k obuvi jest praotec střevíců, sandál. Již u Římanů
objevil se tak zv. pantofel a střevíc, na jichž výzdobu peněz nešetřeno.
Na boso choditi

Tab. V.

Účinek alkoholu

TAB. V.

Jako hezký jinoch s veselým zrakem a rů¬
žovými tvářemi odešel do světa; jako učed¬
ník
naučil se u mistra piti pivo, a jako
301etý muž, stav se sám mistrem, dostal
chuť také

víno.

Byl obratný a pilný, a bla¬
hobyt zahostil se v jeho domácnosti. Co
na

však až do 30.

roku snášel zdánlivě beze

škody, počalo mu, když se blížila čtyři¬
cítka, působiti zvláštní obtíže. Jeho chuti
k práci značně ubylo, touha po alkoholu
však vzrostla. Utekl se k účinnější kořalce
a dával zprvu
přednost drahým druhům,
piva již nesnesl. Domácnost již nekvetla,
ba záhy nepomáhala již ani spořivost a
neúnavná činnost hospodyně. Děti vyrost¬
ly, potřebovaly ještě větší pomoci rodičů,
na otce však bylo se lze spolehnouti státe
méně a méně; nastal nedostatek, nastaly do¬
mácí nešváry. Ve 45 letech měl chorobnou
tvář pijáckou, byl jen zřídka úplně střízliv
a
pracoval velmi málo ve své zanedbané
dílně. Nejstarší syn, jeho podpora, opustil
ho pro každodenní hádky, matka zemřela
rok potom, nemohouc již snésti útrap těch.
Ostatní děti se k otci nehlásily. Konečně octl
se sám na ulici. Věřitelé vyhnali ho z jeho

domu, i protloukal se žebrotou po nějaký
čas, znepřáteliv se s Bohem i s lidmi.
V 60. letech, předčasně sestárnuv, zemřel
jako oběť pijáctví v nemocnici, když roz¬
rušení organismu jeho dosáhlo nejvyššíhc

stupně.

—

Tragický příklad následků
požívání alkoholu!

zřízeného

ne¬

V.Tab.
roků

60

roků

45

mset

ppijáokdovyb.izny

pijáka.

Játra

játra.

Zdravá

alkohu.

Účinek

Čtyři

Žaludek

roku

Zdravý

15

r

pijáka.

roků

30

žaludek.

PVRrilvaímze.ek.
NJakoldst.el

>
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která

vlastně módou

jest, vytvá¬
řely různé formy obuvi, až
v
novější době vynikající¬
mi

lékaři

studována
noze

noha

důkladné

zřetelem, aby
byla poskytnuta při¬
se

měřená obuv.

Dnes

voják, turista a jiný
„neodvislý" lid se těší vý¬
sledkům, vědou a rozumnou
praxí získaným.
Ostatní
obecenstvo, méně praktické,
vecpává své nohy v obuv,
Obr. 93.
Obr. 94.
Obr. 95.
jíž noha nemůže se beze
Nohy
znetvořené
špatnou
obuví.
škody přizpůsobiti, tedy za Přirozejrá ^podoba
cenu zpola vyvinutých klou¬
bů, třením povstalých kuřích ok a nemile zapáchajících nohou.
Nohy hledíme chrániti před zimou a mokrem. Pettenkofer vy¬
početl, že nohy, vězící v mokrých punčochách, ztratí tolik tepla, kolik
by stačilo ku roztavení V4 kg ledu. Nohy, nejdále od srdce vzdálené,

Obr. 96
Žena lékařkou.

Normální podoba

nohy.
15
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pak snadno se nezahřeji. Proto ve švýcarských školách v zimě
uchystány pro vzdálené žáky bačkor}7; totéž, školou poučeno, činí děl¬

ovsem

nictvo

v

továrnách.

Podešev naší obuvi

jest

ze

silné kůže; čím pevnější, tím teplejší.

Aby byla pevná i lehká, vkládá se list korkoviny.

Obr. 97.

Antický sandál.

Obr. 98. Střevíc pletený.

Alespoň v domě měli bychom noze popráti úplnou volnost, a nositi
jen pěkně upravené sandály. Kůže mezi prsty zvlhne. Jsou-li prsty
pevně stlačeny neprodyšnou obuví, hromadí se pot a obsahuje ošklivé,
k odstranění určené látky, ihned se rozkládající a velice civilisovaného člověka nedůstojné. Kdo nemůže se odhodlat i, aby sandály nosil,

Obr. 99. Moderní sandál.

může voliti bud střevíc, z

Obr. 100.

Botka, jaká nemá býti.

jemných proužků kůže pletený, nebo botku

znázorňují.
Nikdy však nekupujme obuvi, mající podpatek posunutý v před, jak
vyobr. 100. ukazuje. Mnohé ženské nemoci byly tak nesmyslnou obuví
z

trikotové

látky, jak vyobrazení naše, 97., 98., 99., 101.,

zaviněny.
svět

Sportem, krátkou sukní, sahající 6—8 cm nad půdu, pozná ženský
procházky ve volné, krásné přírodě, přilne k požitkům

rozkoš delší

REFORMA

ideálnějším
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poznenáhla zmizejí nebohé ty spou¬
tané, sotva se vlekoucí postavy, vlečkami ku
kachní chůzi odsouzené; uvidíme postavy přímé,
ztepilé, vykračující volně, elegantně — k tomu
však
nezbytně třeba anglického podpatku
a

u

obuvi

a

hezké,

přímé cáry v pře¬
du, tak zv. špičky
„Carnot“, která ovšem
špičkou vlastně není.
I punčochy mají se
zujímati na straně ze¬
vní, aby palec byl
volný.
Obn 102.
Vyobr. 93. znázor¬
Obr. 101.
Obrys podešve, jaký má
Botka z látky trikotové.
ňuje nám nohu nezko¬
a jaký nemá býti.
molenou, přirozenou;
čára přímá vede prostředkem
paty a prostředkem palce — totéž má
míti obuvník na mysli při
vyrábění obuvi, jak vyobr. 102. znázorňuje.
Vyobr. 94. a 95. ukazuje nám nohy důkladně zkažené, jak vídáme
u elegantní
dámy i u služky. Vyobr. 96. znázorňuje dvě pravé nor¬
mální nohy.

REFORMA ŽENSKÉHO ODĚVU.
Základní

hygienickou ideou přiměřeného obleku jest, aby látky
byly průdušné, a to všechny. Vyobr. 103. a 104. nám znázorňuje
látky dobré. Pak má střih býti tělu přiměřený, šaty nemají nikde
tlačiti. Za spodní šat hodí se nejlépe u praktických Angličanů rozší¬
řená „kombinace", košile a spodků, spojených v jeden šat. Oděv ten
jest velice příjemný doma i na cestách. Méně prádla, méně látky zrovna
tam, kde jí věru třeba není — v pasu. Prádlo budiž řidší, v zimě hustší;
nej přiměřenější jest, dosahuje-li ke krku, tak že na šatech se netvoří
lesklé, protivné půlměsíce nad naprosto neoprávněným výstřižkem košile,
zrovna nad onou částí kůže v
týlu, kde jest mnoho žláz.
Naše

končetiny v poměru k tělu jsou příliš málo oděny, i proto
výše uvedená kombinace jest příjemná, majíc rukávy. Místo spodniček
postačí řasnaté spodky z průdušné látky, prací, zařízené dole ku připnutí
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kusu černé

látky, tak ze poslouží i k jízdě na kole. Spodky, zvláště
k cestování, mají se toliko po straně rozevírati. Tíha šatstva patří na
ramena.
Připněme tedy i spodky i sukni k jednoduchému volnému
živůtku a vyhneme se tím všemožným podivným přístrojům, jak vy-

Obr. 103. Látka trikotová.

značeny na vyobr. 109, 110. a na tabulce 3. Rozumná žena ureí si formu
svrchního šatu sama. Kdo pozoruje rej módy, s potěšením pozná, že

posledních létech, ovšem poněkud pozměněny, udržují se jisté prak¬
tické a pěkné formy; jsou to blůzy, krátké kabátky a šat „tailor-mode“.
v

Obr. 104.

K vůli

zvláštnosti

Látka síťkovaná pro

spodní oděv.

podáváme vyobrazení navržených reformních
obleků ve vyobr. 105., 106., 107., 113., 114., 115., 116. a 117., z nichž
nejzdařilejší jest asi worishofenský. Zajímavé jest vyobrazení m.
Vyobr. 112. znázorňuje oblek tělocvičný; jest známo, že Francouzky
v
podobném obleku vyjíždějí na kole.
Pláště do deště volme z lodenu a ne z látky kaučukové, možno-li,
se širokou kapucí.

REFORMA

Obr. 106. Reformní oblek
dle dr. Fischerové-Diickelmannové.

ŽENSKÉHO ODĚVU.
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Obr. 107. Oděvní část
k reformnímu obleku

na

obr. 106.

119

Obr. 111.

Vlněný oblek

z

Obr. 112.

doby bronzové.

Obr. 113.

Oblek tělocvičný.

Oblek pro ulicí.

Obr. 114.
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Hleďme p o z n a t

i, hleďme určitě vědět i, co nám i lidstvu
opravdu slouží k dobrému. Věda pilně nám snáší materiál. Naženách

Obr. 108. Ženské spodky.

jest, rozumně jej využitkovati. Právem dí Sonderegger: „Vzdě¬
lání tu musí dávati dobrý příklad; to jest také jedním z úkolů so¬
ciálních. Jedině neúnavná duševní práce utvoří nám život zdravý,

Obr. 109.

Šle

k sukním.

Obr. 110.

Švédský pás.

normální, krásný; bezmyšlenkovitost jest jedovatým šatem z Nessu,
který Herakla utratí. Rozmysl je nám pláštěm ochranným a šatem
svátečním. “

LŮŽKO.
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LŮŽKO.
Vypočtěme si, co času ztrávíme v posteli, přidržuj eme-li se klas¬
rady, že máme spát i sedm hodin. Většina lidi však raději si
poleží déle. A což naši nebozí nemocní! I jest tedy postel, ve které
ické

často déle

se

zdržíme nežli

v

šatech, neméně důležitá. Naše tělo vypa¬

řuje i v posteli neustále ošklivou vlhkost a kyselinu uhličitou s ne¬
pěkným průvodem, proto pryč se vším, co výpary ty zdržuje, nebo
dokonce je zvyšuje, bráníc teplu i výparům odcházeti.

Obr.

118.£Lože Steinerovo.

Nej čistotnější, ale mnohým lidem příliš chladnou je postel že¬
lezná, která látkami snadno se obestře, ozdobí. Pro lidi mladé postačí
úplně pletivo drátěné s žíněnkou. Kdo můžeš, pořid si žíněnku třídílnou;

jednotlivé díly každý den klademe na jiné místo, zabráníce tak
tvoření se nepříjemné prohlubiny. Hlavní věc však jest, že třídílní
žíněnka snadno se vynese a vyklepe. Už dvoudílná žíněnka (jeden díl
zaujímá 2/s a jeden V3) je mnohem praktičtější, nežli těžká, ne¬
pohodlná žíněnka jedna. Trikotová prostěradla jsou nad míru pří¬
jemná i jest žádoucí, aby se rozšířila; v zimě příjemnější jest pro¬
stěradlo bavlněné, v létě lněné. Ku přikrývání sloužiž vlněná přikrývka
v létě jedna, v zimě, třeba-li, dvě pokrývky vlněné, bílé, kteréž rovněž
—

Žena lékařkou.

•
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.rbO
.511

kelbO
orp

.iclu

.rbO
.611

ýksnefohirW
kelbo

.ínmrofe
.rbO
.711

kelbO
orp

.iclu

ODĚV, LŮŽKO

122

A

OBYDLÍ

:

jest nutno častěji proklepati. Krátkým, jistým úderem, otřesením vy¬
pudíme starý vzduch ze tkaniva; vyložením na vzduch bez prudkého
větru nebo notného průvanu mnoho nepořídíme.
Švýcarský lékař Dr. Meuli kdysi přemýšlel o tom, proč
Francouzové jsou nej duchaplnějším a nejčilejším národem. Konečně
rozhodl, že tím vinen jediný, válcovitý, žíněný polštář, který pod hlavu
si kladou. Ostatní, méně chytří národové, kladou hlavu na hromadu
polštářů; hlava, příliš vysoko ležící, má méně krve, mozek méně po¬
travy, ergo je hloupější. Pan doktor si dal uříznouti kus noh postele
u hlavy a
prý hnedle poznal, že mozek mu lépe pracuje, méně rychle se
unavuje.
Jisto je, že svaly lépe si odpočinou v poloze skorém vodorovné,
ježto tu skorém žádného svalu nenapínáme, a i oběhu krve tak nejméně
překážíme. Kdo však trpí návalem krve k hlavě, vadou srdeční nebo
plicní, lákavému a dobrému způsobu francouzskému odolá a ustele si
výše. Ženy, trpící překrvením ústrojí malé pánve, mají, možno-li, spíše
vodorovně ležet i.
Pro nemocné, kde
dvě. Není možno lůžko

jest jen poněkud to možno, postavme postele
zprostiti výparů ještě ostřejších, než obyčejně,
jinak, nežli vynesením celého obsahu postele; pro nemocného jest to
velikým dobrodiním a napomáhá to léčeni. Snadno vycvičíme domácí
lidi ve přenášení nemocného, zkusi-li to několikráte s člověkem zdravým.
Slavný jistý lékař radíval: „Chopte se nemocného, jakoby byl z te¬
noučkého skla!“

118. znázorňuje nám postel Steinerovu, v Německu a
Nejlepší postel zůstane špatnou,
jestliže ji usteleme v brzku po tom, když ji spáč opustil, a méně zreformovaná postel získá pilným a důkladným větráním.

Vyobr.

i

v

Rakousku už značně rozšířenou.

OBYDLI.

Říman, žádal

Vitruvius, starý
vitel obeznámil

se

i

s

filosofy

a

své knize o architektuře, aby sta¬
přírodozpytci — a aby mu nebylo ani
ve

lékařství neznámo.
Zdravému tomu názoru

holdují

—

Angličané. „Můj dům je můj

hrad“, říkají. Angličan nejen jest pánem ve svém domě, ale sebe
jest mu bohatou říší, v níž hrdě vládna, nalézá tu nejvyšší

menší dům

uspokojení

a

blaho.
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V ostatních zemích má dům, tento souhrn ideálního

blaha, krutou,
urputnou sokyni — v hospodě, již podporuje politika, v době poslední
hubitelka i slušného
mravu.
Anglický stavitel, chtěje dosáhnouti
diplomu, musí se podrobiti zkoušce i ze zdravotnictví, pokud odvětví
jeho se tkne, a lékař, skládající zkoušku, aby dosáhl místa úředního,
skládá zkoušku i ze stavitelství, pokud zdravotnictví se týče.
Jako oblek, jako lůžko, tak i dům, město a ves mají zřízeny býti
podle přesných pravidel zdravotnických. Nelze nám, žel, obírati se
důkladněji s velezajímavými těmito poměry, vytkneme jen věci hlavní,
jsouce jisti, že rozumné naše čtenářky doplní pak mezery pilnou četbou
spisů jiných.
Víme, že nakažlivé nemoci povstávají ze spiny, a to hrubé i jemné
mikroskopické. Zvolíme tedy půdu pro svůj dům jak možno čistou
a takového útvaru,
aby čistotu usnadňovala. Půda musi býti suchá,
pevná. Nikdy si nestavme dům na bývalém nějakém smetišti a návozu
V městech ovšem dobrá rada je drahá. Anglický zdravotnický
ingenieur Rawlinson praví: „Kdybychom mohli některé hrdé město
pozdvihnouti jako hračku, odkrývajíce takto jámy, kanály a půdu, pro¬
sáklou špínou a odpadky, ztmuli bychom, kdyby nás někdo vybídl,
abychom tu vystavěli dům bez předběžného důkladného vyčištění.“ Nemůžeme-li nalézti půdy úplně čisté a suché, tož můžeme alespoň dosíci
toho, by podlaha sklepa byla 1/2 metru nad vodou spodní — to je
ovšem věcí stavitele a
pokladny.
—

—

—

Ve kterém směru máme si dům

postaviti? Předpokládáme-li vždy
tedy stavme jej, by delší jeho osa směřovala od severu
k jihu, čimž nabudeme ráno i odpoledne slunce. Na severu ulice m á
býti tak široká, jak jsou vysoké domy po obou stranách, tak, aby slunce
svítilo i do přízemí. Dobře však, máme-li hlavní průčelí proti jihu.
„Kam slunce nevchází, tam vchází lékař,“ praví přísloví a statistika jiř
dávno to potvrdila.
Při stavbě domu nutno velice pečlivě zaříditi kanalisaci, a měl by
každý nájemník nebo kupec domu dostati plán domu, ve kterém přesně
kanalisace a vodní i jiné roury zaneseny jsou. Jak se mstí nedbalost
v těchto základních
pravidlech čistoty, vidíme na venkově, kde v krás¬
ném čistém vzduchu se daří výborně nákaze tyfu, difterie, spalniček,
a zvláště tuberkulose.
Ký div, stojí-li dům uprostřed — hnojiště!
V Anglii tuberkulosy ubývá přibýváním dobré kanalisace a ab¬
stinence. Kdyby obecenstvo více o nejbližší tyto věci se zajímalo, bylo
by snadno kanalisovati, asanovat i. Čekáme však vždycky na svižný
bič
alespoň na — choleru nebo mor — pak horem pádem se koná —
ideální poměry,

—

*
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špatná práce. Bern má znamenitou kanalisaci ze starých dob a velice
příznivou polohu, zvláště staré město.
Cholera, tyf, neštovice
zavlečeny‘■byvše, neujaly se na dlouho, a brzo byly potlačeny, ježto půda
připravena nebyla. Naopak míval starý, špinavý Londýn ročně 44
úmrtí z tisíce a ted, nesmírně se rozšířiv, ale dobře kanalisován, má
zrovna polovičku, 22%.
Úmrtnost stoupá i s číslem obyvatelů v jednom
bytě; v Londýně a v Berlíně, kde bylo 8—12 obyvatelů v jednom domě,
obnášela úmrtnost 24 až 25 úmrtí mezi tisíci obyvateli, v Petrohradě
a ve Vídni,
kde bylo obyvatelů 52—55 v jednom domě, obnášela
úmrtnost 41 až 47%.
Mnohá čtenářka snad si pomyslí: Co pak je mně do toho všeho!
To je přece věc stavitele! Ovšem je to věc stavitele, dům vy stavětí, ale
místo zvoliti, celému domu dáti ráz individuelní, vlastní, zaříditi se,
jak na intelligentní lidi se sluší, — to je z části věcí žen.
V Americe vypsána cena na nej lepší plán pro byty lidí nebohatých
a dělníky. Dvě
dámy, které byly vystudovaly stavitelství, obléknuvše
se za dělnice,
pracovaly v továrně po celý rok a pozorovaly. Viděly, že
v
kuchyních chudých nepoměrně mnoho paliva se spálí; viděly, že chudé
ženy ve městech mají největší potíž s prádlem, a proto perou jak nej¬
méně možno; viděly, jak v neprakticky zařízeném bytě ulehnutí bývá
hrozné v každém ohledu; viděly, že i dělník, který malou zásobu
uhlí, dříví by si koupiti mohl, a to laciněji, nemůže, protože nemá kam
zásobu dáti a tedy denně palivo po kousku mnohem dráže platí, než
boháč, a t. d. Dámy, důkladně poučeny, zhotovily plán přiměřený,
který první cenou byl odměněn a tím staly se dobroditelkami nesčetných
rodin. Almužnu dáti, je už hezká věc, ale nadání, intelligenci svou
a práci věnovati
trpícím, je cennější, a trpícími jsme ve vlastním domě
často samy, nebo jsou jimi naše služky uléhající po celodenním namá¬
hání snad

v

Za naší

brlohu beze světla

a

vzduchu!

doby vzmáhá se záliba pro menší domy — jako v Anglii,
jednu jen rodinu. Právem. Snadněji přehlédneme menší dům,
máme méně čeledi a důkladněji jej můžeme vystavěti. Dům si posta¬
víme pokud možno na místě poněkud vyvýšeném, ne na svahu, ana
voda stále by se ku zdi záhlavní tlačila. Není-li vyhnutí, nalezly-li jsme
při kopání základů vodu, pak obklopíme zeď chodbičkou, zařídivše
odtok vody a ukončíme zeď základní vrstvou betonovou; betonu (z ce¬
mentu, písku a vody), pečlivě vyrobeného, užívali staří Římané a vy¬
trval do dneška. Zdi našich domů, jako látky na šaty, jsou a mají býti
pórovité, ježto vzduch vodí teplo špatně. Pettenkoferovi se podařilo
už před 30 skorém roky shasiti svíčku proudem vzduchu, prohnaným
na
stopu tlustou cihlou. Prudký vítr, velice nestejné temperatury, propro
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tlačuje vzduch zdí, ký div, že i voda na základě své kapilarity vystu¬
puje ze země zdí a zavinuje těžké nemoci, ku př. zánět ledvin.
Aby stavba byla lehčí, základy méně drahé, stavělo se cihlami, opa¬
třenými průchody. Teploty se něco získalo, za to je dům takový uči¬
něný telefon — jest slyšeti zřetelně, co se v sousedním domě hovoří.
Kde jest dříví nazbyt, celá vrchní stavba zrobí se ze dřeva. Dům
takový možno ihned obývati. Ve Švýcarsku, v Interlakenu, jest to¬
várna na hotové domy, jež rozesílají se až do Ameriky. Továrna pošle
vám pěkné album, vyberete si dům, zašle se vám drahou s dělníkem,
který řídí sestavení na místě. Domy jsou roztomilé, jenže není-li dřevo
dobře vysušené, starší, jest brzo třeba velice nutných oprav.
Do domu z cihel nebo z kamene vystavěného tak brzo se stěhovati
nesmíme. Španěl dí ve své — ušlechtilosti: ,,Nový dům tvůj nechť
první rok obývá tvůj nepřítel; druhý rok tvůj přítel, teprve od třetího
roku obývej jej sám!“ Pochopitelno! Dům prostřední velikosti, vysta¬
věný z 106.000 cihel, má ve zdech 63.000 litrů vody.
Velice důležitou věcí jest oddělení jednotlivých poschodí. Mezi
podlahu horního poschodí a strop dolního naházela se spousta — špíny,
jež se snad pokryla krásnými parketami. Emmerich prozkoumal ne¬
čistotu tu a shledal mimo sírany, vápno, magnesii, železo též zárodky
difterie, tuberkulosy a zánětu plic, což na zvířatech s úplným výsledkem,
t. j. nákazou, vyzkoušel. Nyní ovšem klade se podlaha parketová na
vrstvu židovské smůly a tím zbavujeme se krutých svých nepřátel. Kde
možno, užijme linolea, které nyní se vyrábí se vzorky skutečně pěk¬
nými. Kam s kuchyní v novém domě? Řekněme si však hned, že
každá kuchyně má býti jako lékárna, čistá, tedy především světlá.
Ideálem je a zůstane kuchyně v malém přístavku vedle domu, s domem
chodbou krytou spojena, pod kuchyní prádelna.
Tím zprostíme dům
všech předčasných zápachů a par — dohled ovšem, je-li paní domu
trochu pohodlná, trpí. V novější době ve Švýcarsku prádelna umisťuje
se pod střechou.
Kdyby nebylo třeba dohledu, i kuchyně mohla by se
umístit nahoře, a byla by tu praktičtější, nežli dole v podzemí, kam
nepatří nikdy.
Ložnice ovšem má býti na výsluní, prostorná, s okny nahoře se ote¬
vírajícími; vedle koupelna s velikým oknem, které zrovna i v záchodu
jest nezbytno. Úplně chybné jsou tmavé chodby, jak je nalézáme
v domech novějších.
Vřele doporučujeme hospodyňkám Hades — sklep. Jak zřídka asi
navštěvují zpustlou tuto místnost! Po zápachu v domě poznáme, jak
málo se staráme o zdraví. Sklep má býti úplně čistý — stěny bílené
a to častěji, podlaha umetená, zbytky zelenin a vše, co rozkladu propadá,
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odstraněno. Že salon má

býti čistý, rozumí se samo sebou, ale ani
sklep nesmíme zapomínati. Bylo vypočteno, že v chodbách domu
koluje na 15% sklepního vzduchů; v prvním poschodí 5—7%, ve
druhém ještě 2—3%.
Jak smutné to svědectví, že páni stavitelé
na

Wfsi!
Obr. 119, Vzdušná

nic

chaloupka dle Rikliho

a

dr, Fischerové-Diickelmannové.

nestarají o jakoukoliv výměnu vzduchu! 1 domům našim třeba
jest plic, dýchání, ventilace — nejen divadlům a školám.
O topení, žel, šíře zmíniti se tu nemůžeme. Technika tu skýtá
značný výběr. Hlavní věc jest přístup čerstvého vzduchu, který
i mnohem rychleji se zahřívá a jistá vlhkost vzduchu, ježto vzduch
suchý proudě po našich sliznicích, jim ujímá vlhkosti, čímž se stanou
jakoby křehkými, a nákaza snadno se tu ujme. U zvířat uměle suchým
vzduchem vyvolána difterie — tedy pozor!
se
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V

novější době rozšířil se už značně pravý kultus čerstvého vzduchu.
Kdo má dobře ohrazenou zahradu, může i venku spáti. V čas války,
čas

velkých epidemií, zvláště tyfových, uloženi nemocní z nouze pod
stany, venku — a ku podivu dobře se jim vedlo! Léčenim tuberkulos)'
na vzduchu znenáhla vniklo v obecenstvo nadšení
pro čerstvý vzduch —
nadšení, jak víme nyní, úplně odůvodněné.
Vyobr. 119. znázorňuje nám ložnici co nej vzdušnější. Kdo zkusil
spáti při okně do kořán otevřeném, ví, že spánek je hlubší, klidnější,
občerstvující, dík čistšímu vzduchu z věnčí, v noci bez kouře, bez
prachu, ježto všechno odpočívá. Spánek venku ovšem je ještě krásnější.
„V posteli se nikdo nenachladil,“ praví Miss Nightingale — za nor¬
málních poměrů ovšem. Žel, že tyto vzdušné budky krásně se vyjímají
jen v parku velkých ústavů. V zahradách soukromých často i při nejlepší vůli nesnadno bude si je zařídit i. Začněme však bez obav na noc
otevírati aspoň celé okno a uvidíme!
v
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KLID A POHYB.
SPÁNEK.

Pohybujeme-li se, ztráví se v každém svalu dobré, živné látky, krvi

přeplněné a tvoří se kyselina mléčná, kyselina uhličitá a jiné slou¬
čeniny lučební, jako zbytek, který rychle odstraniti se musí pomocí
krve, jež látky ty zase odplavu je. Převyšuje-li množství těchto odpadků,
jež jsou takořka organický popel nebo smetí, ono kvantum, jež se odplaví,
zůstávají-li látky ty v míze a krvi, nastává, co zoveme únavou,
ba až i ochrnutí. Zdá se, že v ústrojí se odehrává cosi podobného, a že
úplný klid slouží k tomu, aby tu rovnováha nastala, látky rozkladu
aby zmizely a látky nové, zvláště kyslík, aby se nahromadil. Tento
úplný klid zoveme spánkem.
I

nej důvtipnější vědec hrouží se ve spánek a občerstven bádá
záhady našeho života, — co však vlastně spánek jest
a jak povstává, nevysvětlil nám posud nikdo.
Víme jen, že mozek za
spánku jest chudokrevný. To ovšem už je něco, ježto mozek obnáší
40—50tý díl naší tělesné váhy, ale zároveň hostí v sobě jednu pě¬
tinu veškeré krve. Velice opatrným měřením zjištěno i u kojenců,
že velký lupen za spánku vždy vklesne o 0.5 až 2 mm hlouběji, a to se
může státi jen uniknutím krve z mozku. Víme, že k ústrojí, které pra¬
cuje, přitéká hojně krve. Po obědě hrne se krev k ústrojí zažívacímu,
a

hledí rozluštiti
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k žlázám

slinným at<±, musí tedy jinde jí bytí méně a lidé slabší sou¬
nebo kdo požil potravy trochu těžší, ucítí umdlenost, těžkou
hlavu, ospalost. Kdo hned po jídle musí pracovati, vžene si honem více
krve k hlavě kávou nebo čajem, pohyb srdce a tím i přítok k mozku
zvětšující.

stavy,

Za

spánku, kromě jasného vědomí, vše zůstává při starém. Dý¬
a hlouběji; tepny bijí, ale volněji; zažívání v ža¬
ludku i ve střevu jest zvolněno, vyměšování není přerušeno, ale teplota
našeho těla znenáhla klesá o V2 až i stupen. Jest pozoruhodno, že
hromadíme kyslík za spánku, vylučujíce více kysličníku uhličitého — za
dne vstřebáme V3, za noci 2/3 kyslíku, jenž jest nám nutný na 24 hodin.
cháme, jen že volněji

Příliš mnoho

spaní otupuje, ano každé ústrojí beze stálého cviku
ochabuje, degeneruje se. Osudné však jest i málo klidu, málo spánku,
ježto není každý schopen spáti pevně na povel, jako Napoleon I., kdykoli
a kdekoliv.
Ošetřovatelky nemocných, nuceny jsouce bdíti dlouhé noci
a dlouhý čas, ztrácejí konečně
spánek a tím velice trpí.
První

spánek jest nejhlubší a zajisté i nej důležitější. „Hodina
spánku před půlnocí jest lepší, nežli dvě hodiny po půlnoci/* dí prav¬
divé přísloví. Ale jak snadno zaměňujeme drahocenný tento spánek
za hračky.
Při tom olupujeme i čeleď o nezbytný, zasloužený od¬
počinek.
Jak dlouho máme spáti ? Dětem třeba spánku dlouhého. Čím
a
lépe spí, tím lépe rostou a vyvíjejí se. 16—12 hodin jim
přejme. Axel Key žádá pro mladší žáky 10—11 hodin spánku, pro
starší nejméně 9, v pozdějším stáří spokojí se člověk se 7—8hodinným spánkem.
více

Zle

jest ovšem ženám, které jsou nuceny večer šatečky spravovati
po denní práci povinnostem vlastním dostáti. Ulehajíce skorém o půl
noci, často musejí ke čtvrté už zase vstáti, jde-li muž na práci ve vzdá¬
leném místě. To není ani spánek 5hodinný, an nikdo ulehnuv hned
neusne.
Dlouhý spánek v místnosti špatně vy větrané ovšem neposílí
nikoho, jak víme, proto první a hlavní podmínka jest: čistý vzduch,
kterého, díky Bohu, všude dost, a to zejména v noci.
a
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zpříma, jest nám třeba cviku svalů těch a pak ovšem jsme rovnější než
dříve, any jsme zapadaly do šněrovacky, aby ona, místo svalů, nás
přímila. K jízdě na koni, na kole, ku hře na pianě nebo na jiný nástroj,
k chůzi za malieka, vždy nám třeba cviku.
Pohybem svalů vyrábíme si teplo, povzbuzujeme oběh krve, vý¬
měnu látek. Pohleďme na mladou, útlou ženu tam u šicího
stroje; teple
je oděna, pokoj vytopen, pohodlně sedí a přece jí mrazí. Otevrou se
dvéře a vesele a jaře vchází choť,
přinášeje zásobu čerstvého, chladného

Obr. 121. Massáž zad.

vzduchu

—

čerstven

jet venku zima

—

jest však pln života, ohřát

a

ob¬

ráznou chůzí.

Žena pilná ovšem má mnoho pohybu v domě, snad i více, než
snese; ale hlava jest zaujata starostmi, dům není vyvětrán, pohyby
jsou buď nestejné, buď jednotvárné, a ona místo aby zkvétala, vadne.
I zde, jako všude jinde, nepomůže nám
pohyb jakýkoliv, nýbrž pohyb
methodický, odůvodněný, přizpůsobílý, rozumný, provedený postupně
všemi svaly. To dobře věděli už staří Řekové, pěstící nadšeně tělocvik.
U nás nehynoucích zásluh si v tom směru získala neúnavná sl. K.
Hanušova, a ne bez hrdosti poukazujeme nejen na dílo její, ale zvláště
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úplný klid sestrojeno. Naopak, zaneústrojí svého těla, trpí, zachází. Zlomíme-li si nohu
ku pi\, ovšem musíme úplně klidně ležeti, jinak by konce zlomené kosti,
pohybujíce se a trouce se o sebe, nikdy nesrostly. Sejmeme-li po delší
Víme, že naše tělo není

pro

dbáváme-li některé

Obr. 120. Jak konejšiti bolesti.
(Sestra konejší bratra při bolestech zubů.)

době

obvaz, vidíme, že noha jest útlejší, kůže sušší, chladnější než na

Svaly, nehýbajíce se, nesílily výměnou látek,
mizely, chudly a ted, sotva že se stáhnou, massáží a elektřinou,
hlavně však cvikem, musíme je znovu oživovati, síliti. Celým naším
životem táhne se tato zlatá nit
cvik. Šněrovackou hluboce oslabíme
st aly v zádech. Odhodíme-li odhodlaně šněrovacku, nemůžeme se udržeti
noze

druhé.

Co

se

stalo?

ba

—
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spisek její, doporučujíce ho čtenářkám českým ke studiu, aby po¬
znaly dobře, co to je tělocvik zen seriosní, opravdový.
Jakýmsi surogátem je tělocvik provozovaný doma, v pokoji. Tělo¬
cvik ve spolcích působí ovšem docela jinak i psychicky, rozjařuje, zba¬
vuje nás malicherností, otužuje nejen síly, ale pásky nás k sobě poutající,
povznáší, slučuje. Tělocvik v domě prováděný hodí se pro povahy se
zárodkem pevné vůle — jet nudný, jednotvárný; dobře proveden,
spojením všech sil — ducha i svalů v jeden pohyb určitý, energický,
na

Obr. 122. Jednoduchá massáž života.

jest vzácnou pomůckou — cvičí energii a nahradí nám po stránce té
alespoň poněkud tělocvik společný.
Tak zvaný tělocvik švédský ovšem bez důkladně vzdělaného cvi-

prováděti nelze, i nespadá v naše pojednání.
jest tělocvik, který provádí masseur s našimi svaly, jenže
tu jeví se i jiné vlivy. Massáž známa byla již v šeré době, a i lid náš
ji v jistém způsobu prováděl, než se stala zase velice moderní, zvláště
ve vyšších kruzích.
Massáží dráždíme nervy i cévy kůže v jisté míře,
krev sem hojněji přitéká a podráždění to má jistý svůj odlesk i v ústrojí
nervovém; jest nám pak velice volno a příjemno. Massáží hlubší půso-

čitele

Massáž

POHYB,

TĚLOCVIK-

133

bime

pak přímo na svaly, nervy a velké cévy. Kdo trpí nedostatečnou
výměnou látek, má končetiny studené, návaly krve k hlavě a pod., kdo
kloní se ku ztloustnutí, podrob se několikráte za rok massáži, dobře
provedené osobou způsobilou.
Jest známo, že osoby klidné, ale energické, soucitné a taktuplné
mají zvláštní štěstí upokoj iti nejen děti křičící, ale i nemocné, vezmouce
ruce nemocných, hladíce je, dívajíce se jim klidně ale pevně přímo do
očí, domlouvajíce jim hlasem sym¬
patickým a dodávajíce jim odvahy.
Těžko vysvětliti vliv ten; je to
suggesce, je to vliv jiný?
Obraz 120. nám znázorňuje
sestru, jíž poštěstilo se bratra,
trpícího bolestmi zubů, ukonejšiti
tou
měrou, že usnul.
Ovšem
jindy to je slovo energické, právě
v čas pronesené, které povzbudí
mysl skleslou, zmalátnělou; ta¬
kové výtečné vlastnosti má míti
dobrá ošetřovatelka nemocných.

Popíšeme lehkou massáž, kte¬
každá z důmyslných čtenářek
může provésti v cas nutné po¬
třeby.
Při velké únavě, při bolestech
v kříži,
Obr. 123.
při slabosti v páteři zprvu
Obr. 124.
lehce, pak přitiskujíce plnou rukou
Objem hrudi a dutiny břišní po
vydechnutí
vdechnutí.
třeme od týla k ramenu a pak
plíce; b bránice; c nejdolejší část
dolů. Na vy obr. 121. znázorněno
bránice.
tření palcem, jak se u nás na
venku nezřídka při „polámání" provádí; třeni
měkkou, plnou rukou,
volně celou plochou troucí je
příjemnější. Ovšem lépe se zdaří massáž,
ukáže-li nám ji alespoň někdo, kdo se
jí už byl podrobil.
Při massáži žaludku si vzpomeňme, že
požerák ústí v levo a že
východ žaludku je v právo; chtějíce tedy ku př. při naduřelém plyny
žaludku nemocnému zjednati úlevy, položíme
jej na záda, s koleny po¬
zvednutými, a lehce z počátku třeme a tlačíme žaludek od levé strany
k pravé. Při napnutí střev
plyny, při zácpě, kolice a nedostatku chuti
k jídlu položíme ruku v zad, prsty skorém
páteře se dotýkajíce, s po¬
čátku lehce, pak přitlačujíce třeme v před až ku střední čáře.
rou
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Vyobr. 122. nám znázorňuje massáž střev, jen že kolena mají bytí
pozdvižena. Pravou rukou začneme na pravé straně nemocného a
v menším či větším kruhu vrátíme se zase na totéž místo.
Nejdůležitějším cvičením jest hluboké dýchání. Chudokrevným,
těm, kdož mají poněkud slabé srdce nebo plíce, nemůžeme nic lepšího
raditi. Rozšíření hrudi, sesílení svalů dýchacích a plic zlepšuje oběh
krve, ana krev zkažená válem se hrne ku pravé části srdce při hlubokém
vdechu a při výdechu krev občerstvená,
dobrá vytlačuje se energicky z levé
části

srdce.

Následkem toho nastane

příjemné zahřátí, únava prchne, a do¬
staví se lepší barva obličeje, volnější
dýchání a energičtější úder srdce.
Postavme se zpříma, položme ruce
pod záhlaví, zavřeme ústa a nosem
pozvolna a hluboce vdechneme, za¬

spouštějíce
pozvolna vydechujeme dů¬
kladně, čímž i dolní část plic náležitě
vy větráme. Tak pozvolna na čerstvém
vzduchu, ve volném šatě pětkrát, deset¬
krát i patnáctkráte dýšeme. Obr. 124.
znázorňuje nám dutinu hrudní a břišní
při vdechu, obr. 123. po výdechu.
Ženám zvláště bychom vřele doporučili prosté cvičení rukou
a ramen s lehkými činkami
nebo s pružnými provazci. To nejen k vůli
energickému dýchání, ale k vyvinutí svalů horní části hrudníku a ramen,
což dodává tělu zvláštní leposti a souměrnosti. Raději domáhati se šíře
ramen, nežli úzkosti v pasu! Rozumí se, že ženy, zaměstnáním svým od¬
souzené k sezení a nehybnosti, zvláště pilně, t. j. denně čtvrt, půl ho¬
diny měly by se věnovat cvičení svalů. Vyobr. 125. znázorňuje provazec se závažím, sloužící výcviku svalů hrudních a ramenních.
držíme

zvolna

na

okamžik dech

a

ruce
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patří plování, veslování, klouzání se, jízda na voze, na
atd. Sport často je povoláním a častěji
příjemnou hrou, zábavou. Odvrátíme-li mysl úplně od denních svých
záležitostí, a věnujeme-li se úplně zaměstnání docela jinému, odpo¬
čineme si opravdu. To se stává sportem, ačkoliv přimíšena tu i značná
Ke sportu

koni,

na

kole, hry míčem, tanec

SPORT.

dávka ctižádosti

lepší

a
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ješitnosti. Nicméně však sport je zábavou mnohem
důstojnější, nežli nesmyslné pití z dlouhé chvíle či ze zásady.
a

Hry míčem, kdybychom více si jich všímaly a kdyby spolky tělo¬
cvičnými i ve školách dívčích se pěstovaly, mohly by se státi cvičením
velice cenným pro dámy: zbystření zraku, jistota ruky, pohyby mírné,
ale souměrné, pohyb v čerstvém vzduchu — to vše je doporučuje pilné
naší pozornosti.
Plování

je výtečným cvikem nejen svalů, ale i odvahy, sílíc
zajišťujíc nám i ochranu v nebezpečí. Každé děvče by
proto mělo naučiti se plovati, vyjímajíc ovšem ty, kterým lékař plováni
sebevědomí

a

zakázal.
Klouzání

ledě

je více zábavou než cvičením svalů, dává nám
příležitost zdržeti se i v zimě na čerstvém vzduchu. Rychlá
jízda je škodná, any sliznice se dráždí, náhlým pak usednutím tělo pak
může rychle ochladnouti.
Výtečným cvičením svalů hrudních a ramenních jest veslování
a tam, kde jest k tomu
příležitost, měly by i ženy míti své spolky
veslařské, anebo spolky tělocvičné měly by pěstiti zároveň toto odvětví
v obleku přiměřeném, sportovním.
Při veslování prohloubí se dýchání,
horní část těla, ruce se cvičí, oko, pozírajíc v dál odpočívá, duchapří¬
tomnost se cvičí
vše to je velice cenné.
se na

však vítanou

—

Jízda na k o 1 e doplnila by znamenitě veslování, any tu ostatní svaly
energicky pracují. Ani veslování, ani jízda na kole nehodí se
pro každou z nás, a kdo si není jist, zeptej se svého lékaře. Najisto se
nehodí ani jedno ani druhé pro ty, kdož přese všechny rozumné vý¬
klady a přes vlastní, vnitřní přesvědčení nejsou s to, aby odložily šněrovačku a oblekly se tak, by docílily právě účelu cviku toho — volněj¬
šího, lepšího oběhu krve, energického dýchání. Ony jsou tím vinny,
že se sport ženský kazí. Vidíme-li nerozumnou jezdkyni, uzounce sta¬
ženou s patrnou potíží jeti, víme, že brzo bude trpěti rozšířením srdce
nebo jinou, rovněž trapnou nemocí, a nic se tomu nebudeme diviti. Tak
nerozum ovšem diskredituje i věc
nejlepší. Nezapomínejme však, že
nejsme pokolením zvláště silným, ale že jest mnoho slabochů mezi
námi, kteří vůbec namáhání žádného nesnesou. Životospráva také
není valná (přetížení jednostranným namáháním, alkoholismus, už
u dětí se jevící, pohlavní výstřednosti a
pod.). Nedivme se tedy, že
mezi jezdci a jezdkyněmi je dosti invalidů, — to však věru není vinou
rovněž

kola!
i

Nesmyslná jízda rovněž zavinuje nemoci, ba smrt; rovněž tak
jízda do vrchu. Komu záleží jen na počtu ujetých kilometrů, ten je
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Stejnoměrná jízda, v přiměřeném obleku, odpo¬
dvou hodinách, lehká, ne příliš tekutá strava a žádné lihové
nápoje nám zajistí na léta krásnou tu zábavu.
Jízda na koni je méně namáhavá, ale příliš přepychová, než
abychom dlouho se jí obíraly.
Tanec za okolností méně komplikovaných, s přípravami méně nád¬
hernými, než jich dnes třeba, byl zajisté zábavou, stal se však více
povinností a skutečnou prací unavující a ne osvěžující. Proto obyčejně
se vydaří nejlépe taneček při výletu z nenadání, na rychlo uspořádaný.
Důkaz to, že by nebylo nesnadno pravou, dobrou povahu jeho za-

smutným výletníkem.
činutí po

chrániti.

TAB. VI.

Na první pohled působí četné ty oči na di¬
váka dojmem zmateným, při bližším pozoro¬
vání shledáváme tu však různé stavy tohoto
choulostivého
ústrojí smyslového v pečli¬
vém provedení. Vedle oka normálního vi¬
díme tu oko se zorničkou rozšířenou a zú¬

ženou, které by si měly matky dobře pro¬
hlídnout, aby mohly rychle poznati tako¬
véto změny u svých miláčků. Vyvolány bý¬
vají podrážděním mozku, jakož i někte¬
rými léky (atropinem). Těžce zobrazitelný
hnisavý zánět oka u novorozenců znázor¬
něn jest obr. 4. Tak silné nahromadění hni¬
su mezi víčky jest nebezpečné rohovce a ne¬
mělo by nikdy býti trpěno. Odstranění ci¬
zího tělesa z oka znázorněno jest ve dvou
methodách. Dle obr. 5. lze je tíže provésti,
a

také snadno

působívá bolesti; přenechme

je vyškoleným lékařům očním. Dle obr. 7.
může si však počínati každý. Tuhý cíp či¬
stého kapesníku stává se tu znamenitým
nástrojem. Sprchu oční zřídíme si snadno
z roury kaučukové a nějaké nádoby, ale také
z každého
svlažovače; taková sprcha te¬
plou vodou působí velmi blahodárně. Zá¬
něty spojivky a rohovky těžko jest roze¬
zná ti nelékaři;
u oněch zůstává zřítelnice
čistá, u těchto jest vnitřní strana víček často
silně zardělá

a

zduřelá. Trachom

(obr. 9.)

jest poměrně vzácná choroba oční a ne¬
zřídka nebývá poznána. Obr. 10. znázor¬
ňuje šilhání zevní; šilhání vnitřní (sbíhavé)
jest stav opačný.

Obrvi
horní vičko

zornička
duhovka

dolni vičko
Oko

s

normální zorničkou.

jezírko slzové

Zánět

Chorobně rozšířená

zornička.

Chorobně zúžená
zornička.

Trachom.

spojivky.

Obojstranné šilhání.

Zánět
Odstranění cizího tělesa z oka

rohovky.

čistým kapesníkem.

Oko.
Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze.
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KRÁSA
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Krása tělesná! Jak cizí to pojem pro nás — civilisované lidi,

obličej ovsem vyjímáme! Pěstujeme módu, šaty měníme
překot, myslíce, že oblékáme vždy hezcí, ale pěstovati nějakou
krásu těla, snad už u dětí —? Francouzský básník Gautier zbožňoval
krásu i sílu žen. V roce 1866, ana Judita, dcera Gautierova, čítala
16 roků, Mercier navštívil Gautiera. Uveden do salonu, nemálo byl
překvapen, naleznuv tu dvě dívky, hrající si na koberci — bez jediného
kousku šatu. Všecek uděšen, nevěda kudy kam, vidí ve dveřích básníka,
který, představuje své dcery, pravil.: „Překvapuje vás, viděti mé dcery
bez oděvu
jest to podle mých náhledů o tělesném vývinu dívek.
Dokonce nechci, aby tělo jejich bylo vtěsnáno do šatů a znetvořeno.“
Théophile Gautier byl rozhodným odpůrcem šněrovacky a všeho zne¬
tvoření lidské postavy. A dcera Gautierova přece se vdala, považte,
rozmilé čtenářky — stala se z ní paní Bergeratova — ač nenosila šně¬
rovacky !
o

—

Pěstovati krásu
třeba

pěstění, je

A konečně

jest snadno tam, kde krása jest, t. j. kráse není

zůstane krásou. Kde krásy není, je hůře!
m y, v našem věku zoveme krásou tělesnou? Hledejme

a

co

odpověď na ulici, v salonech, v divadle atd. Máme-liž nějaký ideál
krásy a odkud jsme jej vzali? Zdá se, že tu máme jeden z těch ideálů,

který průběhem věků
Žena lékařkou.

se

ztrácí.
18

krása

138

těla:

jest zajímavá a záhadná, a předkládáme ji čtenář¬
kám českým poctivě jako záhadu; nechť se jí pilně obírají, pilně o ní
uvažují.
Ale dosti! Věc

Obr. 126.

Přirozená postava

muže

a

ženy.

Obr. 127.

normální postavu ženy i muže.
útlejšími kostmi, okrouhlými
formami, plnými, ale ne svislými prsy, širokou kyčli, bohatým, dlouhým
vlasem, živým okem; k tomu patří zdravá, růžová barva kůže, červená

Vyobr. 126. a 127. znázorňují nám
Normální ženská postava vyznačuje se

OŠETŘOVÁNÍ KŮŽE.
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barva rtů, čisté zuby, přímá postava, nenucené držení těla, volné, sou¬
měrné pohyby svědčící o síle a elastičnosti. Vše to oživeno duchem a

myslí ušlechtilou, hlubokou — hle, to by tak asi mohlo býti něco krás¬
medicejská, na 3. tabulce zobrazená,

ného. Venuše

nechť nám slouží

za

vzor!

My ovšem nejsme tvůrci vlastní krásy. Co si
počneme, zdědili-li jsme disposici ke ztloustnutí,
nebo je-li v rodině naší dědičnou přílišná hubenost,
nebo krátkozrakost, provázená ve vyšším stupni ku¬
latými zády? Však ani mezi muži by nebylo snadno
nalézti častější ideál
řecké mužské krásy. Úzká
prsa, zaviněná předčasným kouřením, jak při od¬
vodech zjištěno, svalstvo dlouhým sezením ochablé,
rovněž i krátkozrakost a pod. — to vše zajisté ne¬
můžeme považovati za známky krásy.
Rozumí

sebou, že pravým, pevným
krásy je zdraví. Zdraví samo krásou není,
ale krása beze zdraví je také jen ceny pochybné,
proto: važme si krásy, hledejme však zdraví!
se

samo

základem

OŠETŘOVANÍ kůže.
Zdravá kůže

jest růžová, t. j. krví zásobená,
teplá, hebká, svěží; churavá naopak je suchá, drsná,
chladná, nažloutlá, ochablá. Vzorem zdravé kůže je
kůže zdravých dětí, necháme-li je, ku př. v létě,
skorém bez oděvu. Čím více šatu navlečeme, tím
hůře jest naší kůži; výpar a
výměšek zadrží se na
kůži, zalepí póry a s nezbytným prachem tvoří špínu.
Čím méně a čím průdušnější šatstvo oblečeme, tím
méně se ušpinime. Chceme-li kůži řádně
očistiti,
Obr. 128.
vezmeme koupel
35—370 C s notnou dávkou mýdla, špatné držení těla.
ale bez sody, která snadno pokožku
rozpouští, rozeHubené údy.
žírá; neopomeňmež nikdy po lázni polévati se vodou
0 6—io°
studenější; před koupelí musí býti žaludek prázdný a po kou¬
peli buď ulehneme, dobře jsouce přikryti, na 15—20 min., nebo rychle se
pohybujeme, abychom se zahřáli. Zajisté měli bychom zároveň mýtí
i hlavu, kde neméně prachu a
výparů se nahromadí; beze strachu tak
učiníme, koupeme-li se večer.

KRÁSA těla:
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ploutví, nebo jiných znamení, že pa¬
tříme do vody, zajisté však jest v z d u ch naším živlem; proto kdo ne¬
můžeš užiti lázní vzduchových, dobře zařízených, koupej ž se ve vzduchu
doma, zvláště ráno, při vstávání, kde leccos můžeme vykonati bez šatu,
tak že můžeme užiti koupele vzduchové nejméně čtvrt hodinky trvající;
kdo jí zkusil, zajisté více jí nezanechá!
Lázně říčné tam, kde stoky do řeky neústí, jsou velice zdravé;
jen nezapomínejme, že lidé chudokrevní a nervósní v krátké době tu
mnoho tepla ztrácejí a proto před zmodráním zase musí se obléci,
a pak rychle, možno-li, do vrchu stoupati, aby se zahřáli.
Kdo chce zachovati si dlouho kůži hebkou a svěží, připojiž k lázním
vzduchovým několikráte v roce po 2—3 neděle massáži celého
těla. Jak trapně na nás působí, vidíme-li uvadlé, zanedbané tělo ověšené
krajkami, hedbávím a pentlemi!
Ve starém věku ženy měly věru více vkusu a logiky; otrokyněmi
konána massáže, užívalo se vonných koupelí, vlasy se pozorně čistily
a pak teprve došla řada na pěkný oděv.
Nezapomínejme však nikdy, že pěstění zdraví, především či¬
stotou jest hlavní věcí. Cena krásy je velice poměrná a pravé štěstí
spočívá díky Bohu na základech jiných, pevnějších. Staří Řekové mohli
se věnovat kultu krásy následkem souhrnu šťastných okolností, které
se jinde neopětuji. V moderním životě třeba přihlížeti poněkud ostřeji
ku vlastnostem jiným, zároveň však také k udržení zdraví, k němuž
krása tak ráda se přidružuje!
Na svém těle

nemáme stopy

OBLIČEJ.
jsme našeptli laskavým čtenářkám, že chtíti se rovnati Venuši
milosské, je poněkud povážlivé. Jí bylo hej! Ona nezdědila ani letoru
melancholickou, ani náchylnosti ku ztloustnutí; anglická nemoc za mláda
jí neznetvořila kosti, a neměla předků ani se dnou ani jinak nepří¬
jemných, ba nebezpečných — a tu snadno býti krásnou!
Ale my ubohé! Zdědily jsme játra, bouřící se pro každou chybičku
dietní a hned sežloutneme! Zdědily jsme letoru horkokrevnou, krev
se nám hrne k hlavě, promluví-li někdo jen trochu hlasitěji, a stálé
ty návaly, stálé to rozčilování jemných cev vede konečně ku stálému
rozšíření a k zarudlosti. Máme-li letoru flegmatickou a náchylnost
Už

OBLIČEJ.
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ke

krticím, bývá naše kůže sivá, bezbarvá, napuchlá a hned vyrážkou
pokryta po sebe menším podráždění. Při letoře lymfatické jest
kůže bílá, bledá. Je-li zažívání naše v nepořádku a ústrojí přetíženo
látkami na polo jen zpracovanými, hned máme plno vyrážky v obličeji,
oči mdlé, tlak ve hlavě — a jest po kráse! To vše zrcadlí se v kůži
obličeje. Nemysleme však, že jen kůže obličeje tu trpí a vyzrazuje
ten který stav. Jako ústrojí vnitřní spojeno mezi sebou mnoha metry
cev a nervů a miznic, tak i v kůži naší
jest cev, nervů a miznic na
metry a spojují jednotlivá místa mezi sebou a s ústrojím vnitřním.
Kdo tedy myslí, že zvláštní péčí docílí krásné pleti, ošetřuje jen

obličej,

o ostatek nic se nestaraje, čímž podobá se chytráku, který vy¬
průčelí svého domu, je přes míru spokojen, třeba uvnitř plno
smetí, pavučin a polámaného nábytku!

zdobiv

Opakujme,

co víme o kůži: ona upravuje teplotu těla vyzařováním
tepla; odstraňuje z těla látky mazovými a potními
žlazami; slouží nám za pokrývku, a to velmi pevnou; zprostředkuje
nám množství dojmů: chladno, teplo, hladkost, drsnost a pocit nám
důležitý — bolesti; snad přijímá i některé látky ji obklopující; na¬
pomáhá však najisto i ledvinám i plícím při čistění organismu, při
vyměšování zbytků a výměně látek — k čemuž slouží nesmírné množství
cev, nervů, miznic, žláz. Hle, tof celý apparát, neobyčejně složitý, ne¬
dílný, předůležitý, zanedbaný! Rozumí se samo sebou, chceme-li si
zachovati plet čistou, zdravou, svěží, že musíme pilně ošetřovati celý
povrch svého těla, ani částku jeho nevynechávajíce. Jediná koupel
v
témdni nestačí, to vidíme na bílém svém prádle, které část, ale jen
část nečistoty kůže na se přijímá.
Způsob anglický je nejpohodlnější, pokud nebude v každém bytě
sprcha cirkulární, ideální to přístroj pro celou rodinu, čeled nevyjímajíc.
Bývá nám obyčejně nepřijemno užívati koupelí veřejných; poněkud nás
upokojí, máme-li vlastni prádlo'; ale přece jen raději se příliš často
nekoupeme.
Cirkulární sprcha nás sprostí všech nesnází a obav. Zprvu teplá,
ke konci studená, co by tři napočítal, a jsme čisti, čilí a šťastni. Sprchy
dopadající na hlavu, nejsou vhodné, ježto škodí tím, že buď příliš
hlavu zahřejí nebo příliš ji ochladí. Voda má prýštiti se strany a odplavovati to, co jsme omyli. Po anglickém způsobu umýváme se ráno
velkou houbou, stojíce nebo klečíce v nějaké prostorné, nízké nádobě.
Užíváme zprvu teplé, pak chladné vody, načež následuje důkladné tření,
u osob nervosních jen krátkou dobu
trvající, ježto dráždí nervy. Při¬
poj íme-li trochu tělocviku buď s činkami, buď s pružnými provazci,
zajistíme si dobrou náladu na celý den!
a

rozváděním

KRÁSA TĚLA:
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rodin, které jsou dnou stiženy a horkokrevné letory, pečlivě
přiměřené správy životní. Nechť vystříhají se horkých
nápojů, zvláště čaje, ale i kávy — a nápojů lihových, vedoucích ku
změnám cev; strava budiž jednoduchá, lehce záživná, mnoho ovoce
a mnoho pohybu.

Ženy

z

si musí hleděti

Osoby flegmatické, skrofulosní musí se n u t i t i k čilosti, k po¬
hybu. Nechť tedy veslují, plovou, provozují hry pod širým nebem, jezdí
na

kole.

Lymfatické ženy obyčejně trpí hluboko zakořeněnou chudokrev¬
ností; tu třeba rady lékařské. Často, kde toho dosíci možno, pobyt
u

moře důkladně vše změní.

citlivých játrech nutno především zachovati jistou, lékařem
diétu, a rovněž pokud možno zdržovati se na čerstvém
vzduchu, při přiměřeném pohybu, ježto klidem se chabost odměšování
žluče jen zvyšuje.
Při

ustanovenou

podrobněji se obírati těmito
zajímavými zjevy. Chtěli jsme jen naznačiti, že jako v lékařství vůbec,
tak i ve zdravovědě hlavní věcí jest: individualisovati, určití, čeho třeba
podle potřeb jednotlivce. Snažší jest šmahem všechno nalíčiti, napudrovati
a tak vytvořiti jednotvárné masky, jak je, žel, vidíme častěji a častěji
Není nám možno

v

domech i

na

na

tomto

místě

ulicích.

ucpeme-li pichy, póry kůže, bud jemným práškem
jakýmkoliv nebo mastí, výpar a vymýtění škodlivých látek z těla se
zadrží, delikátní funkce ta se poruší a s ní navždy i kůže, pleť. Pichy
se rozšíří nebo učpou tak, že zadržené látky se nahromadí ve způsobe
hrbolků, kůže ochabne, uvadne. Kdo chceš vystříhati se vrásek, postarej
se o tuhé, zdravé svaly; kdo chceš míti pleť jasnou,
svěží, postarej
se o dobré zažívání. Francouzky pravidelně užívají jednou v témdni
klystéru — k vůli pleti; žijme jednoduše a pravidelně, ulehejme záhy
a vstávejme časně a jednou v témdni zřekněme se skorém úplně jídla,
nemůžeme-li se zdržeti poněkud i v ostatní dni. A hlavní věc —
zdržujme se mnoho venku.
Rozumí se, že

Celým tajemstvím pěkné pleti jest přísná čistota už u dětí, a to
u
dětí školu navštěvujících; čistota vzduchu, okolí, šatstva
pohyb.

zvláště
a

—

Jest lhostejno, čím a jak si umýváme obličej? Zajisté že není.
měkkou, ale bez sody. Oblíbený jest odvar
mandlových slupek. Nejlépe by se ovšem hodila voda destilovaná.
Známe dámu yotiletou s pletí ku podivu pěknou, která si obličej nikdy

Především vezměme vodu
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jemným šatem otře — ovšem
tím, že mimo to skorém nic jiného nedělá,
a tudíž ani potu ani mnoha prachu nezná! A což
mýdla? Ve městech
bez mýdla se neobejdeme. Zvolme však mýdlo jemné, bez sody, zhoto¬
vené jen z tuků a žíravin nejčistších, s malou jen přísadou voňavek.
si usnadnila znamenitě

a

věc

Nejlepší způsob jest obličej koupati. Do mísy, naplněné přes
polovinu vlažnou, měkkou vodou s malou přísadou kolínské vody, po¬
noříme, řádně vdechnouce, obličej hluboko a zůstaneme tak, až donuceny
jsme zase vydechnout; odpočinuvše si, po třikráte ponoření to opětujme.
Majíce dosti cviku, můžeme i hlavu otáceti a tak i uši smočit azpoleh ounka popotahujíce, vymyjeme zároveň i nos uvnitř, chráníce
se mnoho vody do nosu si nabrati, což škodlivě působí na ono místecko,
kde cíchový nerv jest rozestřen. I oči mytím takto vykonaným okřejí
a lépe se očistí, než třením.
Ochablá kůže nad parou

podobá se po nějakou dobu
pleti svěží; téhož docílíme massáží za pomoci jemného cold-creamu.
Vše, co se ohlašuje v novinách, posuzujeme skepticky, a chceme-li po¬
divuhodného některého toho prostředku užiti, podrobme jej lučební
zkoušce
zdraví zasluhuje této opatrnosti!
ovšem zduří

a

—

ÚSTA.
Velikého významu pro

krásu o zdraví jest péče o ústa. Zanedbaný,
řadě zubů po vytažených zubech, ošklivý zápach
z úst
toť jsou vesměs odporné zjevy, které jsou způsobilé uciniti
i nejhezčí obličej nepříjemným. Žádná paní nemá zapomínati na pěsto¬
vání svého chrupu. Třeba změna, kterou v ústech pozoruje, byla zdán¬
livě zcela nepatrná, byť bolesti, ohlašující neduh, byly dosud mírné,
nechť vyhledá se zkušený lékař zubní. Vykažené zuby, jde-li to ještě,
budtež plombovány, žlutobílý nános na zubech u krčlen a v mezerách
mezi zuby (kámen zubní) budiž odstraněn, korunky, jež už nelze zachrániti, budtež nahrazeny umělými (t. zv. zuby na cepech nasazenýmiv
zkrátka, všechny chorobné změny budtež dle zásad odborných zhojeny,
aby žádné choroby zubní, neduhy dásní a jiné vzdálenější, z toho vyplý¬
vající poruchy zdraví, nebo závady kosmetické nevzešly z opomenutí
povinné péče o chrup. Malá ztráta tkané zubní hravě se vyplní, rozsáhlé
defekty jsou nejen bolestivý, protože obnažený nerv v dřeni zubní se
chorý chrup,
—

mezery v
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prudce bolí, ale mnohdy nelze je již zachrániti, nelze je dobře
vyčistiti, plomby vypadávají, a zub podlehne zkáze znenáhla celý.
Ošklivý zápach z úst povstává často ze zkažených zubů, neboť
nejen rozpadávající se součástky zubů, leč i zbytky potravin v prosto¬
rách vykažených zubů uvázlé v teplém ústředí úst a ve vlhku snadno se
rozkládají, dávajíce splodiny ohavně zapáchající.
Kdo netrpí vykažených zubů v ústech, bude také denně o to pečovati, aby mezi zuby nezůstávaly zbytky potravy. Proto po jídle, zvláště
pak večer před spaním, budtež ústa vlažnou (nikoli studenou) vodou
vyplachována a zuby poněkud kartáčkem ocíděny. Kartáčkem třeba
zuby otírati nikoli jen ve směru řad zubních, nýbrž i kolmo na směr
ten, aby štětiny jeho vnikaly i do mezer mezi zuby a odstraňovaly
i zbytky pokrmu zde snad uvázlé.
zanítí

a

zvláště, a v ústech aby
pndávati k vodě, kterou
béřeme k vyplachóvání úst a čištění chrupu, nějakou vodičku
zubní. Obchody oplývají hojností takových přípravků, mezi nimiž
je všelicos zbytečně drahého, leccos škodlivého, leč i řada prospěšných
levných přípravků, ačkoli nemůžeme zamlčeti, že některé, zvláště
thymol obsahující vodičky mnozí lidé nesnášejí. Voda zubní, má-li
býti přípustná, nesmí obsahovati žádné škodlivé ani jedovaté součástky.
Zvláště minerálních kyselin, které zuby poškozují, musí býti docela
prosta. Myrha, silice z máty peprné, ratanhia jsou nejběžnější součástky

Aby se osvěžila sliznice úst vůbec a dásní
občas i mírně proti hnilobě se působilo, vhodno

a

ústních vod, a možno

je doporučiti.

kartáčkem
s práškem zubním, anebo vypláchne ještě ústa nějakým takovým roz¬
tokem, učinil požadavkům zdravotnickým zadost. Zvláště večer je to
nutné. Za prášek zubní hodí se plavená křída, která se aromatisuje obyčejně několika kapkami silice máty peprné a do růžová zabarví
(toto je už zbytečno). Prášek pomáhá povrch zubů otříti a dásně neporaní. Osoby choulostivé, se zuby churavými, mají jen vlažné vody
Kdo denně,

po

každém jídle otře si zuby měkkým

užívati.

organické kyseliny, jež
usmrcují bakterie, také zubům prospívá. Přímým pokusem to však dosud
Tvrdí

dovoženo

se,

že ovoce,

obsahujíc t.

z v.

nebylo.

je pravé pařeniště bakterií nej rozmanitějších, které
přicházejí se vzduchem, vodou, pokrmy, a o nichž se soudí, že jsou
normálními obyvateli dutiny ústní. Je-li však chrup zdravý i tělo vůbec
zdravé, jsou bakterie ty zcela neškodný, zvláště když se pečuje čištěním
chrupu o pravou hygienu úst. Způsob výživy má na stav úst, zvláště
Dutina ústní

sem
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povahu a ráz zárodků žijících v ústech vliv velmi význačný. Čím
jsou hrubší a pevnější naše pokrmy, tím usilovněji musí se žvýkati, a čím
vydatněji žvýkáme tuhou potravu, tím lépe se stěny zubů otírají a tím
více slin k trávení potřebných se vyměšuje. Proto vídáme u
silných
venkovanů často skvěle bílé zuby, třebas osoby ty v životě ani
jednou
neužily kartáčku, a zubních prášků ni vodiček neznají. Tuto výhodu mají
nejen proto, že jsou silnější a vzdornější skladby tělesné, leč i proto,
že potrava jejich je jednodušší.
Žvýkajíf mnoho tvrdého černého chleba,
který je do jisté míry jakýsi přirozený „prostředek k čištění zubů“.
na

Kdo nemá zubního prášku, a pozoruje, že
mdlého nánosu, nechť vezme suché kůrky a drhne

Nestojí to nic,

a

jeho zuby nabývají
jimi důkladně chrup.
je to dosti účinný prostředek k mechanickému či¬

štění zubů.

Čím více

požíváme, a čím jemněji je maso rozmělněno, tím
zuby; tu jsou hnilobné pochody v ústech na denním
pořádku, neboť maso za tak příznivých okolností (vlhko a teplo,
bakterie) hnije snadno. Při stravě rostlinné, ovoci, mléku a podobných
pokrmech neděje se to. Při vybraných krmích, kořeněných, silně kyse¬
lých, při střídání pokrmů horkých a studených, jak to přináší labuž¬
nická kuchyně velkoměstská, zvláště v bohatších kruzích, je v mezerách
zubů zvláštní příležitost dána k rozkladu zbytků, zvláště, když náhlým
střídáním teploty pokrmů pevný povlak zubů popraskal, a trhlinami
takto vzniklými mají škodliviny přístup do tkáně zubů.
masa

snáze vázne mezi

Záleží
zdraví naše

tedy valně
a

rých potravin

na tom, co jíme a
tím i zdraví chrupů, nemluvě
na

Především

zub zdravý
dlužno

a

j ak jíme. Dle toho šíří se
ani o přímém účinku někte¬

chorý.

varovati

před požíváním pokrmů a nápojů
příliš horkých, jež velice škodí pevnému povlaku zubů (emailu).
Povstávájít trhliny v něm, do nichž vnikají bakterie, a tak počíná kaz
zubní (caries). Tolik žen uhnalo si kaz zubní a jeho následky příliš
horkou kávou! Není pouhá náhoda, že tak často kazí se hořejší
řezáky,
což je pak při smíchu, otevření úst atd. hned patrno.
Zuby ty první
stýkají se s každým douškem a soustem, a tu především poškozeny
bývají. Ty vlivy působí ovšem i na ostatní zuby. Email je nej vydat¬
nější ochrana zubů před kazem, která vlastní hmotu zubní chrání jako
ochranný pancéř, pokud z dásně vyčnívá. Chceme-li tudíž chrup zachovati, hleďme, aby email nevzal ničím škody. Tvrdé předměty kovové,
dráty, vidličky, jehlice, vlásničky a podobné předměty nehodí se k od¬
straňování zbytků pokrmů v mezerách zubů a nebudiž jich k tomu
účelu užíváno. Snadno se jimi porouchá email, poraní dáseň, což obé
Žena lékařkou.
19
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je zhoubno. Aby zub byl zdráv, musí i dáseň bytí zachovalá. Trpí-li
tato, je boček zubní obnažen a vydán v šanc všem škodlinám, před
nimiž má jej dáseň chrániti.
Také požívání zmrzliny může stejně škoditi zubům, jako horké
pokrmy a nápoje. Kdo se už neobejde bez mraženého, nechť, je požívá
tak, aby se roztékalo na patře, a teprve oteplené od sliznice úst stýkalo se
se zuby. Požitek bude při tom týž; ujdeme nepříjemnému trnutí zubů
a zuby se snáze zachovaj í: protože nebyly náhle ochlazeny.
Nej škodlivější zubům je náhlé střídání horkých a studených
pokrmů. Po horké polévce nepijme studené vody a vůbec podobných
„husarských kousků" neprovádějme. Pojíme-li mezi horkou polévkou
a douškem chladného nápoje kousek chleba neb uplyne-li po horkém
pokrmu nějaká chvíle, nežli sáhneme po studeném, nebude přechod
náhlý a neuškodíme chrupu. Nemůžeme dosti důrazně a dosti často
prohlašovati, že vůbec nemáme nic horkého požívati, neboť temperatura
vyšší teploty krve sliznici a její jemné nervy od hltanů až do žaludku
ohrožuje a po čase vskutku poškozuje. (Žaludeční vřed je nápadně
častý u kuchařek. Zdali souvisí s okoušením horkých pokrmů, jak se
tvrdilo, nelze přímo dokázati, ale vztah obou fakt je nápadný.)
Do úst má míti přístup jen to, co není pyskům, hojností citlivých
čivů nadaným, nepřijemno. Kouřící se pokrmy, které nám pysky pálí,
nikdy nemají do úst přijiti. Tvrdí-li některé ženy, že tu záleží mnoho
na
zvyku, a považují-li citlivost vůči velmi studenému nebo velmi hor¬
kému pokrmu či nápoji za něco přehnaného, možno jim poukázati na
živočišstvo, které žije mnohem přirozeněji a netrpí nikterak následky
špatných zvyků jako člověk, tím směrem v přírodě vynikající. Pes sebe
hladovější nedotkne se pokrmu, z něhož se kouří, a provádí neisměš¬
nější pohyby na obranu, dohnal-li ho hlad přece jen k tomu, aby strčil
čumák do horkého nápoje. Neníť zvíře tak otupělé jako člověk, jeho
sliznice mají dosud přirozenou citlivost. Ríkají-li proto ženské, že jim
nejsou horké pokrmy nepříjemné, nejsou proto silnější jiných, nýbrž
jsou dlouhým zvykem otupělé a pozbyly úsudku správného, protože ne¬
byly dosti všímavé k potřebám těla. Právě takové paní onemocní po¬
zději rozmanitými chorobami, kterým ani samy nerozumí, ani léčení
všeliké nepomáhá. Každý způsob otupění je nebezpečný stav, protože
znamená ztrátu schopnosti k obraně proti škodlivinám. Jakoby strážce
usnul před domem, který má střežiti! Přirozená citlivost některých
orgánů jest opatření ochranné, o které se nemáme připravovati, nýbrž
pečlivě dle jeho pokynů se říditi.
Mnohdy však trvá zápach z úst i při zdravých ústech a náležitém
jich čištěni. Tu přichází ze žaludku, kde je zdrojem jeho buďto póru-
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hlubší

poruchy. Mnozí jsouce umdleni, rozčileni
ospalí vydávají z úst zápach, který jindy nelze u nich pozorovati.
Tu hledí něčeho požiti, aby od pokrmu obsah žaludeční
nabyl jiného
odeuru. Mnozí ssají v ústech různé silně aromatisované
pilulky a pokroutky (mátopeprné), aby dech nabyl silnější vůně od silice a tak
zápach z úst byl zakryt.*) Jiní sahají po černé řetkvi, citrónové limo¬
nádě, pomeranči, pijí horký čaj nebo rozžvýkají několik bobulí jalovce.
Lépe by bylo poraditi se se svědomitým lékařem, jenž, vyšetřiv stav je¬
jich žaludku, příslušné léčení zavede a příčinu zjevu upravením životo¬
správy odstraní. Aromatické látky, jimiž se ústa vypláchnou, působí jen
neb

na

chvíli.

Pysky nevyžadují nějaké zvláštní péče. Zdraví, dobře živení lidé
mají rudé, plné rty. Kdo trpí trhlinami rtů, musí přísně pečovati o jich
čistotu, prstů neolizovati (podáváme-li ruce leckomu, nevědouce, čeho
se před tím
dotýkal), horkých pokrmů a nápojů se chrániti, zvláště
dráždivých, kyselých a kořeněných krmí, které v rankách těch s obna¬
ženými nervy se setkávajíce, bolesti vzbuzují. To platí zvláště o octu,
soli, pivě atd. Po každém jídle „vykoupáme" pysky ve vlažné vodě,
načež lze je potři ti opatrně krémem. Podobné opatrnosti
vyžadují i t. z v.
koutky. Osoby s choulostivou kůží, pak bytosti, kterým je tak leccos
v
životosprávě lhostejno, co by jim být nemělo, lidé nečistí,
kteří o čistotu vlastní bytosti nepečují, často mívají
koutky, které jsou
nejen nepříjemné pro bolestnost svoji, jako jeví se neesthetickými po¬
zorovateli. Koutky dlužno hned s počátku pečlivě léčiti, sice se
jich, kdo
jimi stižen, celé měsíce nezbaví. Na noc nechť vkládají se do nich vlhké
vložky z čisté vaty namočené ve vlažném roztoku dvoj uhličitanu sodnatého (natrium bicarbonicum, soda k
užívání) — za dne vyplachují
se ústa za 2
hodiny jednou, aby se koutky udržely v čistotě a bakterie
nemohly vnikat do bolavých míst, v nichž se jim dobře daří a v nichž
zánět vyvozují a tak nemoc udržují. Neradno dále ústa široce rozevírati
(na velká sousta, při zpěvu, smíchu atd.), mnoho mluviti a pod., aby
sliznice nepukala hloub a hloub, sotva se
mladinký povlak nové poblánice na ní utvořil, jenž trhlinu překlenul. Mvtí
obličeje studenou
vodou musí přestátí na tak dlouho, pokud
koutky nevymizel v.
Dáseň snadno krvácející pozoruje se při rozmanitých stavech, při
chudokrevnosti, zánětech ozubice, otravách atd. Neběží-li o příčiny
v dásni samé, dlužno
pomýšleti na otužování dásně; tu působí dobře lé¬
čivé vodičky, obsahující líh, silice, různé látky svíravé, pečlivé čištění
chrupu po každém jídle. Příčinu choroby musí lékař zjistiti a proti ní
*) Máta peprná a její silice je silné koření, jež, bylo-li ho delší dobu poží¬
váno, trávení poškodí, játrům netušené škodí a i nervstvo ohrožuje.
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TELA I

Snášejí-1 i zuby takových osob studenou vodu, t. j. jsou-li
zdravé) působí už časté vyplachování úst vodou takovou blaho¬
dárně. Také se doporučuje stírání bledých dásní bříškem ukazováčku,
ovšem jemné, s bedlivým zřetelem, aby snad nehtem nic nebylo pora¬
něno. Léta trvající užívání matových a jiných ústních vod nepůsobí
dobře, neboť vždy trochu té tekutiny dostane se po vypláchnutí se slinou
do žaludku, kde působí jako silné koření, o němž víme odjinud, že není
zakrociti.

zdravé.

Zajímavé případy chybné péče o chrup a jeho následky po letech
každý lékař ze své praxe mohl by v hojném poctu uvésti. Co jsme
řekli, stačí těm, kdož jsou starostliví o své zdraví.

citelné

OŠETŘOVÁNÍ OČÍ

A

UŠÍ.

Víme, že oko, obklopené kulovitě bělimou, viditelnou, bílou pevnou
blanou, může se šesti svaly tociti do jisté míry na právo, na levo, vzhůru

Je-li některý sval zkrácený nebo ochablý, nastane šilhání, které
operací snadno lze napravit i a vždy očním lékařem má se provésti.
V oku jsou ústředí průsvitná a přepážka, diaphragma, je tu duhovka, jež
brání vniknutí příliš velkého množství paprsků světelných. Na kočkách vi¬
díme přepážku tu ráno a večer velice rozšířenou, v poledne, za jasného dne
však jen asi zšíří vlasu. Papoušek, hledí-li do dálky, nebo do blízka,
rozevírá přepážku tu samovolně. My lidé toho však nedovedeme. Hledíme-li v dál, přepážka ta rozevře se, rovněž v temnu; hledíme-li na
předměty blízké, zužuje se. Tak jemně jest oko zřízeno, že může se
přizpůsobiti vzdálenosti předmětů a dodávati mozku obrazy jasné,
přesné.
i dolů.

fotografováním, zábavou to velice roz¬
umnou, snadněji pochopí a ocení důmyslný tento přístroj optický, umí¬
stěný v naší ocnici.
Sluch zove se smyslem rozumu; zrakem
vnímáme podobu, formu a barvu — jest to smysl umělecký a slouží
obrazotvornosti. Množství žil, tepen a míznic probíhá okem a četné
větévky nervů hybných, citových a zvláštní nerv zrakový zprostřed¬
kují pohyb, citlivost a vidění; vše to chráněno jest víčky a žlazami.
Oku našemu, jakož i sluchu jsou nepříjemný dojmy prudké, hrubé,
ba, jako ranami z děl, vypálenými současně, bubínek může se protrhnouti,
tak příliš prudkým, náhlým osvětlením můžeme zrak poškoditi. Znajíce
ze zkušenosti obojí velmi dobře, málo toho dbáme u dětí, ač zřejmě

Čtenářky, zabývající
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vidíme, že ku př. děti nemilují osoby s rychlými pohyby a ostrým,
hlučným hlasem, což ostatně pozorujeme i u koní a koček, jemným
sluchem nadaných. Nesmyslný a krutý je způsob, jak něžné matky
vozí

děti své po procházkách.
Pohrouženy obyčejně ve studium
svého okolí, je-li vyzdobeno poslední módou klobouků, nechají děcko,
ležící na zádech, hleděti přímo do slunce, nebo alespoň do jasna —
samy

slunečníkem chrámce své poněkud otužilejší oči.

Všeobecný jest hloupý zvyk, křičeti rozčileně na nemluvňata, na¬
tahující bezmocně ,,moldánky“. Slepci mívají velice vyvinutý sluch
a hmat, hluší mají velice výrazné oko — šetření přílišné, t. j. zahálení
obou smyslů, vedlo by k zakrnění jich.
Hlěďmež u dětí zameziti častý a rychlý přechod z temna v jasno
a poskytujíce jim příležitost, cvičiti zrak, zvláště pohlížením v dálku
při hře, nedovolujme jim konati delší dobu jemné práce. Rozumní
rodičové měli by oči dítek svých, vstupujících do školy, dáti prohlédnouti
očním lékařem.
Tvar oka závisí

hlavy, t. j. na lebce. Jsou oči krátké
dlouhé, jako jsou lebky dlouhé a krátké. Jistý tvar oka máme tedy
již zděděný, žel, že ne vždy ideálně dokonalý. Zejména bývá to chybné
zklenutí rohovky, která by měla rovnati se části polokoule, ale často
v jednom směru, jako asi dolní díl lžíce, jest povytažena, chybu tu
na

tvaru

a

astigmatismem. Bolení hlavy, často velice kruté, nechuť ku
práci, tlak v hlavě, nemožnost po delší dobu drobnou prací se zabývati,
konečně rozčilení a rozrušení nervů mohou povstati při značnější této
chybě. Pisatelka vzpomíná několika případů, kdy starší už paní po¬
užíváním přiměřených brejlí jako znovuzrozeny oživly, ztrativše bolesti
hlavy, jimiž trpěly od malička. Obecenstvo hledí nedůvěřivě na brejle
a neví proč! Co oku chybnému schází, to a j e n to doplní se různě
broušeným sklem, a chybné oko se sklem dohromady tvoří oko nor¬
mální
nic se mu ani neodejme ani nevnutí, doplní se prostě, co
schází.
Tak se napraví oko krátkozraké i dalekozraké.
Léty oko se
mění a obyčejně musíme pomáhati brejlemi, ale neméně jest důležito,
vyzkoušeti a prohlédnouti oko dětské, než podrobí se velikému, jedno¬
strannému namáhání ve škole. Ježto školní děti příliš přizpůsobují oko
blízkosti, zavádějme dětské hry, při kterých oko naopak hledí do dálky
a tím svaly si odpočinou.
Hra míčem, nebo za příslušného dozoru
i míření do dálky, do terče, při střelbě šípy, jízda na kole, ale se sedlem
přesně velikosti jezdce přizpůsobeným a pod. jsou nezbytný. Angli¬
čané dosáhli pěstěním sportu, že brejle zdobí jejich nos mnohem řidčeji.
Pitkami a kouřením ovšem toho nedosáhneme, nýbrž musíme použiti
methody poněkud důvtipnější.
zoveme

—
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Neméně ostražitosti

jest třeba při ošetřování sluchu. Jako v ocích
povstávají záněty spojivky při nosním zánětu, a to stoupáním nákazy
slzním průchodem, tak povstávají také záněty vnitřního ucha šířením
se zánětu z hltanu. Často malé děti křičí, trhajíce zoufale ouško — ho¬
rečka, často i zvracení prozrazují nějaký zánět. Obyčejně myslí se
na žaludek, a zatím to bývá někdy ucho.
Pojednou z ouška vytéká hnis
a ucho nejen že
nej častěji je ztraceno, ale otevřena brána nákaze a zá¬
nětům novým, které jedenkráte mohou se zmocniti i sousedních částí
mozku. Proto mějmež pozor 11a uši u dětí! Je-li neštěstí neodvratné,
bubínek proděravělý, ošetřujeme je za lékařské dohlídky co nejpečlivěji,
a zvláště při koupání neopomeňme vložiti do něho kousek
vaty, trochou
vaseliny pomáznuté, ježto voda vešplfchnutá mohla by zaplaviti nákazu
do ucha.
Děti často si

vpraví leccos do ucha; tu střežme se jehlic a jiných
nástrojů! Je-li předmět menší, tož opatrně vstřikujme vlažnou, čistou
vodu proti stěně sluchovodu; voda, tekouc za předmět a chtějíc zase
vytékati, často předmět vyplaví. Nepodaří-li se nám tato malá operace,
nemeškejme a jděme ihned k lékaři, než předmět tlakem a drážděním
způsobí zánět.
Nejednou též ztuhne maz ve sluchovodu a může jej ucpati.
Vlažným olejem hleďme rozpustiti maz a roztokem boraxu pak opatrně
vystřikujme, řídíce vždy otvor stříkačky proti stěně sluchovodu, nikdy
přímo proti bubínku. Voda studená může způsobiti i zvracení, proto
beřme vodu 38° C — asi teploty krve.
Uši mají se čistiti opatrně jen hubkou, smočenou ve vlažné
směsi teplé vody s něco vody kolínské. Nikdy neužívejme předmětů
'tvrdých a nechrne raději všeho čištění, je-li nepříjemné. Vypláchnutí
vstřiknutím postačí.

RUCE A NOHY.

Spatříme-li úhledné ruce osoby jinak sympatické, bývá dobrý dojem
zevnějšku toho utvrzen. Národové ušlechtilí a vysoce kulturní, na př.
Francouzové, věnují péči o své ruce a nohy pozornost nemalou, kdežto
jiní zanedbávají zvláště péči o nohy. Známý znalec ženské krásy,
dr. S t r a t z, cituje povolanou tím směrem malířku Paczkovou, která
tvrdí, že neviděla ještě nikdy krásnou nohu ženskou. O ruce se ještě
pečuje, o nohy málo. Pěkný tvar nohy je vrozen, právě tak jako nepěkný.
Ale péčí o ruku i nepříliš ušlechtilou, kterou se jí dodá pěkné barvy,
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ušlechtilým výrazným pohybem lze docíliti toho, že pozorovatel ne¬
povšimne si, neuvědomí si ani těchto vrozených vad. I nej krásnější ruka
může se stát i nepříjemnou, je-li drsná, červená, nepěstovaná. Nesčetné
ženy nemohou ovšem na pěstování krásy ani pomýšleti: protože jim na
ně nezbývá času, nebo proto, že denně musí se
zabývati nej špinavější
prací, jež pleti rukou škodí nemálo. Takovou práci je čištění mastného
a začouzeného nádobí, časté vkládání rukou do
špinavé vody mýdlové
neb se sodou při prádle neb drhnutí podlahy, dále každé zaměstnání,
které přivodí ve styk s uhlím, popelem, kamny atd. Prsty stávají se
znenáhla tuhými, těžko ohebnými, jak je po hrubé práci u nej nižších
tříd dělnictva shledáváme, neobratnými, ovšem až po letech, kůže jich
zhrubne, objevují se v ní trhliny, stává se necitlivou a tím k jemnějším
pracím neschopnou. U služek, které^ nedovedou o čistotu pečovat i —
ani na to nemyslí — a nenapadne jim, jak lze se uchrániti zbytečného
znečišťování neb jak se nečistota pevně lpící odstraňuje, vídáme často
strašlivé ruce, které snad nikdy v životě nejsou čisty.
Stává se tak
častěji, nežli by se myslilo, a setkáváme se s takovýma rukama často
5 u paní, které jsou tak
zaměstnány, že jim ne¬
zbude ani času, abv na či¬
stotu rukou svých myslily.
Všem těm pečlivým hospo¬
dyňkám platí náš dotaz,
je-li
nutno,
aby jejich
ruce byly tak
zanedbávány,
a nebylo-li
by lze zachovati
a

úhlednost rukou, které vedle
a

nehet

Obr. 129. Nehty.
příliš dlouhý; b nehet příliš krátký;
c nehet správně rostlý.

,

obličeje pozorovateli nejvíce
do očí padnou, aspoň do
jisté míry, aniž by se pracovitosti stala nějaká újma.
Hodláme uvésti několik pokynů pro takové paní, jež tvrdí, že pro
své ruce, nej cennější pomocníky, nemohou ničeho činiti.
První

požadavek, mají-li se ruce udržeti vzhledné a k jemnější
práci schopné, zní: chraňme se špinavé práce. Tím není řečeno, že by
se doma nic nemělo dělati.
Zařiďme si domácnost tak, aby nic v ní
nebylo, co plodí prach a špínu. Metení podlah odpadne, opatřime-li je
nátěrem olejovým, načež třeba jen podlahu vlhkým hadrem otříti, což
se neprovádí rukama, nýbrž tkaninou na smetáku upevněnou.
Kuchyň¬
ské nádobí čistí se často bezmyšlénkovitě. Mnoho nepříjemností při té
práci zažehnáme, nepřipustíme-li ani, aby nádobí zčernalo, čehož do¬
cílíme, zacházejíce náležitě s kamny a plotnou, zkrátka s ohněm, nebo
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očistíce nádobí dříve od

tuku, takže při vlastním čištění nádoby nijak
nezašpiníme. Mastnota a saze nemohou se pak zahnízditi v záhybech
kůže.
Ukončivše práci, omyjeme si ihned ruce čistou teplou vodou
a mírně působícím mýdlem, načež je pečlivě osušíme. Nečistotu, která
hlouběji vniká, nesmíme nechat zaschnout i! Pak jest obtížno odstraniti
ji. Bez drhnutí a umělého změkčování kůže se jí nesprostíme, při čemž
se často kůže poraní a vznikají malé oděrky a
trhliny, ve kterých zase
nová usazenina z nečistoty povstává. Důležito je tedy varovati se zra¬
se

nění kůže

Práce

na

rukóu.

zatápěním znečišťuje ruce velice, a lze se tu chrániti jen
obléknou staré kožené rukavice, které poslouží i při otírání
prachu. Jen takto zůstanou ruce ušetřeny prachu a sazí. Varujeme-li se
tím, že

se

se

bráti všecko do

holých rukou, užíváme-li pilně pomůcek všelikých, lo¬
patek, kleští a jiného náčiní, nepošpiní se ruce tak snadno a ušetříme si
pleť. I tu tedy ochrana, profylace, jako v lékařství nejvíce prospěje a činí
pak všecko léčení zbytečným.
Ruce

šetřené, l. j. takové, které

nekonají znečišťujících prací,
působivým mýdlem čistiti. Kůže je pak
bílá a jemná a nepoškodí se. Špinavé, příliš zaměstnané ruce musí se
vždy jen teplou vodou mýti a mydliti, dále denně mastí potříti, mají-li
zůstati měkké. I na noc bude jim prospěšno v měkkých rukavičkách
kožených, které chrání kůži před zdrsněním a zčervenáním. Není tu
nevhod potříti je před tím cold-creamem nebo jemným podobným pro¬

možno studenou vodou

a

mírně

středkem.

Glycerinu užívá se často na popraskané ruce, způsobuje však na
bolavých místech, protože odnímá jim vodu, takové bolesti, že raději
sáhneme po jiných pomůckách (mastích).
S vodou,

které

je soda rozpuštěna, raději se ani nestýkejme.
Žíravý účinek sody není ani při prádle žádoucí. Stačí různé prášky, jak
je zavedl obchod v užívání. Raději dejme prádlu dobře změknouti, nežli
je příliš drhnouti, při čemž kůže rukou i rostlinná tkanina prádla trpí.
Ani prádlo nebude pak ruce hospodyňky v té míře poškozovati. Nikdy
nevycházejme z domu s vlhkýma rukama, panuje-li nevhodné, studené
počasí. Věšení prádla lze přece také v rukavicích obstarati, ustřihli-li
jsme u nich špičky prstů, abychom nepřišli o cit v prstech. Kdo se dle
toho řídí, nebude nucen styděti se ve společnosti za své drsné a rudé
ruce, a nebude také na jiné osoby nikdy nepříjemný dojem činiti.
Není to ješitnost pečovati o zevnějšek — touha po harmonickém
vzhledu celku jest oprávněna. Zasmušilý výraz obličeje neharmonisuje
s pestrými barvami oděvu — tlusté hrubé ruce vedle rozmilé, mladistvé
ve
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tvářinky jsou jako pěst na oko. Těžkopádná obuv a velké nohy nehodi
se k pěkným malým rukám.
Chtíti docílit dobrý dojem přednostmi
těla, a proto mírniti nepříjemnost vad, které odstraniti nelze, není
ješitnost, nýbrž přirozená a pochopitelná snaha, vrozená muži i ženě.
Byla by hodna zatracení teprv tenkráte, když by se uchylovala ke lži
a opouštěla bezpečnou půdu rozumného zdravotnictví.
O

pěstování nehtů dlužno především prohlásiti, že třeba jich
před poraněním. U dělnictva jsou nehty tak krátké a tupé,
že se takořka ani ořezávati neb ostřihovati nemusí. Na rukou pěstěných
vyhlížejí zase často jako drápy. As před 15 lety byla taková móda, že
si i dámy nechávaly růsti dlouhé zahnuté nehty. Pokládalo se to za
vznešené, nejspíše proto, že je každému hned patrno, že taková ruka
nemusí pracovati.
Také zde bude jedině správná střední cesta. Za¬
cházejme s nehty tak, aby volný jich okraj nepřesahoval koneček prstu.
Tak bude prstu skytat i žádouci ochrany, nepřekážeje prstům v jejich
úkonech. Tento okraj nehtů má se vícekráte denně čistiti, aby se špína
pod nimi neusazovala (tak zvaný ,,smutek“). Při rozích budiž nehet
tak okrajován, aby celek měl podlouhle zaokrouhlený tvar. Krátké tupé
nehty dodávají prstu tvaru palickovitého, ošklivého. Úzké podlouhlé
nehty dodávají prstům vzhledu ušlechtilého. Proto třeba přiřezávati
nehty s rozvahou, neboť na tvaru nehtu závisí vzhled celé ruky. —
Okusování nehtů jest ošklivý nezpůsob, s nímž se setkáváme
někdy i u dospělých. Někteří ucenci pokládají to za projev degenerace.
Někdy jsou nehty křehké — dokazuje to poruchu výživy, někdy
i nervové choroby, po případě kožní neduh. Tu ovšem nepomůže ani
pěstování nehtů, ani rukavice, ani masti, nýbrž lékař musí, vyšetřiv,
co je příčinou,
zakročiti. Je-li výživa vinna, musí se dietou a léky
zakrociti. Jsou-li nervové choroby vinny na tom, bude léčení těžké, ale
znalec aspoň základní chorobu zlepší.
Zdravý nehet je pevný (nikoli lomivý), lesklý, hladký a růžový,
chorý nehet je naproti tomu bledý nebo zamodralý, neboť jím prosvítají
tkané špatnou krví zásobované. Při vadách srdečních, u osob sešlých, při
marasmu projevují i nehty těžký stav chorobný, o nějž běží. Také nehet
měkký, nelesklý, není normální. Barvení a strouhání nehtů je zcela
zbytecno, neboť za úplného zdraví na rukou rozumně pěstovaných shle¬
dáváme i pěkné lesklé, růžové nehty. Obraz 129. ukazuje hroty prstů
s nehtem příliš dlouhým, příliš
krátkým a přiměřeným, který prst chrání
a pěkného vzhledu mu dodává.
okolí chrániti

—

Žena lékařkou.
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Krásný tvar nohy je zobrazen na str. 113., a jaká má býti obuv,
pojednáno v kapitole o oděvu. Bližší údaje, jak pečovati o nohy, aby¬
chom je udržely zdravé a sličné, následují tuto:
Je-li už postaráno o spolehlivou, prostupnou obuv, jež nesmí býti
úzká, těsně uzavřená, vzduchu a výparům neprostupná, zbývá jen
promluviti o tom, jak zachována býti má čistota nohou a jak o sličný
tvar dbáti. Chození bosky neschvalujeme. Jsou rozumější
způsoby otužování
a chozením bosky zašpiní
se noha i může se nebezpečně
poraniti, třeba bychom se vyhýbali rumu, sklu a odpadkům všelikým.
Nenáleží k příjemnostem stoupati po půdě, potřísněné slinami člověka,
výměty zvířat — to ví každý rozvážlivý člověk, který tudy ani v obuvi
kráčeti nebude. Když už někdo myslí, že ho chození bosky spasí (je to
liché), nechť vyhledá šťavnaté lučiny nebo měkkou půdu hvozdů.
Nemyslíme, že by se tímto'prostředkem sličná noha zachovala. Mozoly
tuhé a hnědé, jak je nalézáme u venkovanů, jichž nohy jsou odstrašu¬
jícím příkladem, jak se o části těla pečovati nemá (jim ani na tom
nezáleží), odstraší asi dámu, které jde o to, aby každá část těla jejího
byla úměrná a Zachovalá, od podobných, bez toho neodůvodněných
pokusů. Antické sandály by aspoň zachránily plosku nohy od zne¬
čištění, a přece by dopouštěly přístup osvěžujícího vzduchu a světla
slunečního. Ku stoupání v horách a k chůzi po kamenitých cestách do¬
poručují se moderní sandály (obr. 99.), které chrání nohu před poraně¬
ním špičatými kameny a vůbec ostrými předměty a nedají vnikati písku
do obuvi, který by při chůzi vadil; při všeliké opatrnosti se však noha
—

v

otevřené obuvi znečistí.

Aby se prsty a hlavně záhyby nehtů uchránily nečistoty (černých
usazenin), musí se noha koupati denně ve vlažné vodě s mýdlem, načež
se pečlivě osuší.
Objeví-li se mezi prsty bolavá místa, potrou se coldcreamem, musí se však dříve pečlivě umýti. Svědění, které způsobují,
přestane pak brzy. Rozpukané neb loupající se mozoly, které způsobeny
byly špatnou obuví, změkčíme horkou koupelí na nohy (40° C, 10 minut
trvající), načež se změklé mozoly opatrně okrájejí a natrou vaselinem.
Třeba-li, opakuje se to, načež mozoly zmizejí. Nehty na nohou,
které bývají často zakrnělé, protože úzká, těsná obuv je stále tísnila
nutno častěji rozumně ostřihovati, aby nabyly tvaru nehtům na prstech
rukou podobného. Odstraňme při tom všechny usazeniny a odumřelé
částky kůže. S uspokojením po nějaké době postřehneme, jak čisté
a pěkné budou prsty, na které se před tím marnivá jich majitelka bez
nechuti ani podívati nechtěla. Nepřipusťme křivení nehtů, jež zvláště
na palci povstává tlakem a může býti velmi bolestivo. Neradno však
při rozích nehty příliš hluboko zastřihovati, protože u osob, k tomu
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náchylných, zvláště na palci povstává pak t. zv. zarostlý nehet, velmi
bolestivý vřed, vyžadující operace. Pečujeme-li o nehty na noze vše¬
stranně a tak jako o prsty na rukou, docílíme nenáhle zdravých, silných
a úhledných nehtů.
Kladou-li se prsty přes sebe, jsou-li znetvořeny
a pokryty kuřími oky, vyžaduje to odborné masáže; pečlivě buďtež od¬
straněna kuří oka (v. t. v odstavci léčbě věnovaném). Po teplé koupeli
nutno takové prsty z prvu opatrně a jemně, později usilovněji masovati,
natahovati ohnuté, a ohýbati tuhé v kloubech prsty, nesprávné polohy
napravovati, po případě i obvazem, který lékař přiložil. Tím zlepšíme
ještě všelicos.
Kdyby naše společnost počala na letním bytě provozovati chození
bosky, neodvážilo by se z io dam devět bližnímu ukázati nohu. Zlepšo¬
vání těchto stavů a odstraňování vad pěstují co výnosné zaměstnání
zvláštní specialisté v Paříži a jiných velkých městech Francie (t. zv.
pédieures). U nás v parních lázních podobně se zaměstnávají lázeňští
a mají vždy plné ruce práce. Noha není nevlastním dítětem mezi částmi
těla lidského
úd tak nezbytný zasluhuje téže péče jako jiné části těla.
Na obr. 93. je znázorněna sličná, zdravá noha (pohled ze spodu),
obr. 94. a 95. ukazuje dvě nohy špatnou obuví znetvořené. Na obr. 95.
zvláště jest patrno znetvoření, způsobené novodobou, úzkou špičatou
obuví, tak časté u našich dam.
—

VLAS Y.

Vlasy jsou živoucí součástí našeho těla. Slábne-li tělo, slábne i vlas.
Vidíme, jak vlasy hromadně vypadávají po tyfu, po růži, a zajisté že
i chudokrevnost, nebo naopak návaly krve k hlavě nejsou bez určitého
vlivu

na

vzrůst

Pravda-li,

a

co

vzezření vlasů.

tvrdil jistý berlínský specialista, že je s to,

aby vy¬

jediného vlasu, kolik nepříjemných a příjemných dojmů za
vzrůstu jeho majetnik zažil, — pak spojení to jest velice těsné.
S vlasy se zachází hrozně, jako se zuby a pletí, i není divu, že
samou hrůzou zmizejí a zmizelých
již neuzříme, leda v podobě pěkné
paruky. Angličané i tu nás předčí rozumnou péčí o vlasy. Děti nosí
vlasy volné, vzduch jimi provívá, výpary se ztrácejí, mizejí a vlasy se
čistí, jako zuby, večer, kdy nejvíce toho třeba, any jsou plny prachu.
Jak pohodlné jsou přistřihnuté vlasy školaček, jež lze snadno pročesati
z důvodů na snadě ležících
a jak nevkusné jsou ty hlavičky
četl

z

—

—
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krása

vlasem pevně v

těla:

myší ocásek staženým, spleteným! Výpar zůstává ve
jímž vlasy namazány, žlukne a hlavička čpí na kolik
kroků. Rozumné matky by tu měly dobrým příkladem předcházet! ony
matky, které často nemají času k přemýšlení, bez rozpaku však, co vidí,
napodobí. K čemu děvčatům třeba vrkoče do 13.—14. roku!
Máme vlasy mýtí často? S jedné strany se varuje před častým
itiytím, se strany druhé velice se doporučuje. Kdo se těší vlasu hoj¬
nému, nesnadno se odhodlá k mytí — je to práce perná. Pravda, že
vlas vodou křehne, vysýchá — můžeme však lehce mýtí pokožku, roz¬
hrnujíce vlasy, které nesmáčíme. Ostatně, čistí me-li opatrně vlasy
večer jemným kartáčem, který ihned a pokaždé vlhkým šátkem důkladně
očistíme, nebude nám třeba vlasy často mýti.
Někdy vlasy jsou příliš tučné, jindy zase příliš suché, bez lesku.
Vlasy příliš tučné nejsnáze vysušíme po umytí jich odvarem heřmánku,
kdežto vlasy suché lehce potřeme vaselinem nebo jiným minerálním
tukem, který teplem nežlukne. Velice dobrý prostředek k zachování
vlasů jest odvar dlouho močeného čaje, tak aby obsahoval hojně třísloviny; na koflík čaje dáme lžičku dobrého rumu a máme dobrou „vo¬
dičku" na vlasy, t. j. na pokožku hlavy.
Otázka, je-li dobře, přistřihujeme-li vlasy či nic, není definitivně
rozhodnuta. Viděli jsme mladou dámu s vlasem jemným; vlasy krátce
přistřižené velice zhoustly; jakmile počaly se dloužit, řidly povážlivě.
Zaujméme-li stanovisko zdravotnické s malým přídechem i zdravé
esthetiky, zdá se nám, že krátký, řídký vlas je u žen spíše snesitelný,
nežli dlouhý, hustý — ale falešný a nečistý. Zdá se, že ustřižený vlas
nelze zachovati čistým, a proto poctivý, čistý krátký vlas zasluhuje ja¬
kéhosi uznání. Je to alespoň rozumné rozluštění prožluklé otázky.
Pevný účes jest vlasům na škodu, jak snadno lze se domysliti.
Rovněž tak přílišné tahání a trhání vlasů. Z toho důvodu příliš husté
hřebeny a příliš tvrdé kartáče nelze doporučiti. Věkem a různými
vlivy, jež nám posud málo jsou známy, ztrácí vlas svou barvu, — še¬
diví. Vlas šedivý a pak bílý sluší dobře a naprosto si nelze vysvětliti,
proč dámy tak tvrdošíjně se chrání šedivých vlasů. Právě z roztomilé
koketnosti by si jich měly vážiti, neboť jest velice pěkné, vidíme-li
obličej s pletí dobře Zachovalou, s okem živým, vroubený šedým
vlasem. Ale nedá nám to, a neustále chceme přírodu mistrovati a dá¬
váme jí lekce, co by měla dělati, čehož ona nepotřebuje.
Povězme si jen, že tinktury ku barvení vlasů bývají příliš
často zdraví velice škodlivé.
„Eau c!e Bahama" obsahuje olovo;
rovněž „Eau de Cythěre", tak i „Hair Restorativ" prof. Wooda, tak
i „Hair-Tonique" atd. Střežme se jich a rovněž i jiných!

s

vlasech,

tuk,
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života, jak lze napraviti spousty, způsobené

zanedbalostí.

čtyřicetiletá, zdravá, ale poněkud umdlená starostmi o ro¬
prací v domě, sešla se s Francouzkou, čtyřicetiosmiletou, zají¬
mavou, čilou, svěží a elegantní tak, že všichni mužští se jí dvořili na
potkání. Vzorná naše hospodyně počala nejen sebe, ale i jiné porovnávati s dámou francouzskou a žasla, že žádná, třeba mladší, jí se vyrovnati nemohla, ač nebyly právě nehezké.
Zároveň četla článek o rozumné péci o krásu a o nerozlucitelném
spojení jejím se zdravovědou. Na péci o vlastní její zdraví nezbývalo
jí nikdy času, ba s pohrdáním pohlížela na dámy, které ztrávily půl
dne při toaletě. Ale skorém závist v ní vzbudilo, když viděla, že i její
choť rychle se přitočil k elegantní Francouzce a výtečně se s ní bavil.
Paní

dinu

a

její zablesklo poznání, že jest veliký rozdíl mezi fintěním,
pouhou ješitností, a onou péci o krásu, která bedlivě hledí zachovati
vlastní osobnost bez opičení se po jiných, a která se stará o vývin přiro¬
zených předností. Péče o zdraví, zdravověda, ihned zdála se jí býti
nyní něčím vyšším a krásnějším.
Zrcadlo jí prozradilo malé vrásky, pihy, červené skvrny v obličeji,
horní zub jeden měl notnou díru a v právo nahoře jeden jí scházel.
Vypadala již bez mála skorém jako stařenka. Nedávno starý strýc jí
radil, aby si dala zasaditi dva nové zuby, mezery že jsou velmi nápadné
a tváře jí vpadávají. Zasmála se
a ani na to více nevzpomněla.
A ty vlasy! Jakoby přilepené, zašedlé, kdežto Francouzka neměla
ani jediného šedého vlasu, ačkoliv jí bylo čtyřicet 03m let. Kromě toho
ze šetrnosti oblékala se vždy v látky tmavé, kdežto každý vypadá hned
jinak, veseleji, příjemněji ve světlém oděvu. Jenom šněrovačku po¬
nechá Francouzce. Muž její byl statný, hezký pán, — jaký to bude
páreček, stane-li se zříceninou podle něho!
První cesta vedla ji k zubnímu lékaři. Tam se setkala se starou
slečnou, která počala jí nadšeně líciti, že byla v ústavě, kde všichni
omladnou. Denně v kostumech, jež nelze popsati, proháněla se venku,
hrajíc jako dítě s ostatními míčem. K tomu připojily se občerstvující
koupele, massáže, procházky na boso loukou. Nikdy by si nebyla po¬
myslila, že v padesátém druhém svém roce stane se tak svěží a čilou;
V duši

všecka zmládla a oživla.

že

s.

Vyprávění to vzbudilo velký zájem u naší čtyřicetileté dámy, tak
si objednala prospekty o onom ústavě.
Ale běda! Ustav byl pro ni příliš drahý a — kromě toho co
dětmi?
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pěkné jí zřídil zuby, byla již mnohem hezcí, a to jí
odvahy. Teď ještě dosíci čilosti staré slečny!
S dětmi musila na venek. Opatřivši si dobré zdravovědné
knihy,
vydala se s nimi do jednoduchého bytu v krásné krajině, a tam si vy¬
pracovala svůj omlazující plán. Okno její bylo zrovna proti lesu,
odkudž větřík přinášel jí libou vůni. Bylaf se dočetla,
jak to škodí,
spime-li v uzavřeném pokoji, i nechala okno v noci z poloviny ote¬
vřené, a když se náhodou probudila, ssála s pravou rozkoší svěží vzduch
plnými plícemi. A toho všeho postrádala vinou předsudků a pla¬
ných strachů. Viděla nyní jasně, že sežloutneme a zvadneme, postrádáme-li delší dobu vzduchu, bohatého kyslíkem. Ráno o 6. hodině
vstala a lehce oblečena procházela se po louce u lesa. Vzdušné lázně
jí scházely, ale obleknuvši jen lehký, volný župan, domohla se tak
snadno lázně vzdušné. Rovněž i oblek dětí redukován na
nej nutnější
mirli k nemalé jich rozkoši.
Na nohou sandály, a i ty často v ruce
nesouce, procházely se loukou.
Vzduch byl ovšem někdy trochu
chladný, ale tu uložily se buď na teplé slunéčko na suchém místě, nebo
rychle běžely do blízkého vrchu, kdež odměněny byly překrásnou vy¬
hlídkou, načež občerstveny a s náležitým hladem se vrátily. A jaká
byla to dobrá snídaně — mnohem lepší než v městě: mléko, ovoce
a
černý chléb.
dodalo

Za

parného odpůldne šly do lesa k lesnímu potoku, kde se za já¬
vykoupaly. Kdo neužil koupele venku, nemá ponětí o té rozkoši.
S růžovými tvářemi, s občerstvenými
údy a s lehkou myslí ubíraly se
zpět k hodům — k zeleninám, moučným jídlům, chlebu s máslem,
k čerstvým vejcím a mléku. Tu
nebylo ani masa ani piva! Dvakráte
neb třikráte v témdni podniknut delší výlet za notného
potu, který na¬
hradil parní lázeň. Rádně provětravše tělo,
vracely se s novým ziskem.
Jídlo braly s sebou z domova a hostina konala se pod krásnou klenbou
jedlí. Jaký to rozdíl oproti upjaté společnosti, nudící se při table-ďhóte!
A naše hospodyňka pohlížejíc v zrcadlo,
byla zase spokojena. Jen
plet a vlasy ještě neuspokojovaly. Večer začala pomocí cold-creamu
massáž obličeje, ošetřovala pilně i vlasy,
upravujíc je úplně volně
a ráno,
vykoupavši obličej ve vodě-s boraxem, byla spokojena se svým
sotu

dílem.

Byly to prázdniny skutečně plné požitku, ztrávené tak dobře, jako
nikdy před tím. Pan manžel pln podivu prohlížel svou ženu, která
vskutku omládla a při tom dopídila se i tajemství, jak svěžest i dále si
zachovat i.
A

nyní ještě slovo o voňavkách. Staří národové, u nichž vzdělání
dospělo podivuhodného stupně, zabývali se vyráběním často draho-
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cenných voňavek, mastí, balsámů atd., zajisté ne prostředky a látkami
skorém výhradně lučebnými, jako se u nás děje v učazených a odstra¬
šujících továrnách. A přece si povzdychl starý poeta latinský:
male

olet, qui bene olet;
bene olet qui nihil olet!

My bychom asi upřímně s ním řekli po česku: špatně zapáchá, kdo
voní, a dobře voní, kdo ničím nezapáchá! S voňavkami jest jako
s nápadným, drahým šatem.
Kdož jej nosí, domnívá se, že na potkání
vyluzuje jen čirý obdiv. Zapomíná, že moudrým nic není po poslední
módě a chudým tím méně. Vystrojená dáma s úzkoprsou svou psy-

dobře

chologií nikterak si nedovede opakovati, jaké myšlenky vzbuzuje ve
hlavě chudé ženy, která již tak dlouho se plahočí touže ulicí ve starých,
špinavých hadrech. Proto psychologové, trochu lépe vidící, poukázali
právem na to, že před nemnoha lety v jistém hlavním městě rozhořčení
nižších vrstev lidu proti zámožným obchodníkům jedině proto se přiostřilo, že ženy jejich příliš nápadně dávaly na odiv hedvábí a množství
šperků na veřejných procházkách a v místnostech.
My proto upřímně obdivujeme u francouzských dam to, co se
obyčejně zove „taktem". Na ulici nikdy nezapře vytříbený svůj vkus,
ale nikomu nevnucuje, co má a co může míti. I vysoce postavené dámy
ušlechtilého ducha vycházejí jednoduše, vkusně oděny.
Císařovna
Alžběta, hluboce dojemné paměti, šatila se vždy velice jednoduše, rovněž
tak činívala bývalá královna anglická atd. Při rodinných a veřejných
slavnostech ovšem je jinak.
Jako není slušno vnucovati křiklavý svůj vkus kolemjdoucím, tak
nemáme jim ani vnucovati silnou některou vůni, která nám se zamlouvá,
ale jiným snad kazí požitek celého koncertu nebo divadelního kusu. Mů¬
žeme si zvoliti jistou vůni, jež je nám příjemnou, pro své prádlo, jen ji
však nepřepínejme!
Je důležito zapamatovati si, že malé děti silnou vůni, zvláště vo¬
ňavek, nesnesou, upadajíce v nervosní rozčilení, které znenáhla zmizí
odstraněním voňavek.

Každý rád by se stal okolí svému příjemným — což jest velmi
chvály hodno, a mnohem lepší, nežli opak toho. Ale jak naivně volíme
cestu k tomu! Dámám doporučujeme jako vzor ne Američanku, řinčící
dollary, ani Angličanku, leda výtečný způsob její osobní zdravovědy,
ani příliš namáhavě pracující hospodyně německé, ale ony pravé dámy
francouzské, ne vždy klassicky krásné, ale prodchnuté milostnou prostomilostí a tou jemnou zdvořilostí, vyplývající z úplné nesobeckosti,
která především se snaží, aby jiným cestu urovnala, jiným poskytla
příležitost, aby mohli dobré své vlastnosti dáti na jevo. Věru příjemné
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studium, pozorovat! francouzské dámy v rodině i ve společnosti. Ne¬
zapomeňme, že není to méně vrásek a více hedvábí, nýbrž více dů¬

to

myslné ušlechtilosti, hluboce vkořeněné, jež tak krásně zdobí Francouzku!

Doporučujeme tento předmět laskavým čtenářkám ku všestran¬
a důkladnému uvážení.
Skrývá se v tom leckdy tajemství, štěstí

nému

celého života!

Tab. VII.

Chorobné vzezření žen.

TAB. VIL

Chorobné obličeje ženské! Mnohou čtenář¬
ku bude státi dosti námahy vypátrati, v čem
chorobnost jich vězí, neboť zvláště dvě

podobizen těch nepostrádají půvabu. Mno¬
však v chorobnosti, a musíme pátrati ne po zřejmém zmrza¬
čení, nýbrž po oněch nevelkých změnách
tahů, které obličejům konečně vtisknou trva¬
le svůj ráz a jichž podklad hledati jest jen
ve změnách tělesných. Jak rozmanité jsou
jen zevní příznaky nervosnosti! První po¬
dobizna předvádí nám nervosní dívku s ne¬
klidnýma očima a snadno měnivým výrazem
tváře, s jakými se bystrý pozorovatel se¬
tkává tak často; ve druhé zříme bledou,
lhostejnou dívku chudokrevnou, pravý opak
předešlé. Výraz únavy vší bytosti její ne¬
může setříti ani bohatý oděv. Žádná z nich
obou není zdráva, ačkoli mají plné tváře
a hezký zevnějšek. Třetí obličej představuje
typ chorobnosti; chudokrevnost, nervová
slabost, váhavá, melancholická povaha a
snad již vyvinutý katarrh hrotů plicních do¬
dávají mladistvému obličeji známého výra¬
zu, s kterým setkáváme se bohužel u tak
četných moderních dívek! Žádná matka ne¬
měla by ho přehlédnouti! Každá ze čtyř
hlaviček těch jeví jinou zvláštnost, každá
může přispěti ke zbystření našeho úsudku.
Čtvrtá hlava jest nejméně krásná. Z očí a
nosu dohadujeme se přestálých zánětů skrofulosních, tvar lící i úst zvyšují dojem cho¬
robný.
z

ho vrozené krásy zaniká

Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

Tab. VII.

KAPITOLA SEDMA.

ŽIVOT POHLAVNÍ.
Tajemství, kterak život prodloužiti,
spočívá jedině v tom, abychom života
nezkrátili.

Kniha, pojednávající o zdravovědě a léčení, byla by neúplná,

kdyby neobsahovala vysvětlení a pojednání o tom, co se
vztahuje k životu pohlavnímu. Snahou naší jest, abychom při
choulostivosti této otázky řekli to co možno nejstručněji.
Pohlavní
život za naší doby jest chorobný; zájem o otázku tu bývá značný,
náhledy však stále jsou zamotanější. Tělesné ustrojí žen slábne a přece
závisí na síle jejich a na čistotě mravů zdraví příštích pokolení a štěstí
rodinné. Tut jest zajisté více než potřeba, by poukázáno bylo na pře¬
vrácené poměry naší doby a usilováno o nápravu, a to poučováním
a rozumnou péci o zdraví.
Prosíme, by následující odstavec ve smyslu tomto byl posuzován.
Předmět jest nad míru vážný, tak vážný, že vzbuditi musí i pravý
ohlas ve čtenáři; ani spisovateli nej obratnějšímu se nepodaří provésti
úkol tento,

nevyjde-li mu čtenář v ústrety s toutéž vážností.
Mnoho spočívá v ruce žen. Ony mohou říditi život rodinný, mohou
(snad) i říditi život pohlavní, mohou říditi výchovu mládeže — skorém
bychom řekli, že budoucnost leží v jejich ruce a ony neznají svou sílu!
Kéž tyto řádky vzbudí v našich čtenářkách vědomí, jak velká jest
úloha jejich! Kdož chceš dobře porozuměti této stati, pročti a zapa¬
matuj si znova, co dříve již jsme podali o pohlavních ústrojích.
Žena

lékařkou.
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ÚSTROJÍ POHLAVNÍHO.

Rozplemeňování jest úkolem všech živočichů. Při druzích vyvi¬
nutějších dělí se o úkol ten individua dvě, ana příroda každému z nich
různou, ale doplňující činnost přiřkla; účelu svému dostojí jen v sou¬
činnosti.
Nemůžeme zde

rozplemeňo'
bezpohlavního v pohlavní. Stačiž podotknouti, že nižší bytosti
pučením a oddělováním částeček těla se rozmnožují, tedy bez rozdílné
součinnosti. Pohlavní rozplemeňování bytosti jaksi rozdělené na dvé
nacházíme u živočichů vývoje nejvyššího, a také u člověka. To vedlo
ku povaze pohlavní, t. j. k vý¬
voji individualit dle zvláštního
ohraničení úkolů. Na jedné straně
jeví se péče o výživu a vývoj po¬
tomstva, na druhé zase mužnost
a
odhodlanost pečuje o jeho
vání

sledovati, jak řadou druhů vyvíjelo

se

z

ochranu.
Rozdělení úkolů

při rozpleme¬
přikazuje části jedné uzrá¬
ní prvků, z nichž vychází po¬
pud k vývoji nového člena, v díle
druhém pak dochází tento nový
člen úplného vývoje, živě se
z krve části těla a vycházeje ze
života jejího.

ňování

Z

první části povstal typ muž¬
ský, z druhé typ ženský. Indivi¬
duum mužské jest část oplozující,
ženské živící, udržující a utvá¬
řející.

Jako zvíře ukájením hladu a
pudu pohlavního vyčerpává úplně
svou

činnost životní, tak i žena

národů

nízkém stupni

vzdě¬
stojících úplně zaujata jest
a spotřebuje se pro úkol pohlavní,
majíc cenu jen jako typ pohlavní.
Jsouc dospělá, vdá se, a dokud je
plodnou, jest matkou, kojnou,
u

lání

na

Obr. 131. Zevní

pohlavní části ženy.
hrma; 2 velké pysky stydké; 3 malé pysky
stydké; 4 předsíň; 5 poštěváček; 6 před¬
kožka; 7 žalud; 8 uzdička; 9 vchod do po¬
chvy; 10 natržená blána panenská; 11 páska
velkých pysků; 12 otvor trubice močové;
1

13 hrázka.
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:

pozbývá všelikého významu, dohrála

svou

životní

úlohu.

Jiný však jest význam a sociální postavení ženy, jakmile počne se
práce své doby. Tělesný úkol její se nezměnil, život
duševní však se probudil, povznesl a vyvinuje se ještě stále. Čím výraznější jest nový tento život, tím více ustupuje život pohlavní; čím
více slábne onen, tím více blíží se zase žena k
povaze zvířecí.
K zachování zdraví duševního je však do jisté míry třeba, aby
zadost učiněno bylo oné nižší povaze; zakrní-li úplně, vidíme často
i zakrnělé osobnosti. To vidí každý, kdo poněkud se rozhlíží. Vyšší
duševní vzdělání povznáší ženu a její úkol pohlavní zduševňuje a zu¬
šlechťuje, aniž by tím žena ztrácela na své přirozenosti.
Víme z kapitoly první, že ženské pohlavní ústrojí sestává ze sval¬
naté dutiny, dělohy, která vajíčko i semeno přijímá, chová plod
až do uzrání, do vypuzení; žlázy zárodkové,
vaječníky, spojeny jsou
s dělohou
vejcovodem, kterým se béře vajíčko od vajecníku k děloze;
pochva jest krátká chodba, odvádějící výměšky dělohy ven a skrze ni
odchází i zralý plod; ona při tělesném obcování přijímá semeno, které pak
do dělohy se dostává vlastním svým pohybem.
Vyobr. 131, znázorňuje zevní ústrojí pohlavní, při 12 ústí trubice
močová, při 9 pochva, v právo a v levo od vchodu do pochvy nalézají se
ústí žláz; poněkud výše, po obou stranách jsou tělesa houbovitá, značně
zduřující při pohlavním podráždění. U 5 je poštěváček ve spojení
s důležitým nervem. Dráždění
ústrojí tohoto tlakem nebo dotýkáním
vyvolává v děloze škubání.
Jest nutno, máme-li znáti vlastní pohlaví a chceme-li dospěti k ma¬
teřství, věděti i o fysiologickém významu pohlaví druhého. Víme, že
pohlaví obojí vyvinulo se ze s te j ných základních forem. Co u ženy
jest vaječník, u muže jest varle (na vyobr. 132. f), které rovněž jest
žlázou pohlavní. Již v plodu opouští varle dutinu břišní a sestupuje do
šourku. Provazec chámový (k) vraceje se v dutinu břišní, ústí v trubici
močovou. Jako u ženy, tak i u muže nalézáme
žlázy zárodkové, vývody,
tělesa houbovitá a zvláštní nervy. Děloha, u ženy značně vyvinutá, u muže
zakrní v pouhou stopu; trubice močová u
ženy slouží jen měchýři a jest
krátká; u muže jest dlouhá a vede i semeno na určené mu místo. Ústrojí
všude přizpůsobeno pohlavní své úloze, a ač zdánlivě jest u obou pohlaví
rozdílné, přece jen v základní své formě jest stejné.
Účelem ústrojí pohlavních jest, by vytvářela buňky, jichž spojení
stává se základem bytosti nové; děje se to
tajuplně. Ssavci a člověk
majíce organism vysoce vyvinutý, rozplemeňují se způsobem
mnohem komplikovanějším, i není spojení buněk
zárodkových tak jedúčastnit i kulturní

MUŽ

A

ŽENA.
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jako oplození jiker rybích ve vodě. K vytvoření zárodkových
ústrojí, a třeba zvláštního aktu, vyvozujícího
mocné vzrušení; jest to obcování tělesné, značící vrchol požitků tělesných
při zralosti a plné síle mla¬
distvé. Proto ty oběti na
noduché

buněk třeba tu zvláštních

síle

a

životě lidí i zvířat,

převládá-li tento pud.

MUŽ A ŽENA.
Jak už víme, zralé va¬
jíčko odloučí se asi po čty¬
řech týdnech od vaječní ku

nastoupí cestu k dělo¬
aniž by žena při tom
cosi zvláštního pociťovala.
Tvrdí se, že pohlavní dráždivosLpo periodě je zvýše¬
na a u národů, jimž zále¬
želo na rychlém rozmno¬
a

ze,

žení potomstva, tělesné ob¬
cování konáno zvláště v do¬
bu
u

Uzrávání

tu.

muže

neděje

semene

se v

dobu

určitou, v pravidelných ob¬
dobích, závisí však na stavu

způsobu života.
Obr. 132. Mužské^ústrojí pohlavní.
Je-li úplně zdráv, závisí vy¬
puzení semene, bdí-li, úplně c močovod; a měchýř; t předstojnice; b hrdlo
měchýře; d trubice močová; n žláza Cowperova;
na jeho vůli.
těleso houbovité; s žalud; / varle; k chamovod; l měchýřek semenný.
Žije-li zdravý muž roz¬
umně, zdrženlivě, příroda
zbavuje ho za spánku přebytku chámu; něco šťáv vstřebává se ku pro¬
spěchu organismu. Při zdrželivosti ostatně žlázy zárodkové uvolňují svou
činnost, odměšujíce méně buněk. Mužští, tak zv. horkokrevní, chlubící
se svou „silou“, jsou obyčejně předráždění, nervosní a podléhají často
nemocem míchy a mozku. Není ještě jisto, škodí-li tu nemírnost sama či
ve spojení s chorobami pohlavními.
Že není nemírnost pohlavní ne¬
škodná, dokazuje únava, slábnutí paměti, lenivost duševní u osob, jež ne¬
zřízeně pudu pohlavnímu hoví. Kdyby se staly zdrželivými, vyhýbaly se
zdraví

a

o

ŽIVOT POHLAVNÍ!
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všemu,

co

hlavní

a

dráždivost pohlavní zvyšuje, ztišil by

doznaly by netušeného klidu.
dráždivých.

i
Totéž platí
se

u
o

nich pud po¬
ženách příliš

Zdravý muž jest vždy schopen tělesného obcování; i žena jest
schopna semeno přijmouti, ač není vždy vajíčka, které by mohlo se
oplodniti. Za to však semeno žije v přiměřeném ústředí
asi 14 dní, pohybuje se pozvolna dělohou, často až do
vejcovodů, ba i k vaječníku.
Žena kromě

hlenu

výměšku žláz nedozná
ztráty při obcování tělesném, úloha její obme¬
zuje se na přijmutí a z toho logicky následuje, že žena
méně síly svalové a nervové spotřebuje, než muž, ale
ani 011a nikdy bez jisté únavy nezůstane. I za úplné
Obr. 133.
Vlákénka chámová. passivnosti její může následovati oplození vajíčka, což
často se vídá u žen úplně lhostejných, beze všeho roz¬
rušení, ba i za vnitřního jich odporu. Ženy churavé měly by ovšem dbáti
největší opatrnosti ve směru tom, a choré ženy měly by se zříci tělesného
obcování úplně.
Kdož by si nechtěl správně zodpověděti otázky: j a k nutno v man¬
želství se chovati? Kdy jest tělesné obcování škodno?
a

žádné

Nesčetné

choroby a příznaky nervové, dlouholetá ochablost, záněty
ústrojí malé pánve jsou u žen velice hojnými ná¬
sledky příliš častého nezřízeného ukájení pudu po¬
hlavního v prvních letech manželství. Mnohému
zlu by se předešlo a mnohá záhadná choroba, za¬
ložená v pohlavní nestřídmosti, by se stala nemožnou,
kdyby mužští více se ovládali a kdyby děvčata měla
větší, hlubší vzdělání přírodovědné a správnou před¬
gObr. 134, Vajíčko.
stavu o původu nemocí a
jich zabránění. To bj
a
hustší vrstva zevní;
^ část
bílkovitá; c jádro
a těliska
jaderná.

ostatně

dobře slušelo každému

člověku

s

civilisovanému

lepším vychováním.

Obracíme

se ve

vážné této stati zvláště k ženám

mladým a k dívkám dospělým, chtějícím se vdáti; leží v ruce jejich
aby sebe i manžela uchránily a neskonalé bídě mravní zabránily. Jesv
velkým nebezpečím pro muže dětinská poddajnost ženy a úplná ne¬
znalost vážné stránky pohlavního života. Čím mladší a čím nezkuše¬
nější jest muž, tím jistěji propadne za těchto poměrů nezřízenosti a ně¬
mí rnosti. Žena musí tu převzíti vedení, ježto i muž
povahy pevné,
těše se tomu, že cíle dosáhl, dá se snadno svésti k nemírnosti.
Snad

nosti“,

v

se

nám řekne: Nechrne děvče nevinné

a

domnění, že děvče čisté, mravné nedotkne

útlocitné
se

v

„nevin-

knihy, pojedná-
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těchto věcech. Zajisté často se tak stane, ale častěji ještě přihodí
jiného. Dívky slýchají leckdy různé věci; rozrušená obrazo¬
tvornost lící jim manželsky život v barvách nepřirozených; snad četly
kluzké romány, snad si porozprávěly s přítelkyněmi „zkušenými".
Nikdy však ani dívka ani jinoch se nenaučili věcně a vědecky přemýšleti o jedné z nej důležitějších záležitostí lidských, jak rozumnému
člověku by slušelo a jak muž v jiných záležitostech už za jinošských
let často činívá. Proto většina žen není s to, aby dostála úkolu man¬
želky a matky. Teprve, když draze zaplatila trpké a bolestné zkuše¬
nosti a když děcko odpykalo nevědomost rodičů, zmoudří. Pohřbil-li
však odpor a přesycení lásku jemnocitnou, jest věru pozdě ohlížeti se
po nápravě.
vající

se

o

něco zcela

Jak často vydere se z úst našich pacientek trpká žaloba: „Proč se
nevysvětlilo v čas!“

nám to

pravdě čistá mysl jest nej skvostnější ozdoba ženy, která však
jen spojena s dětinnou nevědomostí, s nedostatkem logiky a váž¬
nosti; pojít se dobře i se zralým názorem, s vážnou a dobrou vůlí,
opírajíc se o jasnou znalost světa i lidí. Každé děvce chraň se špatných
knih', řečí oplzlých, poznejž však vážně dříve, než sama matkou se
stane, na základě vědomostí botanických i zoologických, jak žena vůbec
se stává matkou.
To prohloubí a vzdělá jejího ducha, aniž by ztratila
v
nejmenším na své cudnosti.
Ovšem, není spisu na světě, který by byl s to, aby vpravil v dívky
a ženy, čeho nezbytně jim nutno: důstojnost ženskou a onu
mravní povýšenost, která chrání i dívku nevědomou. Aniž by si byla
vědoma příčiny, odmítá přílišné usilování manžela, vzbuzujíc ku veli¬
kému dobru manželství a potomstva v něm nevolky cit jemnější, čistší,
V

není

kterého dříve snad neznal.

jak přijmou takovéto ženy a dívky, těšíce se dobrému vzdě¬
poučení? Nemohouce citem se orientovati, pojmou
je rozumem a klidně, věcně naučí se přemýšleti o záležitostech, které
povahy rozrušené a ne příliš čisté zovou „choulostivými".
A

lání školskému, naše

Později v manželství vše, čeho se byly dočetly, se jim oživí a ony
poznají lépe význam života.
I
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MANŽELSTVÍ.
Spotřeba jisté části síly nervové a svalové, námaha ústrojů vnitř¬
činí obcováni tělesné výkonem pro obě pohlaví velice vý¬
znamným a dokonce ne lhostejným se stanoviska zdravotnického. Leh¬
kovážnost tu není na místě a je s podivením, když mužové mají za to, že
stačí oni úplně při diskusi otázek, sem spadajících.
ních

Styk pohlavní má nejen pro ženu převážné následky, za něž muž
zodpovědnost ve větší míře často nese než žena, ale oba dohromady
jsou zodpovědní vůči dítěti, které „náhodou" se narodí; kromě toho
styk pohlavní jest důležitý i vzhledem ku prodloužení života, k vývoji
schopností duševních, k vyhojení nemocí vleklých a t. d. U lidí zdravých
a pocestných mravů ozývá se pud pohlavní,
uzrají-li a nahromadi-li se
příslušné šťávy — alespoň mělo by tak býti.

Žel, že

většiny mužského pohlaví jest jinak.
Převrácené
vychování, jiný zákon mravní pro muže, jiný pro ženy, lihové nápoje,
duševní předráždění, nepřiměřená četba, špatná společnost a pod. jsou
tím vinny, že jinoch, lásky neznaje, tělesnému obcování se oddává
v bláhové domněnce, že to zdraví
jeho prospívá a jest nutné. Násle¬
duje však ne zdraví, nýbrž předčasné oslabení, smutné potomstvo, ná¬
kazy, plné nalezince, mravně a tělesně zničené dívky, oddavší se hnusné
živnosti, za peníz se prodávající — smutný to obraz, od něhož vážné
paní neměly by se však v hnusu odvraceti. Neníť jim lhostejná ani
minulost jejich mužů, zajisté teda tím méně bude jim lhostejná bu¬
doucnost jejich synů. Naše doba chová v zárodku časy lepší, veliké,
všeobecné vzdělanosti důstojnější, třeba jen všude napomáhati a ne¬
mravnosti brániti, potlačovati ji, muže vésti ku mravnějšímu způsobu
života. Žel, že počet paní ve směru tom usilovně působících jest ještě
poměrně malý, zvětšuje se však denně.
Ačkoliv mužské pokolení rádo se zove pokolením „silným", je
v oboru mravním přece slabším.
Muž posud si určil výši mravní sám
a kromě toho nemá podobné
opory jako má žena v těhotenství. On
nemá čeho se báti, kdežto ona dozná celou tíhu následků; to ji činí
opatrnější, zdrželivější, nepočítáme-li ani vlivy mravní. Muž dává
popud, žena určuje míru; tak se doplňují.
Nikdo nebude proto tvrdit i, že žena jest prosta pudu pohlavního.
Energické, silné povahy ženské, zvláště nejsou-li zaměstnané, trpí tím
dosti těžce, nemohou-li se vdáti. Ačkoliv matka příroda podělila obě
pohlaví ústrojím dle úkolů rozdílným, přece jen obě pohlaví stejně cítí;
jinak byl by požitek a ukojení jen na jedné straně, násilí, útrapy a žal
u

man

na

straně

druhé. Ale tak

Želíš rvi.
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příroda dary svoje nerozděluje. Milující žena

bývá uchvácena touhou po vyvoleném muži zrovna tak, jako muž po
vyvolené ženě. Čím duch ženy stává se duševně vyvinutějším, čím sa¬
mostatnějším ve smyslu hospodářském, tím jasněji a určitěji se vy¬
vinou i její city. Ženy ušlechtilé nepozbudou luzného půvabu, ale po¬
zbudou dětinské plachosti a nesamostatnosti.
Nechť žádná žena se nestydí za přirozené své city, ale nechť se
střeží ztráty vlády nad sebou. Obětovala by marně důstojnost svou,
kdyby vzdala se zdrželivosti. Ani nej vroucnější láska nesnese ztráty
tak velké, kdežto žena něžná, ba vřelá, nikdy samovlády se nezbavujíc,
podrží povždy jistou důstojnou nadvládu.
Ženský lékař velice často setkává se s přesmutnými manželskými
poměry, zaviněnými oběma manžely. Často nápadna jest bezuzdnost,
ba nestydatost ženy, okolnost to, která snadno závin}, že obcováni
zvrhne se v brutalnost. Stud jest výsledkem vyšší kultury; ženy, které
ztratily stud, nestojí výše, ale hlouběji, nežli ženy stydlivé; ztratily
zrovna to, čímž od zvířete se rozlišují. Neušlechtilý muž dnešní doby
spěje k tomu, aby obcování tělesné v manželství i mimo manželství
snížil ve výkon zví řecký, k svému ukojení, k svému požitku, beze
všeho ohledu na ženu; dopustí-li žena, aby až k tomu úpadku došlo,
pak klesne s vyšším významem lásky i její vážnost — a to k největší
její škodě. V mnohém manželství je bezohlednost mužova jen ná¬
sledkem slabosti ženy beze studu a důstojnosti. Jen v lásce — bez lásky
je manželství nemravné — bud spojení manželů i slavením lásky, oče¬
kávané se živou touhou a končící se slastným ukojením. Nikdy se
nemá spojení to státi něčím praobyčejným, jako dobré pojedení, —
nebo pak tu láska pozvolna umírá. Ale jak zřídka nalezneme lásku
tak vznešenou, ušlechtilou!
Nesmírně banální, studu, citu a štěstí
prázdné poměry vidíme všude ve všech vrstvách, u bohatých
i chudých.

zajistiti trvalé štěstí manželské? Střídmost obou
a pevnost ženy — tito činitelé zdrži
i povahu slabého muže tak, že se stane slušným chotěm a otcem.
Naznačili jsme, jak veliký vliv má žena, a jak záleží na její pevné
vůli, vytvořiti šťastné manželství na zdravých základech. Ještě několik
slov o některých podrobnostech.
Mezi 14tým a 16tým rokem u obou pohlaví vývoj pohlavních žláz
jest ukončen. Se čmýrou odchází i uzrálé vajíčko a z dítěte stala se
panna. Úplně vyvinutou, t. j. s kostrou dorostlou je žena ve svém
20.—21. roce, a teprve tu mělo by se v našem podnebí pomýšleti na
vdaní. I stromu jest třeba, aby vyrostl, než nese ovoce, a děti žen ne¬
dospělých zajisté mnoho síly míti nemohou.
Kterak však

manželů, čistota, stud

Žena lékařkou.
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Muž dorůstá 23.

až 24. rokem. Až po tu dobu by mél úplné se
se k manželství s plnou svou silou, ze které by
mohlo těžiti jeho potomstvo. V době té ozývá se však
pud pohlavní

zdržeti, aby pak dostal

tak mocné, že se

dopouští mnoha chyb, nemá-li

opory

ani uvnitř, ani

nemůže-li v manželství vstoupiti. Žel, že následkem hospo¬
dářských poměrů většina mužů zřídka před 30tým rokem svým oženiti
vně,
se

a

může.

hledá

Následek toho

jest, že muž, mravné výchovy skoro prost,
ukojení mimo manželství a že všechny třídy prostitucí jsou pro¬

hnilé.

Co tu činiti?
Stálé napomínání ,,ved život čistý" tu
značně, kdyby doba studií se mohla zkrátiti,

nepomáhá. Pomohlo by
kdybychom zjednodušili
způsob života. Ale změnu takovou nelze provésti v okamžiku! Žijeme
vždy nádherněji a věna tím stávají se i menší. Tu nezbývá než pro¬
středek, vychovati děvčata k samostatné činnosti, aby sama mohla si
opatřiti prostředky k výživě. Beze všech ohledů na předsudky a obtíže
mají mladí lidé vstoupiti v manželství ve 22.—25. roce. Snoubenci už
před tím ustanoví si rozumný rozvrh; není smutnějšího divadla nad
ženu tělesně zdrcenou
častými porody a otce četné rodiny s nedosta¬
tečným výdělkem. Proto daruj ženich nevěstě místo zlatých hodinek
pojišťovací list na svůj život i děcku prvnímu nechť se ihned pojistí
věno, což pojišťovací společnořti každému usnadňují.
Novomanželé
uhnízdí se prakticky, ale jednoduše ve zdravém, ne nádherném
bytě,
žena vydělává jako muž,
příjmy obou stačí, až muž pilností a spořádaností se domůže postavení vyššího. Jen
neholdujme nesmyslnému vše¬
obecnému zvyku, který žádá skvostné zařízení, velké
hostiny, — za¬
čátek to tak špatný, že zaručuje
smutný, brzký konec, ježto výdaje vždy
převyšují příjmy. Obezřelostí a dobrou vůlí snadno bylo by lze změniti mnohý
roztržený svazek lásky v poměr šťastný, rovněž i mnohé, těžce
se vlekoucí
„sedmileté zasnoubení", ubíjejí tělesnou i duševní čilost.
Vždyť obyčejně sežene se malá výbava laskavostí blízkého pří¬
buzenstva; neschází než zdravý, obezřelý jich názor. Ale živý počítací
stroj, tvrdošíjný, v pensi žijící otec, matka úzkého rozhledu, žijící ze
skrovného důchodu, skrblice teta a
jiní se bouří a láteří nad mládeži,
která se chce vdáti a ženiti, než ještě něco
mají, a než „on" něčím je.
Je-li však párek hoden důvěry, t. j. má-li dost pevné povahy a rozhledu,
je-li dobře vycvičen, připraven a snaživ, zvláště vyzná-li se dívka v do¬
mácí práci a sama je schopna vydělávati, tož s Pánem Bohem
nechť
se vezmou! Nechť se
pustí na tu pouť životní! Ale pomozte jim
v tísni,
neopouštějte jich, není-li hned vše, jak všichni by si přáli. Po
celý život vám budou vděčni a sami naleznete útěchy a potěšení u nich.
Kéž by lidé konečně porozuměli tomu,
jak sebe i jiné šťastnými
ciniti! Vždyť to není pravda, že jen mnoha
penězi a jistým posta—
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nabyti. Spojení vřelé, produševnělé, skromnost, mysl
poctivá, přímá je mnohem důležitější součástka štěstí, zkvétajícího utě¬
šeně spíše v malém bytu, než v nádherné snad ville, se služebnictvem —
kdež tak často úplně zachází. At je žena učitelkou, účetní, poštovní
úřednicí, nechť se zabývá jemným vyšíváním, malbou — dobře s pe¬
nězi zacházeti musí, tot leží na bíledni, jinak jest zle. Při dobrých
schopnostech se tomu však snadno naučíme, vede-li nás jen ta pravá
myšlenka. Proto mladá paní může míti toaletu vždy velice slušnou,
vyzná-li se v tom, aby dobře koupila, a časem může ji pozměniti. Jest
jen nutno, aby ji šetřila, udržela. Stravou převážně vegetariánskou
lze kuchaření zjednodušiti a mnohý groš zůstane v kapse při úplné
abstinenci lihových nápojů a tabáku.
Co tím ztrácíme? Zajisté nic
pěkného. Jen tížící vědomí, že nesmyslným požitkem tělesně si ško¬
díme a perně vydělaný peníz oknem nerozumně vyhazujeme. Kde jest
tedy pravý prospěch ?
Ale kdo se snaží, aby to nahlédl? Utvořme si přece zdravý úsudek
vzhledem k jistým poměrům v naší společnosti.
Tu ku př. dcera vyššího úředníka, beze jmění, bez odborného
a praktického vzdělání, za to však s velikými nároky, se zvyky „vzne¬
šených" tříd, jsouc již třicítiletá, stále čeká v nejnovějších toaletách na
muže, který by jí poskytl jmění a postavení. Onde zase vidíme dvacetiosmiletého pana doktora práv s malým platem, ale s horkou krví, který
jest stále na suchu, přese všecky příplatky papínkovy. Večer co večer
v hostinci utrácí; denně prokouří až 20 doutníků. Milenku svou opustil,
když jí byla dvacet čtyři léta, a to proto, že nic neměla a on rovněž
nic. Nyní se baví s prodavačkou z krámu, pružnou tanečnicí, která jej
však tak jako tak stojí mnoho peněz.
Ovšem i naše třicetiletá slečna měla v mládí svůj román. ,,On“ byl
poručíkem a „ona“ neměla kauce. Ale kdo dbá těch slz, té touhy
a
trpkosti let následujících, kdy mládí náruživě se hlásilo k svému
právu — k štěstí? Nyní jest uvadlá, s unylými rysy v obličeji; jest
nervosní, život se jí skorém hnusí a skorém už ani nedoufá, kdežto
mladý pan JUDr. užívá kde jaké příležitosti, aby sháněl se po bohaté
nevěstě, která by zaplatila jeho dluhy.
Ona sesýchá, jsouc obětí slušnosti a zahálky, jemu se daří dobře
vením štěstí lze

11a

účet mravnosti.
Není-li to

přesmutné? A stále ještě hájí se pozdní sňatky, ba

i celibát!

povahy reformě manželství, obáva¬
nepředvídaných a nejasných změn, připomínáme jim, že právě
tyto nepřirozené, zvrhlé poměry musejí vésti k reformě, jež bude
snad radikálnější, než si ji přejí reformátoři dnešního dne. Ženy buBrání-li

jíce

se

se

lidé konservativní
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nebudou

ani

i

„trpící", od muže opuštěné, ani od muže
využitkované. Utvoří si samy nový mravní zákon, poskytující
jim svobodu a právo, vyžadující však na muži krocení žádostí a osvobo¬
zující oba z okovů předsudků. Pak zmizí i ona nemravnost a převrá¬
cenost, že ženy musí roditi děti proti své vůli a že se neprovdávají
z
lásky, ale jen pro své zaopatření. S hrůzou pak se bude vzpomínati
dob, kdy panovala lež, utajovaná bída a vůbec poměry převrácené a ne¬
přirozené.
Prozatím doporučujeme alespoň jednotlivým
mladým snoubencům,
by zachránivše štěstí své, dobrým příkladem ukázali, jak lze dosíci při¬
rozených poměrů, a to časným sňatkem, zrale uváženou jednoduchostí
a šetrností a
životem, prostým škodných požitků a chybných zvyků.
Sňatek rozhodně nesmí zůstati tím, čím
jest dnes a především pro
ženu musí nabýti jiného významu. Dnes
jest jí životní úlohou, zaopa¬
třením, postavením —- vším. A vše to opatřuje jí výhradně muž. Žena
pouze co nejponíženěji přijímá. To vše přestane, jakmile žena domůže
se vlastního duševního
života, vlastního povolání, hospodářské samo¬
statnosti, zákonné rovnoprávnosti. Jest patrno, že se již tvoří počátky
těchto změn ve formě určité, a že již ve značném
počtu manželství žena
zaujímá podobné postavení, jako osobnost samostatná, mající nejlepší
vliv na poměr manželský. Čím více
její schopnosti se rozvíjejí, tím
snadněji dovede žena při nevelkém počtu dětí i v manželství věnovati
se jistému
povolání a konati, co pokročilá žena konati má. Přestává
býti rodícím strojem beze vší vůle, nespotřebuje všechnu sílu a celé
zdraví k r ozplemeňování, neotupí ve
jhu manželském. Tím šťastněj¬
šími budou sňatky z lásky a muž nebude otrokem
práce, při níž sotva
postačuje vydělávati pro přečetnou rodinu. Pro případ, že mezi man¬
žely zmizí dobré dorozumění a s ním i láska, nebudou se snažiti vší
mocí udržovati nedůstojný poměr, ale prostě se
rozejdou, poněvadž
žena bude schopna i bez muže se
uživiti; anebo budou bez manželství
žiti pro svoje děti.
Přirozenější a mravnější poměry pro muže a osvobození sama
sebe z bídy a nátlaku příliš těžkého, — to
jest v moci a v ruce žen!
Vzhledem k obcování tělesnému budiž podotknuto, že zdrželivost
záleží ve spojení ne častém — jednou, či dvakráte v měsíci.
Tím záž¬
ehová se mnoho tělesné síly a svěžesti citové. Příliš časté
jak pro muže,
tak pro ženu jest spojení každého téhodne, anebo dokonce i
častěji —
zvláště je-li větší denní namáhání a slabší
jejich ústrojí tělesné.
Rozumí se, že zdrželivost rodičů má i
veliký vliv na dítky —
kdož se však o to stará! Jaký div, že vidíme tolik dětí
slabých nervů,
jichž rodiče promarnili nejlepší sílu! Kolik bídy by zmizelo, kdyby
všichni si byli vědomi zodpovědnosti vůči ještě
nenarozeným.
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požitek škodí po tělesné únavě a při ochuravění. Je-li
naše tělesné ústrojí rozrušeno, jde-li o náhradu ztracených sil, potýká-li
se tělo takořka s počínající nemocí, tu nesmíme mu sil ujímati.
Za
čmýry není ovšem souložení dovoleno, sice následují záněty, bolesti,
Pohlavní

nevolnost

a

všeobecná rozdrážděnost.

Společné lože, jindy snad oprávněné, u pokolení dnešního jest ne¬
místné; jsme dráždivější, tedy i nemírnější, slabší a chorobnější; tu
netřeba vdechovati ještě výpary druhého a rozdraždovati se přes míru.
dovolují útulné spolužití, aniž by odstraňovaly
všechny meze. Nejsou-li dvě ložnice k disposici, rozestaví se postele od¬
děleně ve velké ložnici; před postel ženy postaví se španělská stěna neb
zavěsí záclona. Manželé záhy zpozorují, že tím poměr jejich stane se
jemnější, plný ohledů.
Mnohé dítě, po celý svůj život nešťastné, bylo by se nenarodilo,
kdyby matka byla dbala podobného zařízení.
Dvě sousedící ložnice

JAK NUTNO SE CHOVATI ZA
Čmýra není, jak

ČMÁRY.

předcházejícího víme, stavem chorobným, a ženy
nemají při ní nijakých zvláštních obtíží, pracují, chodí beze vší
překážky, jak to vidíme u služek a žen pracujících. Při náchylnosti
k rozmazlení, při přílišné úzkostlivosti a slabosti tělesné nutno vždy
znovu poukazovati k tomu, že žádná žena nemusí býti v čas cmýry
nemocna. Vychovejmež dívky tak, aby se o ni staraly co možno nej¬
méně. Ovšem že jim vážně vysvětlíme, oč tu jde; dáme jim návod ku
rozumné péci o tělo, nezamlcujíce ničehož, ale pečujme o to, aby ne¬
příjemný ten stav neprodral se na veřejnost. Ve mnoha rodinách ví
hned celý svět, kdy paní domu či slečinka „má své včci“, — tak ná¬
padně se při tom chovají, tak přemrštěně se ošetřují, nebo nepokrytě
probírají celou tu záležitost. Nechejmež toho i onoho.
Jinak je při stavu chorobném, ale my pojednáváme o stavu při¬
z

zdravé

rozeném.
Menstruace ci

čmýra dostavuje

se

pravidelně,

obyčejně

po

28

dnech, I2kráte až I3kráte do roka, bez bolestí, a trvá po 2 až 3 dny.
Krve ztrácí se při tom as 200—300 gramů. Výron krve má býti po¬
zvolný; je-li prudký, tak že krev stéká na zem, jde tu o značné pře¬

dělohy, a o roztržení drobných cev, což jest nepřirozené. Sil¬
nější vyměšování hlenu před čmýrou i po ní někdy bývá též chorobné.
Tíže v nohách, trochu bolestí v kříži, nechuť prvního či druhého dne
krvení
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jakékoliv práci — to vše vídáme i u žen zdravých, a není to nic ne¬
přirozeného; ovšem třeba tu chovati se klidně, nepodnikat! nic neoby¬
čejného, ale pokračovati v denním zaměstnání.
Značnou úlohu tu má „nastuzeníu. Mnohé ženy jsou zajisté v tu
dobu zimomřivé, citlivé a uloví-li při čmýře opravdové nastuzení, není-li
výměna látek tak jako tak příliš čilá, je-li nemocná zchoulostivělá příliš
teplým oděvem, — pak ovšem může se roznemoci velice vážně.
Mysliti hned na nákazu, která odkudsi do nás vletí, aniž bychom
se byly čím
provinily, nemá smyslu, neodpovídá to zkušenosti a ne¬
slouží také nikterakž zdravovědné paedagogice. Učme se však své tělo
tak pěstiti, chovati a tužiti, aby se stalo schopným odporovati zevním

Obr.

135. Bidet.

Obr. 136. Bidet

s

klysopompou.

vlivům; pak netřeba nám se starati o zárodky nemocí a nákazy, protože
ztratily veškeru moc a hrůzu, a nemohou nám uškoditi.
Příklad: Dvě paní, obě mající cmýru, vyjdou si do lesa, překvapí
je bouře a ony notně promoknou. Jedna z dam, zchoulostivělá a úzkost¬
livá, jež i za parna bývá oděna silnějšími punčochami, vysokými
botkami, nezbytnou, pevně upjatou šněrovackou, již již cítí blížiti se
několikeronásobnou smrtelnou nemoc. Druhá dáma, otužilá, čilá, mající
na nohou
pouze sandály, z nichž se volně řine voda nebeská, s lehkou
bluzou, na kůži promočenou a bez šněrovacky, směje se tomu všemu
a
napomíná jen k rychlému kroku, aby je nenarazilo. To se jí podaří,
dojde domů zahřátá, notně suchým šatem se tře a večeře jí chutná
výtečně. Krev se ovšem zastavila, dílem po rychlé chůzi, dílem po
nucené lázni dešťové, kterou ze své vůle ovšem by jistě nebyla vzala;
ale ráno cmýra se opět dostavila, ježto dáma, dobře přikryta, se v noci
zapotila, a bylo dobře.
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CHOVATJ

SE

ČMÝRY.

ZA

17f>

Družka

její dovlekla se domů cva¬
kajíc zimou a úzkostí zuby, ulehla a
očekávala nezbytnou nemoc.
A hle! Ráno po nepokojné noci
měla těžkou hlavu, byla rozčilena a
horečka stoupala. Honem pro lékaře.
Která z nakažlivých nemocí ji uchvá¬
tí? Nebohá!

Ale beze žertu.

Dostavil

se

dru¬

(

hého dne docela

obyčejný, řekli by¬
chom docela prostý zánět mandlí,
jak se často dostavuje při nedosta¬
tečné činnosti kožní, při stravě příliš
masité a zalévané lihovými nápoji.
Vzrušení

domě

v

třetího dne; pan

jen jednou
cínu

za

se

IL

1

Sjl

v.

ztišilo teprve

doktor přicházel už

den, dal chladící medi¬

několik dní

bylo zase dobře.
již neukázala,
protože nikdo na to nemyslil, aby
zmoknutím zadržené teplo a podráž¬
a za

Perioda

se

tentokráte

dění zchoulostivělé kůže

se

zase

vy¬

rovnalo.
Teda neumřela naše

panička, ale

pravdu má, že člověk se může za
čmýry notně nastuditi při nenadálých
událostech

—

a

to

tím

snáze,

čím

špatnější je činnost kůže a čím pře¬
sycenější jest ústrojí nedobrými lát¬
kami.

Tím však není vinno zahřátí

W

a

zmoknutí, nýbrž jen způsob života.
Důležitá

této

doby jest čistota.
to, že vody nutno
se
stříci. Ježto zevními vlivy mů¬
žeme čmýru změniti, máme instink¬
tivně strach přede vším mytím. Nervosní naše pokolení ovšem v tom
ohledu opravdu jest velice choulo¬
za

Všeobecně má

stivé

a

Na

se za

čmýru.
Rozestřený pás; II.—VII. jak jej|
Obr. 137.

I.

Pásy

pro

skládati.

citlivé.

koupel nikdo

v

Jest však dosti
obvyklém ranním omývání po¬

tu dobu nebude pomýšleti.

klidných, rozumných dam, které
kračují.

v
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:

Strach

a

před vodou má obyčejně svůj původ v ochabnutí nervů,
proto se zařiďme dle svého, nehodit se všecko pro každého.
Co však beze vší škody každá činiti může a má, jest smývání

snadno

rozkládající krve vlažnou vodou.
Nejlépe vykonává se umývání pomocí tak zv. ,,bidetu“, jež vidíme
na vyobr. 135. a 136. Stačí však k tomu i obyčejné umývadlo.
Omývání to jest příjemné a osvěžující a zamezuje všeliký nepří¬
jemný zápach. U žen s chybnou výměnou látek cítíme, kdy čmýra
nastala. Použivše tohoto zřejmého napomenutí, měly by takové ženy
pocením v ovinech, polokoupelí, reformou svého oděvu a více by¬
linnou stravou se postarati o nápravu.
U zdravých žen nijaký zápach v tu dobu se nepozoruje.
se

Obr. 138.
I. Pás
se

rozestřený

Pásy pro čmýru.
II. Vsunutí pasu.

III. Pás hotový,

dvčma otvory.

Kromě

teplého omývání jest nutno častěji za den použiti složeného
na zvláštním pase, jak vyobrazení 137. a 138.
ukazuje. Zvolme látku hebkou, vlhkost snadno ssající; jakmile šat ten
sejmeme, vložme jej ihned do studené vody, aby krev se rozpustila
a odstranila,
pak může se s ostatním prádlem vyvařiti. Omýváním
a
pasy důkladně zabráníme znečistění,
takže obligátní koupel
klidně můžeme odložiti raději na dny, kdy dlouhou chůzí v prachu
nebo jízdou na dráze jsme opravdu se ušpinily. Kdo si zvykl na stu¬
dené omývání, po periodě zase se bude omývati. Za periody v tom po¬
kračovat nezdá se nám býti nijakým „otužením", ale spíše umíněností.
Za periody jsou poměry cirkulační velmi změněné, i není příčiny, proč
je rušiti; průběh čmýry m á býti normální, t. j. nerušený.
Za čmýry hrne se krev k ústrojí malé pánve a ostatní ústrojí mají
tím méně krve k disposici, proto nemáme žádné ústrojí v dobu tu
namáhati, a jako se v době čmýry nevydáme na namáhavou cestu do
hor, tak nemáme tančiti a nechceme-li si pokaziti hlasu, nemáme zpívati.
šatu, volně připiatého
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Za

doby čmýry pojídejme stravu méně mastnou, lehčí a varujme
horkých nápojů, čaje, kávy a nápojů lihových.
Tělesné obcování za tak značného překrvení ústrojů pohlavních je
ovšem úplně nemístné. Manželé, žijící střídmě, bez zbožňovaných dráždidel
mnoha koření a alkoholu
snadno se dorozumějí.
se

—

—

VÝVOJ A ODKVĚT.
Vzpomeňme znovu všech hlavních příznaků čmýry: v popředí stojí
činnost vaječníků a odtud asi vychází i vliv na mohutné pletivo nervů
a cev v ústrojích malé pánve. Vlákny svalovými protkány jsou nejen
vaječníky, ale i vejcovod, děloha a četné cévy. Dozrává-li vajíčko,
nastane stáhnutí svalů těch, pletivo žilné, poněkud stlačené, nepropouští
krev tak lehce, oběh krevní jest uvolněn, tlak ve vlásečnicích stoupá,
zvláště ve sliznici děložní, a konečně dojde k protržení jich a výlevu
krve, ku čmýře. Vaječník se zvětší o čtvrtinu, ba třetinu, sliznice značně
zduří, žlázy přílivem krve vyměšují hojněji, tak že celý výkon ten s od¬
loučením vrchních vrstev sliznice porovnáván byl se skutečným porodem.
Vejcovody rovněž zduří, zblíží se s vaječníky a mohou chovati
i výron krve, který se smísí s krví v děloze. I v širokých vazech
krev se hromadí v žilách; pochva má často zvýšenou teplotu a i tu
sliznice zduří, výměšek je hojnější; mnohé ženy cítí i v prsech napětí,
ba i bolest. I za poměrů normálních vídáme všeobecnou dráždivost,
stav poněkud horečný, průjmy, nadmutí, bolesti neuralgické, migrénu,
záněty mandlí, zduření žlázy štítné na krku, návaly krve, vyrážky
v ústech nebo v
obličeji — to vše vídáme časem i u žen zdravých.
Toto překrvení a čmýra může nastati i není-li stopy po vyvinutém
vajíčku. Achwell a jiní při pitvání žen za čmýry zemřelých nenalezli
na vaječníků
nijaké stopy uzrálého vajíčka a naopak u dětí na vaječníku shledána vajíčka uzrálá, beze všech příznaků čmýry. Pozorována
čmýra po vyjmutí obou vaječníků a pozorováno uzrání vajíček bez
čmýry, scházela-li děloha od narození, ale při vyvinutém vaječníků.
Gubler viděl uzrávání vajíček dlouho před dostavením se čmýry. Ženy
vdané mohou obtěžkati znovu, aniž čmýra by se dostavila; to se může
státi i ženám u nichž čmýra v jistých letech přestala. Snadno si vysvět¬
líme, že výkon, provázený tak značnou změnou celé řady ústrojů, obje¬
vuje se jen zřídka kdy nenápadně u dospívajících děvčat. Tíže v těle,
koliky, naduření prsů, odcházející hlen a pod. provázejí první čniýru.
Kdy čmýra poprvé se dostaví, závisí na dědičnosti, podnebí a ple¬
meni. Tak u př. Madarky dříve dostávají periodu než Slovanky
Žena lékařkou.
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podnebí mírném dostavuje se perioda mezi 12.—18. rokem,
chladném mezi 13.—21. rokem. Děvčata
čmýru než děvčata ve městech.
Význačným rázem čmýry jest objevování se její v dobách určitých,
po 25—30 dnech. Pravidelnost ta často jest porušena na počátku a ku
konci
při nastávání a při přestávání periody. I délka čmýry jedné
bývá rozdílná. Dubois nalezl mezi 600 ženami největší počet se třemi
dny a se sedmi až osmi dny. Jako počátek, tak i ztráta čmýry ve stáří
provázena jest často nepravidelností a různými chorobnými zjevy.
Ustrojí vnitřní, vaječníky i děloha se zmenšují, ubývají.
Už v letech mladších pozoruje se zvláštní zjev, jejž Francouzové
případně zovou ,,déviation des rěgles“. Je-li čmýra buď nepatrná nebo
vůbec schází, nastane krvácení na místě docela jiném: krvácení z nosu,
z plic, ze střeva, z úst, z
prsu, z některé rány, z kůže. Těhotenstvím se
krvácení to zadrží a po porodu zase se objeví.
Perioda může přestátí už v 35., ba ve 28. roce, přestává však nej¬
častěji mezi 43. a 52. rokem. Spisovatelka po léta pozorovala dámu,
která měla periodu jen od 19. do 23. roku. Ježto při tom nijak netrpěla
a ježto neběželo tu o
pouhé zadržení krve, jak bývá nejčastěji, spokojila
se dáma ta s tímto stavem tím spíše, že
byla svobodna.
Charpentier zase pozoroval dámu, která ztratila periodu ve 48.
svém roce; ve svém roce šedesátém, tedy po jedenácti letech, znovu do¬
stala periodu úplně pravidelnou, trvající pak ještě po dvě léta a dva
měsíce; dáma ta zemřela ve stáří 72 let zánětem plic. Pozorovány i pří¬
pady, že perioda trvala do 60., 65., ba do 68. roku. Obyčejně se má za
to, že perioda se tím dříve ztratí, čím dříve nastala. Tomu tak není.
Časné objevení se periody jest zajisté známkou jisté životní energie
dotyčných ústrojů, která tak hned neumdlí, nezajde, proto spíše opak
je správný.
Ženy tak málo si všímají rozumné zdravovědy, že není divu, když
v kritickou tuto dobu spadá mnoho onemocnění,
a když ku př. při
srdeční vadě za změněných poměrů oběhu krevního náhle nastane kata¬
strofa. Změna tato, hluboce v organismus sahající, přejde však beze
vší nehody, čím déle před tím svůj život přirozeně zařizujeme. Proto
a

v

horkém mezi 11.—15, ve
na venkově
později dostávají

v

—

včas hleďme dosíci

dených nohou.

stejnoměrného oběhu krevního, střehouce

Hleďme ku př. dosáhnouti pravidelného oběhu

se

stu¬

a

vý¬

měny látek, sprostíce se zácpy a i otylého bříška.
Lázně

350 C

plování, rozumný
ručiti lze

—

na

a
ostatek

půl těla, schlazené znenáhla na 26° C, kde je možno
přiměřený tělesný pohyb — to je vše, čeho dopospadá v kompetenci lékaře.
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Život náš tak často řízen je zvykem a jemu podřízen, že povstalo
Často

přísloví: zvyk jest druhou přirozeností. Francouzský filosof
se tázal: „A kde pak je první přirozenost?“
bývá hodně daleko od druhé!
Nemůžeme se zde pouštěti do hlubšího rozboru zvyku a jeho vý¬
znamu, nás zajímá zvláště jako důležitý činitel zachovávající, jindy zase
podkopávající zdraví. Nevšímáme si ho tedy zde po jeho blahodárné
stránce jako prostředku vychovávacího, zdokonalujícího naše schop¬
Fontenelle všetečně

nosti.
Snažme

se

však

poznati zvyk tam, kde snadno jej přehlédáme, a to

zneužívání věcí, t. j. v nepřirozeném užití věcí a v
lišném užívání. Obojí vede k radě, bychom se zvyku

nemírném, pří¬
vůbec chránili.
Zvyku každý stejně nepodléhá; letora nervosní snadno si zvyk
osvojí, ale snadno se ho zase sprostí. Povahy tak z v. lymfatické kloní
se velice k methodě i ke zvyku. Dětství a jinošství nejvíce zvyku podléhá, a třeba tu značné bdělosti a rozumnosti rodičů i vychovatelů, aby
se
nezahnízdily zvyky nejen odpuzující, ale i velice škodné. Ženy
letory živější rovněž snadno si osvojují tu „druhou" přirozenost.
Blaze tomu, kdo si zvykne na pravidelnost!
Rychle jisti jest
zvykem, a to velmi škodlivým; pravidelně jisti jest zvykem dobrým.
Piti proto, že každý pije, je hloupý zvyk; piti toliko, dostavi-li se
ve

*

přirozená žízeň, jest pravidlem, které časem se promění ve zvyk, a to
velice dobrý. Ulehnouti časně a časně vstáti dle pravidla, stane se
zvykem. Tyto zvyky, jež jsme zaznamenali tu jen letem, mají zcela

1>0

určitý vliv na jednotlivá
k zachování zdraví, nebo
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ústrojí našeho těla, a to bud příznivý, čelící
nepříznivý, čelící k jeho porušení. U smyslů
našich zvyk vede však i dále, až ke zdokonalení, nepřesahuje-li dojmy
jisté úsilí. Sluch osob osleplých neobyčejně jest vycvičen, rovněž hmat
a to zvykem.
Schopnosti duševní, ku př. paměť rovněž zvykem cvi¬
číme, u dětí často na úkor vývinu ostatních nadání, nutíme-li ku př.
malé děti, aby naučily se několika jazykům najednou, což jest pro
paměť úkol poměrně ohromný. Naopak opětujícím se dojmem, t. j. zvy¬
kem, otupí jistá skupení nervů, — tak při zkoumání zrcadlem hrtanu, uší,
nosu, zavádění štětičky a prášku a pod. Sem spadá snad i skorém nevy¬
světlitelný a hygienicky hnusný zvyk kouřiti a šiiupati tabák, kde první
pokus bývá velmi dramatický a i tragický — pravý, tuhý to boj orga¬
nismu proti nesmyslnému pravidlu, které se záhy stane špatným
zvykem.
Zvyk má velikou úlohu v pohybu našich svalů. Vzpomenmež jen
prvních svých pokusů ne jeti, ale pouze udržeti se na kole, na bruslích
při klouzání!
Moderní továrník nechává dělníka vždy konati tutéž práci, věda,
že brzo zvykem domůže se neobyčejné zručnosti a za den mnohem více
udělá, než kdyby v práci se střídal.
Velmi často vídáme stavy chorobné beze-všech změn ústrojných,
jakoby zvykem se objevující; tak nadmutí u lidí zdánlivě úplně zdra¬
vých, zvláště však u hypochondrů, u lidí, trpících „zlatou žilou**. Na¬
dmutí to provázeno bývá kolikou a především velice ztíženým dý¬
cháním, ana bránice plyny ve střevech tlačena jest vzhůru a plíce
stísněny.
Jiným podivným úkazem bezděčného zvyku ústrojí je zvracení bud
samovolné nebo uměle vyvolané, zvláště z rána. Michel de Bourges
vypráví, že vysoký francouzský hodnostář duchovní si uvykl zvraceti
ráno, podráždiv si pírkem hrtan. Přišed do Paříže, odhodlal se ku
dobré radě svých přátel upustiti od tohoto zvyku a po čtyřech dnech
zachvácen byl horečkou, tíží v hlavě, nepokojem a konečně blouzněním;
komorník znaje na štěstí obyčej svého pána, podráždil jej pírkem
v krku a po značném zvracení
všechny hrozivé příznaky se ztratily.
Místo pírka užívá moderní lékařství pátradla a žaludek se vypláchne —
jde-li o rozšíření žaludku a nahromadění se látek hnijících, jako jed
působících.
Mnozí lidé trpí průjmem, který však je neoslabuje, ani k zhubnutí
nevede; u jiných jednou — dvakráte za rok nastane tato katastrofa
a
je jim po tom znamenitě.
Za dob, kdy se pouštělo žilou z jara, uchváceni byli lidé tomu zvyklí
nepokojem, návaly krve a pod., pokud jim trochu krve nebylo odejmuto.
—
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obvyklé krvácení z nosu, tlukot srdce a krvácení
haemorrhoidálni, vyrážky, zvláštní úkazy se strany měchýře močo¬
vého a j.
*•' Ajf1
V oboru duševním pozorujeme hypochondru, která nikdy by se
neměla zanedbati, ale hned s počátku léciti; jet to jakoby zvyk mozku
obírati se představami smutnými, předtuchou zla, oddávání se zmalátnělosti. Sem vřadujeme i nostalgii, neukrotitelnou touhu po domově,
která i k smrti může vésti. Tak viděl Michel Lévy, jsa vojenským
lékařem, zahynouti „nováčka" přese všechny sliby, že dostane dovo¬
lenou, přese všechno dojemné, otcovské těšení. Propadl vysílení
a zemřel drže v kostnaté ruce pevně poslední list z domova.
Jsou prý to
jinoši bretoňští, z Vendée, Korsové a hoši zvyklí horské samotě, kteří
podléhají nostalgii. Spisovatelka viděla děvčata z prachudých rodin
bernských vraceti se domů z dobrých míst v samém Švýcarsku. Všechna
domluva byla marna.
Rodičům, nejen matkám, ale zvláště i otcům co nejdůtklivěji
bychom doporučili, aby pozorovali své děti co nejbedlivěji a chránili
je před zvyky, ohrožujícími nejen schopnosti, ale často i život. V tom
ohledu vládne často krutá náhoda, ale častěji snad i nevysvětlitelná
netečnost. Parent-Duchátelet zmiňuje se o děvčeti čtyřletém, které přes
ošetřování své přísné a velice zbožné babicky stalo se obětí osudného
zvyku a překvapovalo naivním svým cynismem. Není-li to nad míru
smutné? Lallemand vypravuje, že kojná konejšila křičícího kojence
dotýkáním se částí pohlavních — dostavily se křeče, přičítané zubům,
až Lallemand nalezl pravou příčinu. Kojná pak se přiznala a musila
býti odstraněna, ježto děcko pouhým pohledem na ni upamatovalo se na
nešťastný zvyk. A kolik jest nešťastných dětí už v pátém, šestém roce!
Tu neopatrná hra, houpání, dřevěný kůň, úzký šat, nepatrná vyrážka
svede je okamžikem. Často bývají to též spolužáci a — těžko uvěřiti —
i vzrostlí lidé, služebné, ba příbuzné, kteří přivedou děti k onanii.
Podobně vídáme

některých spiscích přehání se vliv osudného toho zvyku, ale
každý snadno se přesvědčí, že nevinným není, což už přemýšlením
postihneme. Výraz dětí těchto nemá onu jasnost, svěžest dětí úplně
normálních, nevidíme onu veselou hravost, onu rozkoš dětskou. Jest
cosi ztlumeného v nich, snadno stávají se nevrlými, jsou dráždivé, hub¬
nou, blednou, mají nechuť k práci a nechuť ke hrám; spánek je přerývaný,
nepokojný, nevidíme žádného pokroku ve škole, paměť je špatná (ta
stává se špatnou i vlivem nápojů lihových, jež onen zvyk ještě zhor¬
šují), může nastati úplné vysílení, později úbytě.
Vidíme zřejmě na dětech těch nedostatek nervové pružnosti a sou¬
díme právem, že především ústrojí nervové, nehotové, vyvíjející se.
V
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trpí. Ale ústrojí to je bodem, odkudž vůbec síla duševní i tělesná
vychází, i není divu, že seslabení to šíří se na všechny strany.
Věc tato je nad míru delikátní a důležitá a proto, kdo v
pravdě
dbá blaha, nejen zaopatření svých dítek,
prostuduje otázku tu dů¬
kladně pomocí literatury v pravdě vědecké, t. j. nepředpojaté, lícící
po¬
měry ty věcně, přesně.
Zdraví neznamená nám pouze

příjemný stav, kdy bolesti necí¬
tíme; zdraví jest nám pevnou zárukou, že můžeme se těšiti i z po¬
žitků vyšších. V obecenstvu panuje názor zrovna
opačný. Jistá dáma
kdysi mi pravila: „Přemýšlela jsem o tom, co je zdravověda, a ted
vím, co to je: všechno, co nerada mám a co nerada konám, je zdravé,
spadá v obor zdravovědy, je zdravovědou!" Měla ovšem pravdu se
svého stanoviska nezdravých zvyků, a byla překvapena, že věc se má
docela jinak, pohlížíme-li na ni se stanoviska toho, kdo si
osvojil trochu
těch nenáviděných dobrých zvyků. Za mísu cocky prodáváme své
prvorozenství, jako Ezau byl učinil!
Smutný to pohled na vývin a zkvétání ve všech oborech činnosti
lidské a zároveň na stále se zvětšující — nemocnice a sanatoria, důkaz,
že táž intelligence se posud nezmocnila oboru
nejdůležitějšího — zdra¬
vovědy !
Francii asi

dostane

palmy, že první energicky vykročila ve
pravil v senátě: „En France on ne
nait pas assez et-on meurt
trop.*)" Všecka bída země zahrnuta v něko¬
lika slovech těch a země pochopila celý jejich dosah. Utvořila se
„Ligue
contre la mortalité infantile".
Zdravý rozum francouzský, který
je základem francouzské duchaplnosti, poznal cestu nej kratší: počet po¬
rodů se menší, zmenšíme tedy počet úmrtí. Je to zrovna tak,
jako kdy¬
bychom zvětšili počet porodů — a liga působí blahodárně tím, že šíří
zdravý náhled, zdravý zvyk ve výchově novorozenců. A ježto počet
porodů se zmenšuje ve všech zemích evropských, volky nevolky náro¬
dové budou hledati své útočiště v lůně
zdravovědy. Ba snad některý
čiperný národ si uvědomí, že vydání za nemoci ujímá mu všecku sílu
finanční, a zasadí se vší silou o potlačení nemocí. Švédsko a Nor¬
sko, Úpice pod „příjemným" zvykem pití lihových nápojů, zmanulo
si, potlačilo zvyk a vede se jim výtečně. Místo hospod zařizují lidové
university! Vděčná to kapitola — o zvyku a pravidle, spanilomyslné
a
důmyslné čtenářky!
směru

tom.

se

Waldek-Rousseau

*) Ve Francii málo lidi

se

rodí

a

mnoho

jich umírá.
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nepřeje dlouhého života! A dosáhnou ho nejeastéji že
Jakého stáři mohl by člověk dosíci, kdyby byl přirozeně živ?

Kdož si

hráči.

Obr. 139. Obraz stařeny ze 17.

stol.

pateronásobná řada let, nutných k vývinu. Člověk
dospěv 25tým rokem, mohl by tedy žiti 100 roků. Známy jsou pří¬
klady stáří mnohem vyššího; ve století 18. známo bylo pět osob, do¬
sáhnuvších stáří 140 let. Henry Jenkins narodil se r. 1501. a zemřel,
chůd jsa vždy, r. 1670., v 169. roce-, Thomas Parr, nájemce statku,
Za normální věk čítá

se
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let a teše se přízni svého devátého krále, zemřel oddav
poslední doby poněkud nepořádnému životu.
Stářím zmenšuje se mozek, sesýchá poněkud, mozkové závitky
stávají se jednodušší, dutiny v mozku obsahují více tekutiny, vody,
pleny mozkové jsou tlustší, zkalené, cévy zkornatělé, křehké; zrak
i sluch trpí rovněž vysoušením, ztuhnutím; plic ubývá, srdce slábne,
tučnatí; zažívání je pozvolné, tělo vydává více, než přijímá a teplota
poněkud stoupá jako u dětí, kostí ubývá, snadno se ohýbají. Některé
ústrojí stárne rychleji, než ostatní.
Duševně pozorujeme umíněnost, nedůvěru, často i ješitnost, ač
charakter stářím stává se význačnější: dobrotivý se stává ještě dobro¬
tivějším, egoista urputnějším atd.
Šťasten, kdo v čas stará se o snesitelnou povahu v stáří. Smrt
stářím byla by u osob vskutku starých smrtí nej přirozenější, pouhým
se za

usnutím.

K tomu

dojde mezi námi zřídka — a jaký div! Obyčejně
předčasně podetíná. Děti a mladí lidé umírají
lehčeji než starší; lehčeji umírá, kdo notně a poctivě byl pracoval, nej¬
těžší je smrt těm, kdož ničeho nevykonali a jiným byli na obtíž.
Smrt od mozku jest usnutím upracovaného; smrt od srdce a od
plic je trapnější, ježto mozek až naposledy umírá.
Přejme umírajícím úplný klid; položme je jak nejlépe nám
možno, svlažme jim ústa, ale netrapme je ničím více, nemučme je otáz¬
kami! Pokoj jim! —
Ze všeho, co jsme pověděli, vysvítá, jak nemocem vyhnouti se
můžeme, umožňujíce si stáří bez velikých útrap.
místní

nemoc

život

Shrneme to

v

několik vět:

Tělesná

práce a čerstvý vzduch jsou nám nezbytný — chybujeme-li tu, snažme se o rychlou nápravu!
Dbejme vzduchových a vodních lázní — vímeť, že absolutní či¬
stota jest tajemstvím zdraví. Obou snadno si opatřiti můžeme.
Strava naše budiž jednoduchá, mnoho ovoce, živné soli a čistá voda.
Chraňme se otrav
otrav lihových jako otrav — rovněž mo¬
derních
morfiem, kokainem a p.
V stáří chylme se k mládeži, občerstvujme se stykem se světem
mladým, uchovávajíce si zájem a svěžest, a hleďme nezištně působiti
i tu pro jiné.
—

—

\

A
Abstinence.

i

Názvem tímto,

všeobecně užívaným, označujeme
úplné zdržení se nějakého požitku nebo zvyku. Na štěstí slýcháme ča¬
stěji mluviti o abstinenci od lihových nápojů, t. j. o zdržení se jich.
Nedávno ještě bylo to věcí úplně neznámou; proslýchalo se, že kdesi
v Americe tvoří se
spolky temperenční, v nichž se hlásá mírné poží¬
vání lihových nápojů. Výsměchu bylo dosti. Nyní jest tomu
jinak.
I v Evropě jest nyní nejen velmi mnoho spolků temperenčních, ale i ab¬
stinentních, jež vesměs vyvinují činnost velice vážnou a energickou.
Na tisíce nešťastných pijáků pomocí spolků těch začalo život
důstojnější
a
lepší a na tisíce lidí dovědělo se něco o vlastnostech a pravé po¬
vaze líhu a vidělo veliké
výhody abstinence.
Abstinent záhy se těší jasné hlavě, svalům vytrvalým a práci koná
bez velké únavy. Praktičtí Američané záhy postřehli tyto
výhody
a často, ku
př. při zřízencích drah železničních, žádají abstinenty. Méně
praktičtí Evropané v létě bez rozvahy sedají do vlaků, řízených na sta¬
nicích i na strojích lidmi ne vždy střízlivými. Jak hrozné neštěstí
snadno zaviní pouhé opomenutí, omyl,
zaviněný oslablou činností moz¬
kovou následkem pití nápojů lihových,
uspávajících cit zodpovědnosti.
Nic nezpomůže, jestliže nešťastník, probrav se ze svého omámení a vida
spoustu, kterou zavinil, zbaví se života. Proč neslouží případy ty ku
povzbuzení, aby se bojovalo proti nepříteli tak potutelnému, zdánlivě
nevinnému, jako jsou lihové nápoje! Ale nikoliv! Pije se dále, a kdo
usedá do železničního vozu, sotva si vzpomene, že může za oběť
padnouti téže příčině, která tolik lidských životů
již ve zkázu uvedla.
Žena lékařkou.
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Kéž

by lidé rozvážní seskupili se ve spolky abstinentní, pod¬
porujíce je účinně tak, aby veřejné mínění ovládaly. Pak bychom měli
i abstinentní zřízence a dělníky nejen na drahách, ale i v továrnách, kde
velice jsou vítáni.
jest kořalka velice nebezpečná, která záhubu vnáší
řady velice nadaných lidí. Francie, želíc konečně zahubených
skvělých talentů a vidouc stále více se šířící nebezpečí, chystá se ko¬
nečně absynth úplně potlačiti a zakážati. Absynth jest destillátem
z listů a květů
peluííku. Jest to tekutina zelenavá, chuti i vůně příjemné;
nakapána do vody zkalí ji. Magnan udává, že po obvyklém pití absynthu
dostavují se často epileptické křeče; líh zavinuje ,,toliko“ třesení a tře¬
štění, absynth však vyvolává třeštění, třesení a padoucnici; obvyklým
jeho příznakem jsou přeludy a duševní sešlost.
Absynth

i

v

dotýká-li se rychle v jemné sprse kůže,
rychle zase se odpařuje, při čemž odjímá kůži teplo v té míře, že
je jako zmrzlá a stává se necitelnou. Necitelnost ta ve vrchních vrstvách
kůže stačí, aby malé operace, nevyžadující dlouhého času, mohly se vykonati bez bolesti. Kokain a jiné novější methody znenáhla nahražují
Aether,

Aetherisace.

ihned

aether.

některých cizích zemích panovala mezi zámožněj¬
epidemie v otravování se aetherem, a nalezeny
dámy přečasto v bezvědomí, čpící aetherem. Opatřovaly si opojení
aetherem jako jiní lihem. Smutná „civilisace“!
Byl čas, kdy

v

šími dámami skorém

zápas. Zvláště ženy, jako matky a ošetřo¬
vatelky nemocných, vídají často smrtelný zápas. Dech se stává nepra¬
videlným, obtížným, srdce sotva bije, vyráží pot, oko ztrácí výraz.
Chorým a nervosním hledme pohledu toho vždy ušetřiti, jet povždy
hluboce dojímavý, vzrušující. Zápas ten trvá mnohdy po kolik hodin,
jindy zase v několika vteřinách jest ukončen a nastane klid, který stěží
chápeme.
Agónie, smrtelný

vždy o největší klid a pohodlí dokonávajícího —
pokrývky, otevřme okna, napravme chybnou polohu.
Nevíme, kdy úplně usíná vědomí, proto střežme se pronést slova, jichž
bychom pak litovati mohli, chovejme se tak, jako by umírající vše
slyšel a viděl až do konce; mámet každý právo po pohnutém životě
alespoň na klidné zesnutí.
Postarejme

se

odstraňme těžké

Zřídka, ale přece tu i tam se narodí děcko s nápadně
světlým vzezřením; vlasům i cévnatce schází barva, vlasy jsou žlutobílé
Albinismus.
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králíků; je to cévnatka

postavení viditelná. Jest to zvláštní „náhoda", ale žádná

Aleuronát.
Mouky aleuronátové užívá se
Bílkovina rostlinná přidá se k mouce obyčejné,

v

ji¬

rasa.

ku

pečení chleba.
tak že pak obnáší
na
50% bílkoviny a 30% škroboviny. V praxi krásná ta theorie
ujímati se nechce, ana chuť takového chleba není každému příjemná.
Alkoholismus

označuje nám soujem všech chorobných změn
jednotlivých ústrojí lidského těla a oslabení pokolení následujícího,
změn, způsobených nenáhlou otravou lihem, v nápojích lihových obsa¬
ženým.
Líh nevyskytá se ani v rostlinstvu, ani v živočišstvu, není tedy ani
,,dar boží", ani dar přírody, nýbrž umělý výrobek povstalý roz¬
kladem, odumíráním, ničením látek, cukr obsahujících, nebo v cukr
se
měnících.
Připomeňme ihned, že u starých, vzdělaných národů
šťáva hroznů bud se svařovala, až zhoustla a pak vodou k pití zase se
rozředovala, bud „sterilisována" v nádobách nez kvašená, pod
vrstvou oleje se uschovávala.
Víme, že faraónové pili vinnou šťávu
nekvašenou; ve Starém Zákoně, v první knize Mojžíšově, vypráví
správce nad šenkýři: „A já maje koflík faraónův v ruce své, bral jsem
hrozny a vytlačoval je do koflíku faraónova a podával jsern koflík
faraónovi do rukou." Ve snu činil, co vždy činíval. Mimo to ovšem pilo
se víno kvašené, jehož zlý účinek, svádění k nestřídmosti a oslabování,
velice dobře byl znám. Aronovi přímo zakázáno bylo „vína a nápoje
opojného nebudeš piti, ty ani synové tvoji s tebou, kdykoliv budete
měti vcházeti do Stánku úmluvy, abyste nezemřeli; také abyste rozez n a t i mohli mezi
svátým a neposvěceným a mezi čistým a nečistým."
A jak se brání Hektor v šestém zpěvu Iliady, když starostlivá
matka honem jej chce „síliti" sladkým vínem; nic nechce slyšeti o ná¬
poji nervy oslabujícím a bojí se, že by ztratil odvahu a sílu.
Bohužel, matky naše podnes holdují náhledu Hektorovy matky a sy¬
nové přes všechno studování nedospěli ke zdravému náhledu Hektorovu, sílí-li alkohol čili nic, ač člověčenstvo krvácí z hlubokých ran ná¬
sledkem těchto experimentů na živém těle!
Výroba líhu, kvašením a pálením získaného v téže jakosti, se
vzmáhá v novější době měrou úžasnou, a průmysl ten, t. j. nesmírné
zájmy finanční, jsou i největší překážkou, aby otravování lidu se brá¬
nilo měrou vydatnou; nechce se ujímat náhled, že pití lihových nápojů
je „zvykem, jehož potlačení více cti přináší, než jeho udržování".
My jednoduše krátce zaznamenáváme zpustošení v těle lidském,
jež novější pokusy velice přesně jest zjištěno, a několika slovy zrní-
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Základní to věty, jež každý znát i
amá, chce-li o věci přemýšleti, a nejen pouze — mluviti.
Prudká, náhlá otrava lihem jest opilost, „krátká" ona „šílenost",
na niž hledíme-li, srdce se nám svírá
při vzpomínce, že celé naše zcivilisování nepostačí, aby člověka chránilo před vlastním ničením nejkrásnějšího údělu — rozumu. Přestálá opilost vrací člověku rozum
podrytý, vůli oslabenou, žádostivost po novém jedovém rozčilení tak
zostřenou a zvětšenou, že brzo nastane otrava nová.
Změny, které pozorujeme při otravě vleklé, při alkoholismu, po¬
stihují zvláště nej jemnější součást těla našeho, mozek a čivy. Známé
jest delirium opilců, tato „epilepsie duševní". Po krátkém ob¬
dobí tísně, skleslosti, ba otupělosti, propuknou
přeludy, konečně zuření;
mohou však náhle propuknouti hallucinace i zuření současně. Po zá¬
chvatu nemocný se nepamatuje, co se s ním dělo. Nezřídka
přidruží se
osudný zánět plic; následkem alkoholického ztučnění srdce a porušení
cev podléhají alkoholikové houfně nemocem
horečným, jakož i tyfu,
zvláště i choleře; dle Adamse v Glasgowě zemřelo za
epidemie cholerové
z osob
střídmých 19.2 ze sta, pijáků 91.2 ze sta. Adams podotýká, že
by rád velikými literami napsal nad každou kořalnu: „Zde se prodává
cholera"
kdyby směl. Dle dra Normana Kerra onemocněl v Paisley
ze 181 obyvatel jeden cholerou za
epidemie, z abstinentů však teprve
se

o

na

potomstvo.

musí

—

jeden!
To jsou zjevy, abychom řekli, tak pronikavé, že je lze rukou
hmatati. Žel, že příliš málo známa jsou novější,
jemnější pozorování
lékařů o blížící se katastrofě. Jako při infekci tuberkulosní, tak i
při
otravě nápoji lihovými vídáme rozmanitost ve volbě
místa, kde nemoc
se zahnizduje; tu
je žaludek zachvácen, tu játra, tu střevo, tu ledviny,
mozek. Často vidíme první chorobné změny od srdce; často
jsou to
nervy, obvodní čivstvo. K rozpoznání je abstinence nezbytná. Je-li
choroba způsobena lihem, a mnozí jsou velice citliví vůči líhu,
jemuž
uvyknou ti nemohou, zmizí abstinencí v jisté době a mnohdy pokus
ten teprve zjeví, že příčinou hrozícího těžšího onemocnění
byl alkohol
a nic jiného.
Důmyslné naše čtenářky, které věří ve vyšší své poslání a rády
mu slouží,
pomáhajíce mírniti a potlačovati svízele a množství útrap,
tížících lidstvo, snadno porozumějí
následujícímu krátkému výkladu,
zopakují-li si, co jsme o srdci a plících v prvém dílu vyložili.
Po požití líhu, resp. lihových nápojů, nastane
příjemné teplo po
celém těle, lice zrumění, oko jest živé, lesklé. Čím to? Líh,
vstoupiv
do krve a zanesen byv krví k mozku a nervům,
ochrnuje jemné nervy
cévního svalstva, jež cévy svírají; po ochrnutí
jsou cévy širší, více
krve obsahující — do trubičky širší, stejně dlouhé, ovšem může vlévati
ze 2000
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více

tekutiny, než do trubičky užší. Vlivem líhu rozšíří se
průměr cévstva vůbec, což zajisté není lhostejno srdci, které má hnáti
se

o

krev

něco

rozšířených cévách stejnou rychlostí, jako v cévách užších.
v zahradě vodotrysk, v němž voda bud strojem nebo vlastním
tlakem hnána jest do jisté výše, znázorníme si věc lehce; netřeba, než
abychom zaměnili rouru, kterou voda probíhá, za rouru širší a uvidíme,
že voda nevytryskne již do téže výše, zůstal-li tlak.týž. Tak i v našem
těle krev volněji proudí a musí poháněna býti tlakem větším, než
před tím, nemá-li ihned výživa tkaniv pozvolným proudem značně
trpěti; trpít vždy zvolněným oběhem. Kromě toho přepínáním pružných
stěn cévních ztrácí se pružnost ta ku velké škodě našeho těla — v obli¬
čeji vídáme zarudlost, následek to ztráty pružnosti. V srdci samém
nalézá se zařízení regulační — něco podobného, jako regulace temperatur
srdce pracuje bud rychlejším stahováním se, bud napnutím
sil reservních, jež má za následek zvětšení srdce.
Pokusem bylo zjištěno, že zdravé srdce za několik jen neděl
se rozšířilo ze 12 cm. na 19 cm. po 4—6 sklenicích piva (á 0.4 lt.) denně
požitých. Při abstinenci, úplném zdržení se nápojů lihových, rozšíření
to znenáhla zase se ztratilo. Proto při mírném pití mnozí cítí nej¬
prve srdce, pak dojde, následkem ztráty pružnosti stěn cévních, ke
zkornatění cev se všemi smutnými následky. Trapné jest zastavování
se krve v plících, na něž už tlačí rozšířené srdce; ujímáf krev vzduchu
místo, a jest tu ten nepoměr, že jest zde mnoho krve a málo vzduchu,
a tudíž okysličení
jest značně zmenšeno.
Ký div, že Dr. Smith zachránil nemocného, kterému pro vadu
srdeční předepsáno, aby denně vždy vypil sklenici portského vína a ho¬
dinu na to sklenku koňaku
čímž se dostal na pokraj hrobu! Co nejdůtklivěji podotýkáme, že tu nejde o nijaké opíjení se, nýbrž o dávky
menší, než se obyčejně, zvláště v létě pijí. Anglický lékař J. J. Ridge
dokázal pokusy, že 4—8 krychl. cm. líhu postačí, aby nastala značně
oslabená citlivost hmatu, sluchu a zraku. Prof. Kraepelin rovněž po¬
kusy zjistil, že 7.5 grm. líhu, čili 0.2 litru piva, nebo 0.075 litru vína
způsobí patrné snížení činnosti duševní.
Nad míru důležitá otázka účinku alkoholu na srdce a oběh krve
konečně dočkala se náležitého povšimnutí se strany povolaných učenců,
a známosti ty se množí i šíří.
Není však zajisté nemístné, aby i obe¬
censtvo bralo podíl na výsledcích tohoto badání, týkáf se ho příliš živě
a kromě toho platí poučení to svým zdravím a životem!
Zběžně se zmiňujeme, že v novější době prozkoumány i jemnější
změny na mozku. Nissl a Dehio viděli úplně význačné, chorobné změny
na Purkyňových buňkách mozku u alkoholisovaných králíků.
Tím padá
poslední útěcha a naděje, že tělo lidské kdy přivykne, přizpůsobí se líhu.
v

Máme-li

—

—
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Hrubé změny na mozku
zánět mozkových plen s jich

pijáků ode dávna jsou známy: tak vleklý
stluštěním a výlevy krve; stluštění měkké
omozecnice; vleklý zánět míchy — věci to samozřejmé, uvážíme-li
množství příznaků se strany mozku a nervů, otupělost duševní a zvláště
mravní; třesení rukou, křeče, škubání, padoucnici, ochrnutí nervů ci¬
tových, porušení zraku, sluchu.
O alkoholismu jako o příčině choromyslnosti praví prof. Maixner:
,,Vším právem můžeme říci, že opilství přímo i nepřímo jest mocnější
příčinou duševních chorob nežli všechny ostatní vlivy dohromady.“
Procento to nešťastné, prazbytečné, každým rokem stoupá a marně hle¬
díme rozřešiti

záhadu, proč se ztrátě intelligence v tom směru ener¬
gičtěji nebrání. Severní země, Norvéžsko a Švédsko, dokázaly, že lze
docíliti výsledků nad míru utěšených. Poznamenali jsme již jinde, že
ve Švédsku lidové
university brzy zaujmou místo hospod.

Nápoje lihové často jsou „agentem provocateurem", který dří¬
mající chorobnost vyburcuje, čemuž se nedivíme, vědouce, že líh jest
zhoubcem zvláště nej jemnějšího našeho ústrojí, mozku, že jest jedem
nervovým, z řady chloroformu, aetheru a opia, jedem omamujícím.
Nepříčetnost, surovost, „krátké šílenství" jeví se dle statistických
udání okresního soudce Langa v Curychu v přečinech, spáchaných hro¬
madně v neděli, pondělí a v úterý tam, kde panuje „modrý pondělek",
následkem pití lihových nápojů.
Nej smutnějším následkem pití lihových nápojů jest olupování
vlastních dětí o rozum. Děti alkoholiků vyznačují se vůlí oslabenou,
škodě přístupným ústrojím nervovým, a ze sta idiotů, dětí slabého
ducha a sešlosti mravní
50 jich jest živou kletbou rodičů, oddáva¬
jících se neodolatelnému požitku alkoholu. Novějším badáním zjištěno,
že jistý druh cukrové úplavice močové, d i abet a, je následkem poží¬
vání lihových nápojů; že praedisponuje požitek ten, oslabuje celý orga¬
nismus, a činí jej náchylným k onemocnění tuberkulosou; že naopak
zdržení se prodlužuje život, a co důležitější ještě, udržuje zdraví. To
zjistily některé společnosti, na život pojišťující, a žádají asi 10% menši
pojistné od abstinentů, kteří dle výpočtů žijí o 8 roků déle nežli mírně
pijící, a řidčeji stonajíce, rychleji se pozdravují.
Ukončme však sbírku pohrom, lihem způsobených. Známý a zlo¬
věstný jest špatný žaludek pijáků, kteří obyčejně málo jedí. Žaludek
může úplně ochabnouti záněty, vředem z výlevů krve a konečně i střevo
—

těžce onemocní.

Játra, jimiž líh prochází, nejčastěji onemocní, a to těžce. Ná¬
okysličování nastává i tu zvrhlost tuková; vy¬
skytují se pak záněty a cirhosa, úbyt jaterního tkaniva. Ledviny, propou¬
štějíce líh, trpí překrvením, drážděním a pak zvrhlostí, což jest one*
sledkem nedostatečného

LÉČENÍ

BEZ

JEDU.

191

vždy nebezpečné. Srdce trpí ztučněním, zvětšením a ochab¬
předčasným; cévstvo jest ochablé, rozšířené, tukovitě zvrhlé nebo
se objeví znenáhla arteriosklerosa, zvápenatění stěn cévních.
V plících jest stálý katarrh, velká náklonnost k zánětu plic, pohrudnice a k snětí
plíce ty jsou zajisté připraveny, aby onemocněly
tuberkulosou. Alkoholismem ubývá plodnosti mužů i žen, u žen
způsobuje časté potraty, nepravidelnou čmýru a krvácení. I krev jest
zvrhlá a tím snad se vysvětlí kožní nemoci pijáků, již bývají často
mocnění
nutím

—

stiženi bostcem i dnou.

Jakou to mocí taj úplnou,' ďábelskou nadán líh, že za klamných
pocitů rozkoše a požitku podtíná i kvetoucí zdraví? Dr. Overton, bo¬
tanik, konal pokusy ke zjištění tlaku osmotického a seznal, že většinou
buňky, t. j. stěna buněk brání vniknutí látkám škodným, výjimkou
jsou: líh, ether, chloroform a ostatní látky této třídy. S největší snad¬
ností pronikají stěnu buněční. Při té příležitosti zjistil Dr. Overton
svou methodou, že buňky, stiženy současně stejně rozředěným lihem,
nejprve pozbývají činnosti nej složitější a naposledy činnosti jedno¬
duché, což u člověka, t. j. u mozku lidského, rovněž se stává; nejprve
pod vlivem líhu ztrácí se úsudek, pak soulad, činnost zvratná atd.
Nálevníci a podobné jednoduché organismy obklopeny byly bud
výpary lihovými nebo rozředěným lihem. Organismy, vyznačující se
zvláště pohybem, přestaly se pohybovati; ty, které zvláště dělením, mno¬
žením se vyznamenávaly, nedělily se, nebo jevily znetvoření, zrůdnosti;
hmyz svítící pohasínal. Tak bylo všude, kde šlo o společnou hmotu ži¬
voucí, o protoplasmu. Protoplasmě jest třeba jistého množství vody
k zduření a životu
líh odnímá jí vodu tu a tím životu překáží, ničí jej.
Tím vysvětlena osudná úloha líhu — prostupuje všemi tkanivy
snadně, neobyčejně snadnou diffusí, dostavuje se k základu života, ku
protoplasmě, odebírá jí vody a vždy týmž pořadem ničí i činnost, nejsložitější; nejjemnější nejdříve, jednodušší a jednoduchou naposled.
Žel, že nám nezbývá místa, bychom podrobněji se zmínili o po¬
kusech, které provedl Dr. Smith pod dohledem prof. Kraepelina, jakož
i tento sám na studentech a sazečích. Pokusy konány v období úplné
abstinence a za požívání dávek líhu, kolísajících mezi 7.5 až 60 grm..
t. j. 0.2 litru až 2 litry mnichovského piva. Ku př. osoba, s níž pokus
se dál, učila se určitému počtu řádek
dějepisného díla z paměti a za¬
znamenána přesně doba, ve které si je osvojila — a to bez líhu. Pak
po určité dávce lihu pokus obnoven — způsob života a všechny okol¬
nosti pokud možno byly stejné, náležitý zřetel vzat i ku výcviku. Pak
sečítán vždy týž počet číslic a přesně zaznamenána doba sečítání i chyby;
pak rychle se čtlo a sečten počet řádků čtených; pak udáván pohyb
—
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experimentátora stlačením klíče proudu elektrického a porovnána doba.
reakce, t. j. jak rychle pohyb oznámen byl.
Nej zajímavější jsou pokusy s vyhledáváním zevních a vnitřních
associací, pečlivě i tu zaznamenána rychlost výběru a chybné skupení.
Pokusy těmi vědecky zjištěno, co vídáme denně v životě obecném,
pohlížíme-li na společnost, oddávající se účinku nápojů lihových. Ná¬
sledkem zlenivění vlivu, zadržujícího, zastavujícího,
který úzce jest
spojen s přesným, zdravým úsudkem, činnost hybná se stává čilejší,
rychlejší — na úkor jakosti. Pohybuje se jazyk, ba i ruce, nohy, s po¬
čátku velice živě, až při stoupajícím otrávení rovněž i
ony jsou stiženy
ochrnutím. Při minimální dávce lihové zdálo se, že
výše uvedená
činnost duševní se zvyšuje, při dávce 7.5 grm.
bylo však následující
stižení již zcela zřejmé.
Dr. Smith

a

Furer zkoušeli i účinek docela malé

sobené

„opičkyzpů¬

V2litrem řeckého vína, rovnajícím se asi 2 litrům piva, poži¬
tého v poledne. Aniž by se byly po dobré noci
jevily nej menši nepří¬
jemnosti, přece jen pokusy znova provedenými zjištěno, že neblahý
účinek líhu na duševní schopnosti zmizel
teprve třetího dne. Zkoušen
i účinek opičky večerní, která
záhy končí spánkem. I tu teprve třetího
dne činnost duševní byla zase normální;
přes to Dr. Furer, který na
sobě experimentoval, subjektivně úplně normálním se cítil a těšil
se,
že spal lépe, než jindy. Ráno
požitý líh jevil až do večera svůj účinek.
Co

tu ztrát

drahocenných, každodenních!
jsme se zúmyslně déle u tohoto odstavce, protože:
Nebezpečí alkoholismu — ve všech zemích
je stejně děsivé.

Pozdrželi
1.

—

Ženy počínají piti a víme, že tam, kde otec i matka
požívali nemírně nápojů lihových, ani jedno děcko nezůstalo normálním.
Jde nám však i o děti jen oslabené, následkem mírného, zbytečného pití
2.

jakýchkoli nápojů lihových.
3. V ústavech pro zhojení pijáků všude se pozoruje, že ženy
mnohem déle vzdorují léčení.
Jaké neštěstí stihne rodinu, pije-li žena, líčiti nemusíme.
Žádný vskutku vzdělaný člověk v zájmu vlastní vážnosti by
neměl pronášet i povrchní
úsudky o požívání lihových nápojů, jež všude,
žel, slýcháme, a nikdo by neměl si tropiti smích z abstinentů, zdržu¬
jících se úplně lihových nápojů. Mnohá znamenitá kultura v šerém
věku zkvetla
bez našeho pijanství. Dvanáct millionů abstinentů do¬
kazuje, že možno velice dobře žiti bez líhu, a dopouštějí-li se hrozného
toho přečinu, že své poctivě vydělané peníze
nestrkají do kapes líhovarnických průmyslníků, vydávají zase více za lepší potraviny, lepší
byt, lepší oděv.
—
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nešťastného otce, zpola už pomatenou „hlavu
rodiny", jiné'spásy, než úplné zdržení se, a to okamžité, které ni¬
jakého nebezpečí nechová, jak nyní tisíceronásobně zjištěno v lé¬
čebných ústavech pro pijáctví. Nešťastníka toho v normálním chodu
neudrží mírně pijící, nýbrž j e n abstinenti. Již z ohledu humanity za¬
sluhují abstinenti ne posměchu, ale úcty a všemožné podpory.
Konečné není pro

označuje léčení prostředky, vyvolávajícími opačný
Allopathie jest tedy protivou homoeopathie. Obě
methody léčebné jsou tedy velice rozdílné, zvláště i co do velikostí
dávek léků. K nim druží se v poslední době vědecky vždy hlouběji
probádaná methoda fysicko-diétetická.
Moderní věda opustila systémy (homoeopathie, allopathie atd.)
a
jde po příčinách chorob, kterým hledí čeliti. Zároveň s tím vzmáhá se
v míře utěšené nauka o zdravotnictví a záchraně před nemocemi. Jest to
v
souhlasu s výší, na níž stojí vědy přírodní, anatomie, fysiologie,
lučba a fysika.
Allopathie

účinek nemoci.

dobývá se z africké rostliny aloě, je prudkým projímadlem,
při čemž způsobuje bolesti, koliku. Pro ženy a dívky se nehodí, ana
perioda se jím značně zmnožuje! Skorém všechny počišťující „pilulky"
obsahují aloě a nutno se jich střežit i.
Aloe

odejmutí údu. Odejmutí údu jest nezbytno, je-li
zhoubným nádorem. Dříve se prováděla amputace
případech rozsáhlých zranění, kde lékařství nyní úd zachrániti

Amputace,

roztříštěn nebo stižen

častěji i

v

dovede.

zmenšené, ne¬
znamená dosta¬
tečné sice množství, ale nedostatečné složení krve. Oba tyto pojmy se
obyčejně navzájem pletou. V obou případech ovšem jest barva kůže,
zvláště obličeje a sliznic bledá, zažloutlá. Krev jest ústředím, zprostřed¬
kujícím i výživu tkaniv i výměnu látek; změna složení jeho ovšem ne¬
může zůstati beze vlivu na naše zdraví.
První příznaky jsou vše¬
obecné: ochablost, bolení hlavy, mrazení a chladná kůže, tlukot srdce,
nechuť ku práci a k pohybu atd. Jest i druh anaemie, velice nebezpečný
pro život, tak zv. nedokrevnost zhoubná (anaemia perniciosa).
Po náhlých nebo často se opakujících ztrátách krve jest nedo¬
krevnost snadno pochopitelná. Vzpomenuvše všeho toho, co jsme byli
řekli o dýchání, snadno porozumíme, že porušením výkonu tak veliké
důležitosti
obnovení a energické větrání krve — musí vésti ku po¬
kažení krve; bud vzduch vdechovaný není dosti čistý, nemá dosti ký¬

Anaemie, chudokrevnost, nedokrevnost, znamená
dostatečné množství krve, kdežto chlorosa, blednička

—

žená lékařkou.
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slíku, nebo plíce, nej častěji nerozumně sevřené šatem, nemohou

s

do¬

statek ho

pojati. S nedostatečnou stravou, t. j. se stravou pochybné
jakosti, obyčejně spojen bývá špatný vzduch — nedostatečné okysli¬
čování. Strava sama při dobrém a dostatečném vzduchu asi jen zřídka
způsobila by nedokrevnost. Na jihu a i u nás na venku strava by při
rozboru lučebně-fysiologickém neobstála, a vídáme-li na venkově nedo¬
krevnost, netřeba, než se ohlédnouti, kde a jak jest „ložnice" zařízena —
zrovna nad hnojištěm!
Že už školní děti chudokrevností trpí, nikoho nepřekvapí, kdo si
vzpomene, jak by děti žiti měly a jak žijí.
Chudokrevnost však často je toliko příznak jiných nemocí.
Při bledém vzezření a bolestech hlavy vyšetříme pozorně moč na bílko¬
vinu, abychom nebyli pojednou překvapeni vodnatelností a pokročilým
zánětem ledvin. Často předchází onemocnění plic — jet
přirozeno, že
plíce řádně pracující tak snadno neonemocní. Často jde o rozšíření
žaludku nebo žaludeční vřed a často o tasemnici, která může
býti pří¬
činou tvrdošíjné a značné chudokrevnosti. Hojná perioda vede často
k ubývání krve. Z důvodů těch
jest nutno vždy řádné vyšetření lékařem,
jde-li o chudokrevnost.
Léčení.

Nejprvé ovšem nutno zjistiti příčinu chudokrevnosti,
případě předejiti krvácení. Pak se postaráme i o lehkou stravu, volíce
možno-li, potraviny a ovoce, železo obsahující a soli výživné, mléko
po doušcích, a zamítneme všechna „sílicí" vína a piva jakož i zázračné
likéry. Při značné ochablosti položíme nemocné v létě ven, později
dovolíme lehké zaměstnání v zahradě, polehounké stoupání do vrchu.
Koupel vzduchová a světlo sluneční v zimě. Ráno omyje se tělo vodou
25—28° C. a dobře otře, po tom ohřeje se nemocná bud v posteli nebo
hned na to jde na procházku.
Ostatek jest věcí lékaře, jsout jednotlivé případy rozdílné. Hlavní
věcí
věcí zdravého rozumu jest, chudokrevnosti se
vyhnouti, zabrá¬
ni ti jí a to už u dětí. O tom pojednáme též
jinde.
po

—

Anaesthesie,

necitelnost, povstává bud na krátký nebo delší
při nemocech nervových neb ji vyvoláme tak zv. prostředky narkotickými, buď povšechně nebo místně, jako při zubech, očích atd. půso¬

čas

bícími.
Ananas

i

jest nejen velice příjemným jižním ovocem,
ztišuje zvracení a je s to, aby přispěl k výživě sešlých osob.
Anatomie,

prý

pitva, jest nauka o těle, o jednotlivých ústrojích
nej jemnější cli součástí. V tomto posledním případě má arc if
základ pozorování drobnohledem, a zove se mikroskopickou anatomií.

iž do
za

ale
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krku, spadlé mandle. Předchází obyčejně všeu mladších lidí prudká horečka, úplná nechuť

jídlu, bolestné polykání.
Vidíme

BEZ

dutinou ústní po

stranách zduřelé mandle, na jedné

který bývá bolestný. Chceme-li vyšetřit chorou krajinu,
postavme se zády proti oknu, nemocný ať stojí před námi, otevře řádně
ústa a volně intonuje poněkud hluboké „á“. Večer vezmeme svíčku a stří¬
brnou lžíci polévkovou, kterou držíme těsně k svíčce, aby světlo lžicí od¬
ráželo se do hltanu, čímž vyšetření se usnadňuje.
Přesné rozeznání zánětů těchto jest věc lékaře; jet mimo záněty
obyčejné, snadno se hojící, dosti zánětů nebezpečných, zvláště u dětí,
kde v úzkém tom prostoru dokonce vchod ku plícím může se zavříti
a dojiti k udušení. Proto nutno povolati vždy v čas lékaře.
třebas vři dek,

nachlazení záleží z koupele v horkém
po io vteřin, pak zabalení do
pocení. Toto léčení ovšem nehodí se pro osoby, stižené vadou

Léčení zánětu
vzduchu nebo

pokrývek

a

ve

v

vodě

krku po
co

možná horké,

srdeční.
Po hodině

pocení myje se tělo vlažnou vodou.

Chladné obkladky

klystér hodně teplý a večer stu¬
dený obal kol lýtek. Ráno polévání zad vodou zprvu 40°, pak 250 C.,
na to nemocného rychle odrhneme a zase uložíme.
Podávejme jen kompot, vodu se šťávou malinovou, vlažné polévky
bez bouillonu, vše tekuté, ne dráždící. Za stejného tepla dobře ložnici
kol krku,

každou hodinu obnovované,

větrejme.
Antiseptické prostředky.

Sepsis značí hnilobu;

prostředky anti¬

tedy prostředky protihnilobné. Při rozkladu jsou
tyčinkovité, řetízkovité, čárkovité, které jsou příčinou
těchto pochodů. Bádáním nalezeny látky minerální, které vývoj mikro¬
organismů těch zadržují. Kde tedy rozkladu a hnilobě zabrániti se mělo,
užilo se sublimátu, kyseliny karbolové, salycilové a pod. Ježto však se
vyskytly otravy vstřebáváním prudkých těch látek, nalezeny prostředky
méně škodlivé, jako pára vodní, omývání horkou vodou, suché horko,
šťáva citrónová. Světlo rovněž má silnou moc antiseptickou.
Ku praní slouží voda, obsahující sodu; podlahy drhneme tekutým
mýdlem; do noční nádoby před užitím vlejeme trochu vápenného mléka
ostatně v čas větších epidemií vydán bývá úřady návod, jak se máme
při onemocnění zachovati, aby nákaza se nešířila. Hlavní věcí jest
hlubší porozumění, skutečný zájem a ohled na jiné.
septické
to

jsou

bakterie

—

nezvučnost hlasu, nastává při onemocnění bud ner¬
vovém nebo zánětem hlasivek — pro umělce ovšem často znamená
Aphonia,

katastrofu.
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í hledí

především odstraniti příčiny. Pak zachová se úplný
hlasivek, vdechují se páry, masáž hltanu se provádí; teplé obklady
a odvádění krve horkem k nohoum a rukoum.
Jen lékař zručný v^
vyšetřování hrtanu zrcádkem nám poví s určitostí, oč jde.
e n

klid

Apollinaris

velice

oblíbená

voda

minerální, která se
podobá kysibelce selterské a pod. Užívá se jí i při slabém trávení. Nutno
však piti ji s přestávkami, jako většinu vod minerálních. U nás zastoupí
ji bílinská, krondorfská a j.
zove

se

Aromatické byliny

obsahují v kořenech, v kůře, v listech a v ovoci
obyčejně i příjemně zapáchající a ostře chutnající oleje.
Užíváme jich dle zkušenosti ku koupání, obkladkům, vnitřně jako thé
a v kuchyni jako koření.
V době slabých nervův, kde léčení vodou
snadno organism dráždí nebo unavuje, počínáme si všímati zase dráždidel mírnějších, při tom však přece účinných. K těmto patří aroma¬
tické byliny. Lid skorém ve všech zemích ode dávna velice si jich vážil
a zdá se nám nemístným,
abychom pohrdlivě od nich se odvraceli. V lé¬
kařství co den jisté zeleniny nemocným zvláště se doporučuji, jiné za¬
kazují ; proč by nezasluhovaly aromatické byliny téže pozornosti ?
Dr. Paczkowski se pokusil konečně o jakés systematické zpraco¬
vání velice zajímavé této skupiny. Roztřiduje je podle obsahu součástí
silně,

minerálních

na:

železité, k nimž čítá: anýz, listy ořechu vlašského, žahavky,
melissu, špenát, špargl atd.;
1.

2.

vápenaté: heřmánek, kopřiva, kůra dubová, špenát;
sod na té: špargl, řetkvička, řípa, jahoda červená —

3.
listí vrbové atd.

ovoce,

Vidíme, že tu jde o tři důležité látky nerostné, které jsou s to, aby
nejen s kyslíkem se spojily, ale i látky jisté z těla odstranily, neutralisujíce kyseliny a sloužíce přes to i k výživě kostry.
Obecenstvo užívá obyčejně thé, a to bez rozvahy. Ku př. hošík si
pokazil žaludek. Starostlivá matka mu nalévala lipového thé, co se jen
do něho vešlo. Množstvím tekutin pokazila žaludek ještě více, a konečně
musil býti zavolán lékař. Jiný příklad: Jistá dáma, velice usláblá
prud¬
kými periodami, zaslechla cosi, že mateřídouška jest velice posilující.
Honem se napařovala parou této byliny, za
dávných dob již známé.
Mateřídouška konala povinnost svou podraždující, a dáma dostala
prudkou periodu, 14 dní dříve, nežli nastati měla.
Před lety zkoušeny na lékařské fakultě v
Derptu účinky v Rusku
oblíbených bylin léčivých, i bylo by si přáti, aby pokusy ty syste¬
maticky byly prováděny a aby definitivně se rozhodlo, jaký účinek ta
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nás často užitá

bylina má. Lid lne s plnou důvěrou k těmto
bylinám, které nalézá v nivách a v lesích; ostatně lékaři zhusta jich uží¬
vají ve formě tinktur, any účinné součástky v oblíbeném thé příliš se rozřeďují. Bylo by záhodno nalézti jistou formu extraktu, což švýcarský lé¬
kárník Golaz zkusil, upravuje velice účinné ,,dialysés“.
Neznáme, leda z části jen, lučebné pochody ve svém těle při zaží¬
vání a dle zkušenosti volíme tu či onu potravu. Proč bychom
tedy nedaly se vésti zkušeností i v tomto ohledu, berouce zároveň na
pomoc lučbu?
u

Arrak

jest výrobek z rýže, dobytý kvašením. Test z nej prudších
nápojů lihových a hospodyňky naše, pochopivše svátý úkol svůj, aby
bděly nad zdravím svého lidu, měly by se střežiti nejen arraku, ale
i všech lihovin v kuchyni — důmysl dopídí se vždy neškodné náhrady.
Nešvar, do všech možných jídel vměšovati kořalky a likéry, žel, velice
se vzmáhá a není
znamením pokroku v delikátním umění ku¬
chyňském.
Arrowrot

jest jemná mouka z odenku jisté rostliny. Často při
průjmu dětí účinkuje rychle a dobře a možno ji zkusjti, kde třeba. Na
koflík mléka dáme kávovou lžičku.
Nápoj připravíme, svaříme-li
3 lžíce v litru vody s 45 gr. cukru a kouskem citrónové kůry.
sloužil

jako lék proti padoucnici, střídavé
zimnici, v novější době proti tuberkulose, některým nervovým nemocem
a proti některým vyrážkám.
Arsenik jest prudký jed; do nedávná vět¬
šina samovražd vykonána utrýchem; posud mnohé onemocnění vleklé
způsobeno bývá arsenikem, který 11a nás číhá v krásném tarlatanu,
v
krásných cukrovinkách, v krásných čalounech na stěnách ložnic nebo
našich salonů. Zajisté nezapomenutelnou zůstane otrava arsenikem,
v pivě obsaženém, kterou v Anglii onemocnělo mnoho lidí, než původ její
byl odkryt. Pisatelce nevymizí z paměti případ choti jistého úřed¬
níka, který byl z venkova do města přesazen. Po několika měsících
dotyčná paní počala slábnouti, dostavila se nechuť k jídlu, aniž by bylo
nějakých význačnějších příznaků nemoci. An byt byl temný, bez slunce
a
paní dříve bydlila uprostřed zahrady a nyní se všech stran byla obklo¬
pena domy, připisována ochablost ta bytu. Čalouny v ložnici byly jasné,
neurčité, šedě-zelenavé barvy, ale jinak nenápadný. Po pobytu na
venku vrátila se paní čilá, veselá, za nedlouho však zase ochabovala. Na
štěstí muž její již najal jiný, světlý byt. Rok na to zemřelo v témže
bytě, jak pisatelka náhodou zvěděla, děcko; nevědělo prý se určitě,
jakou nemocí. Dvě ostatní děti, před tím úplně zdravé, počaly rovněž
chřadnoutj. Tu matka, nevědouc si rady, sama vyřízla kousek čalounu
Arsenik

druhdy
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a ten

nalezl

v

barvě jeho značné

množství arseniku.
Po větších dávkách arseniku nastává smrt

příznaků podobných
prudkého ujímání, průjmu, křečí a ochrnutí. Počneme-li
bráti arsenik s počátku ve množství velice malém, můžeme znenáhla
uvyknout i i dávkám, kterých nezvyklý by nesnesl. To jest velice zají¬
mavým obyčejem u mladých mužů ve Štýrsku — jen že pak ovšem
neradno náhle přestátí.
Angličtí lékaři nedávno se domnívali, že množící se případy ra¬
koviny v Anglicku mají příčinu v hojnějším užívání arsenu. To bude
sotva pravda, neboť arsen rakovinu hojí.
Zajisté je tu však velká opa¬
choleře,

trnost

na

za

za

místě!

Léčení: Při dosti malém

podezření této otravy ihned zavolejme
lékaře; nutno tu jednati ihned správně. Je-li lékař příliš vzdálen,
hledme vyvolati hned zvracení, aby žaludek se alespoň
vyprázdnil,
a hledme docíliti i
vyprázdnění střeva. Vymytí žaludku jest ovšem
poměrně lepší, vykoná-li se zběhlou rukou. Hledme pak vypuditi jed
z těla
hojným pitím vody a pocením, není-li nemocný usláblý.
Při vleklých otravách jest léčení obtížné, v ústavech často s
úspě¬
chem se provádí vysoušeči léčbou.
Asthma, dusnost, je onemocnění často velice záhadné.
Náhle,
jakoby nemocný. neměl dosti vzduchu, nastane těžké dýchání, úzkost,
rozčilení, obličej se zbarví do modra, tepna bije nedostatečně, nemocný
•

kašle

ztráví tak až i několik

hrozných hodin.
jisté formy dušnosti souvisí s vadami srdečními; tím
by se poněkud vysvětlilo, že záchvat takový bývá rozčilením vyvolán.
Bylo zjištěno u těchto nemocných i bujení polypů na nosní sliznici
a po odstranění
jich záchvaty bud úplně neb alespoň částečně přestaly.
Nejčastěji však se nepodaří nalézti pravou příčinu.
Léčení. Nemocný nechť pečlivě se vystříhá všeho, co ústrojí dý¬
chací dráždí —: prachu, kouře tabákového, mlhy a pod., ovšem že pečlivě
provedeme i výživu. Činnost kůže má býti bezvadná, spánek dostatečný
a

Zdá se, že

a

mnoho čerstvého vzduchu

za

dne i

v

noci.

V době záchvatu omý¬

vejme tělo horkou vodou, smíšenou s octem; dejme koupel rukou (430 C),
týl omývejme studenou vodou, tlucme pozvolna na záda a prsa. Ne¬
mocní však nejlépe učiní, uchýlí-li se na nějakou dobu do léčebného
ústavu, an jen tu pozorným a delším pozorováním lékař může nemoc
a často i
příčinu její důkladně poznati.
Astigmatismus.

Rohovka

oka

našeho má

býti částí polokoule,
mathematicky přesně zakřivené, tak aby procházející paprsky svě-
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jednom bodu se soustředily. Po vřídcích rohovka stažením
jizvy nebo jizev ztratí tuto podobu; totéž se stává z příčiny posud ne¬
známé již při narození, jen že tu jest znetvoření jaksi pravidelnější,
rohovka má spíše podobu obrácené lžíce místo polokoule, t. j. jest oblá
se dvěma
různými průměry.
Děvče i2leté trpělo na rohovce vřídky skrofulosními. Po letech
rohovka byla úplně průhledná, ale dívka nemohla konati jemnější práce
a
nebylo ani brejlemi lze chybu tu napraviti.
v

Atrofie,

úbyt.

Atropin.

V

Stává-li se některé ústrojí nebo některý úd
menším, zoveme to atrofií, úbytem. Jsou jisté nemoci, které ku konci
vedou k úbytu, na př. některé nemoci jater a ledvin. Přirozený jest úbyt
mateřníku a vaječníku stářím.
očním

lékařství

jest atropin nezbytný ku

znání nemocí vnitřního oka; užívá se ho i k léčení
veliké opatrnosti, ježto slzami dostává se do nosu a
vstřebán

býti nebo stékati do hltanu

a

—

rozpo¬
tu však třeba

odtud může bud

způsobiti otravu.

B
Bakterie

jsou živoucí tvary, které jsou oku prostému nevidi¬
telny. Jsou to zvláště organismy, hnilobu a nákazu způsobující.
V době novější nauka o organismech těch doznala zvláštní pozornosti,
povstala „bakteriologie", hlavně pracemi Pasteura a Kocha zahájená.
Při hnisání nalezeny bakterie v hnisu, při choleře v stolici, při tuberkulose plic v chrchlích, při kapavce ve výtoku — vždy při téže nemoci
nalezen týž organism, ba pěstěním některých na látkách živných a vočkováním jich vždy táž nemoc vyvolána. Tím učiněn vážný krok ku vysvět¬
lení záhadných nakažlivých nemocí. Pozornost badatelů tím však úplně
se odvrátila od vnitřních výkonů našeho těla, které jsou přece předůležité, pokud se ku vývinu nemoci vztahují.
Bakteriím nedaří se všude stejně; zajisté podmínky životní mají
tu veliký význam.
Víme již tolik, že nečistota, zlenivělá výměna
látek, ochablé tkanivo zvláště jim svědčí. Příklad: chudokrevný,
slabý muž, s povrchním dýcháním vdechl asi zrovna tolik bacillů tuberkulosních, jako statný, zdravý jeho bratr. U bratra se neujaly, ale
u něho se snadno zahnízdí, nerušeni ani silnou ventilací plic, ani zdravou
krví. Během času předčasně zemřel, kdežto bratr jeho jest živ a zdráv
a stále ozbrojen proti nákaze.
Víme, že bacillus cholerový zahyne ve
zdravé šťávě žaludeční; jest mu asi již nevolno ve zdravých slinách

I
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Mnohé poměry

jsou však ještě nevyjasněny. Tak nalezeny
druhy organismů, jež prý jen difterii a jen zánět plic způsobují i při
jiném, mírnějším onemocnění.
Co tedy? Máme ruce založiti a trápiti se smrtelnou úzkostí před
četnými těmito nepřáteli? O jistě ne! Víme, že ve zdravém těle
máme záruku proti ujmutí se nákazy a v čistotě záruku proti šíření
se jejímu, i budeme tedy obezřele si hleděti nejen
upevnění a udržení
si zdravého těla, ale i největší čistoty osoby vlastní a celého, nám pod¬
řízeného okolí. To jest stanovisko člověka moderního, sledujícího se
zájmem vývin věd přírodních a lékařských. To jest i stanovisko zdra¬
vého rozumu, který by i v tomto směru slavil triumfy — kdyby se naň
častěji myslilo! Tedy nejen my, ale i bakterie mají své nepřátele:
zdravý rozum především, pak slunce, vzduch a pohyb.
v

Balneotherapie jest nauka o lázních a o
V

Balsám.

účinku vod minerálních.

dobách

dávných užívalo se na Východě rozličných
rčení „To jest balsám na mé rány“. Balsámy obsahují pryskyřice a silice. Některých užívá se posud vnitřně,
jiných zevně při jistých nemocech kožních.
balsámů

a

dosud udrželo

Barometr

se

(tlakoměr) jest přístroj, znázorňující nám rozdíly tlaku
nemocní, zvláště s jizvami, obstarávají si věc tu sami.

vzduchu. Citliví
Barviva
kladním
kůži

a

v

těle živočišném

nacházející. Barvivo krevní jest zá¬
něhož ostatní pocházejí, jak vidíme na duhovce,
se

barvivém, z
vlasech; mimo to tvoří

ve

se

barviva žlučová

a

černé barvivo,

melanin.

Barviva rozdílně

jeví;
jako ,,len‘ť světlebarvými, a lidi
černými; příčina nám známa
křtěný černoch zprvu černý
a

znenáhla

nanu

se

se

vidíme lidi s docela jasnou koží a vlasy
hnědé, tmavé, černé kůže s vlasy do modra
není. Povědomo jest, že první v Praze
nebyl, teprve později tmavěl a tmavěl,

stal skutečnou naší raritou.

—

Po delším tížívání dusič¬

stříbrnatého kůže nemocného značně ztemní.

I

jisté nemoci vedou

ku ztemnění kůže.
Basedovská nemoc, viz Nemoc basedovská.

Batingovo léčení otylosti druhdy
dáváno

výhradně
rationelnější.

maso

Baunscheidtismus.

častěji se provádělo. Nemocnému
k požívání, při čemž hubl. Nyní máme methody
K. Baunscheidt

vynalezl přístrojek, který po
prudkém úderu péra množstvím svých jehel protne kůži: do otvorů
takto způsobených vetře se olej krotonový, který způsobí zánět kůže,

Ustrojí dutiny
hrudní

.

a

břišní

TAB. VIII.

Představme si, že kůže od ohryzku až po
štěrbinu stydkou jest rozříznuta a až k pod¬

paží odstraněna; také žebra i kost hrudní
jsou odříznuty, tak že vidíme, co jest pod
nimi. Bílá vrstva v právo v dutině hrudní
jest pohrudnice, jež jest v levo stažena.
Pod ní vidíme čistou tkáň plicní, obklopenou
zbytky žeber, pod tím pak játra a žaludek.
Přechod žaludku

v

tenké střevo lze snadno

poznati, rovněž jako mezi tenkým střevem
a játry měchýřek žlučový, který při chorob¬
ných změnách mnohdy lze cítiti skrze stě¬
ny břišní jako tvrdý nádor. Žlutavý povlak
tlustého střeva jest tuk, na levé straně lze
sledovati přechod tlustého střeva v konečník.
Stěsnané kličky tenkého střeva, zbarvené pobřišnice, obklopují měchýř močový, jenž
kulovitě vyčnívá do dutiny břišní. Kdo si
vštípí v paměť tento obraz obsahu dutiny
hrudní a břišní, bude moci sám na sobě
zcela dobře zjistiti polohu jednotlivých or¬
gánů. A to jest ve případech nemoci často
nanejvýš důležité. Nahromadění velkých cev
v krajině hrdelní činí snadno pochopitelným
velikou nebezpečnost zranění v tomto mí¬
stě ; kostěný krunýř kryje plíce, srdce i já¬
tra, kdežto posunutelnost a měkkost kliček
střevných umožňují ochranu jich při tlaku
a nárazu. Tak se příroda o vše postarala,
na vše pamatovala.

Pohrudnice

Ohryzek

Plíce

Játra

Méchýř žlučový

Žaludek
Dvanáctník
Tračník

příčný

Tenké střevo

Tračník sestupující

Tračník vystupující

Konečník

Méchýř močový

*

Ustrojí dutiny hrudní
Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

a

břišní.
Tab. VID.
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se

těšil přístrojek

ztrácí.

ovšem

jen normálních — vidíme,
jest zdravý spánek, a tím má býti i nám, — úplným klidem, za kterého
všeliké důležité opravy, zvláště v mozku se vykonají a nastřádají se
nové síly. Osvěžující spánek má býti pevný a klidný, nerušený žádným
hlukem. V městech, zvláště kde projíždí elektřinou hnané vozy,
ovšem daleko jsme této podmínky, a proto zkrácené, nedostatečné a přetrhované spaní nás činí nervosními, předčasně ustaráme, zažívání a srdce
trpí, a konečně život nás už ani netěší. Příčinou bezsennosti jest však
i špatný vzduch, nedostatek kyslíku, notná, málo záživná večeře, hojně
svlažena lihovými nápoji, které nám ženou krev k hlavě, neb omamují
pouze a neuspávají, a studené nohy. Velká ložnice, dobrá, ne příliš
teplá postel, procházka před ulehnutím a otevřené okno již mnoho při¬
spěji k usnutí. Ku spaní nám často dopomůže cvičení dychadel po
V4 hod.; po 5—15 minut trvající vzdušní koupel, ovšem za dobré temperatury a s provozovaným při tom prostocvikem; máme-li nohy studené,
tedy horká koupel na nohy; studený obkladek kol lýtek; pozvolné po¬
čítání ; massáž celého těla po ulehnutí, ale bez hovoru. Jemné tření za
monotonního napomínání k usnutí pomáhá často u dětí. V těžších pří¬
padech pobyt na venku, v úplném klidu, výlety do hor za účelem fysické
únavy. Nesahejme však nikdy hned a bez rady lékařské ku prostřed¬
kům lučebným.
—

co

jest to stav člověka, který dýše, jehož
jehož mozek nikterak neodpovídá na dráždění zevní, jako
by vůbec už nežil. Uměle vyvoláme tento stav bezvědomí tak zv. pro¬
středky narkotickými, chloroformem, étherem, alkoholem, opiem; na¬
hromaděním kyseliny uhličité v krvi a t. d. nastává přirozeně při otře¬
sení mozku, překrvení nebo nedokrevnosti mozku, ke konci zánětu
ledvin, cukrovky a pod. Ovšem jen lékař dovede rozeznati rozličné tyto
stavy, ač to lehké není. I laik si utvoří sice jakýs úsudek z barvy obli¬
čeje, která při překrvení mozku jest zardělá, při nedokrevnosti bledá;
při zamodralých rtech a zamodralé barvě obličeje krev jest přeplněna
kyselinou uhličitou. Často nás poučí i zápach z úst, oč jde.
Léčení. Nemocného uložíme přiměřeně, s hlavou zvýšenou při
obličeji zardělém, sníženou při obličeji bledém, na lůžko, otevřeme
okna, odstraníme šatstvo — ostatní jest věcí lékaře.
krev obíhá

a

Bělotok

jest následek katarrhu bud dělohy, bud pochvy, bud
Vyskytuje se hojně u chudokrevných, trpících stude-

hrdla děložního.
Žena lékařkou.
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nými nohami, u skrofulosních a oslablých. Zdravá žena neví, co to
jest! Především nutno síliti celý organismus. Nemá to věru smyslu,
stále se obírati malým místečkem a léčit malý kousek těla, je-li celé tělo
sešlé, ochablé; posílíme-li celé tělo, nezůstane jediný prst, jediný kousek
ochablým. Zalejeme-li švadlou květinu, zvednou se všechny listy.
Bílkovina

vyskytuje se ve všech tělesech organických jako bílek,
sýrovina. Bílkoviny snadno se rozkládají. Any přispívají
ku zbudování tkaniv našeho těla, musíme jich s dostatek potravou do
těla vpraviti; — potrava, chudá na bílkoviny, nám nesvědčí a potrava
příliš bohatá na bílkoviny nám škodí; ústrojí nepostačí vylučovati roz¬
kladné látky z bílkovin, tytéž se hromadí a jsou příčinou nemocí. Roz¬
kladné látky ty jsou: močovina, kyselina močová, kyselina hippurová,
vláknina

a

kreatin atd.

Biologie jest nauka o všem živočišstvu, pátrající po souvislosti
všech úkazů životních

a

jich podmínkách.

Blouznění opilců, či delirium tremens,

povstává chronickou otravou

lihem, t. j. z lihových nápojů, vína, piva., kořalky, atd. Víme, že líh
jest jed působící přímo na mozek a míchu, a v tom jest ono veliké ne¬
bezpečí. I jeví se otrava chronická příznaky se strany mozku: velkou
tísní, pocitem strachu, hallucinacemi; nemocný vidí kolem sebe samá
drobná zvířata, myši a t. d., nemůže spáti, trpí velkým nepokojem, na¬
stane vysílení a smrt, nebo zotavení, nové pití a nový záchvat děsné
této otravy. Není smutnějšího pohledu, než viděti muže v nejlepším
věku, silného těla, otce rodiny, často dobrého pracovníka, zdrceného
a skoleného
pouhým, nešťastným zvykem piti, omamovati se v ovzduší
naplněném výpary lihovými, kdež všichni pijí. Jim všem pití takové
jest posvátnou věcí, které nikdo nesmí se doteknouti rouhavou rukou.
Chceme-li zachrániti

pijáka v tomto období, nezbývá, než isolojej v ústavu ku léčení pijanů. Obce klidně pohlížejí na blížící se
katastrofu; dokud jest co v domě, muž se smí opíjeti, každý se tváří,
jakoby tu bylo vše v nejlepším pořádku, až pak obci jest se starati
o zuboženou rodinu.
Angličané před mnoha lety přijali zákon, dle
něhož soudce může odsouditi opilce — muže i ženu
k vězení, t. j. ku
vyléčení v ústavu pro pijany, a to i na dobu dvou let, byl-li postihnut
opilý na ulici.
Nám zdá se býti ohavným, že muže někdo člověku už napilému,
tedy otrávenému lihem, prodati líhu ještě více, čímž těží již ze z j e vného a hotového již neštěstí pijákova i jeho rodiny. I když opilý ani
státi již nemůže, položí-li na stůl peníz, dostane, co žádá, a
pak se
váti

—
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jednoduše vyhodí, byl-li to poslední jeho haléř!
sovaných státech kruté, zištné barbarství.
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Takové panuje v civili-

jest zlem všeobecným, a příčiny mohou bytí
různé; proto jest věru naivní, vnucuj í-li si lidé navzájem vý¬
tečný prostředek — tu antipyrin, tu migraenin, tu fenacetin atd., který
jemu výtečně ne pomohl, ale pomáhá, t. j. bolest hlavy jen tlumí, ale
nevyléčí. Víme, že dlouholeté bolení hlavy může pocházeti od vady
zrakové; víme, že sevřením krku úzkým límcem, stažení těla šněrovačkou
způsobuje stavění se krve v hlavě a těžkou hlavu i bolest hlavy. Ale
nejen nával krve ku hlavě, nýbrž i chudokrevnost začasté způsobuje
bolení hlavy. Tato lepší se, jakmile více krve k mozku se dostává,
polohou horizontální, kdežto nával krve naopak horší se ještě větším
přílivem krve a zlepší se v postavení přímém a chůzí. Přepracování,
rozčilení, špatné zažívání, zácpa mohou způsobiti bolení hlavy, rovněž
i špatný vzduch, horečka, tvořící se nádory v dutině lebečné, katarrhy
dutiny čelní a rheumatismus svalů lebečních, na dotyk velice pak
citlivých atd. Jaksi samostatným onemocněním jest migréna, o níž
později promluvíme. Léčení závisí na příčině, a po mnoha marných
pokusech trpitelka učiní nejlépe, vstoupí-li do ústavu léčebního, kde
nejen bedlivým pozorováním snadněji pravá příčina se vypátrá, nežli
při krátké návštěvě lékařově doma, ale naučí se tu nemocný i způsobu
života a nutným výkonům. Nikdy však neužívejme léků na poradu
známých; působit novější lučcbniny, v případech těch užívané, velmi
nepříznivě na krev a na srdce.
Bolení

hlavy

velice

Bolest

v

polovici hlavy,

migréna dostavuje se obyčejně náhle

provázena jest zvracením, velkou ochablostí a skleslostí, prudkými
v půli hlavy, při čemž polovice tváře je bucf zardělá, bud úplně
bledá. U žen souvisí často s periodou a s ní i zmizí.
Léčení. Dáme stravu bylinnou, bez lihových nápojů, oběh krve
v
hlavě vždy. měnících, poloviční koupel s chladnějším poléváním
zad, lázně vzdušné, upravíme zažívání a všimneme si života pohlavního,
není-li tu značných chyb. Nebezpečný jest zvyk obecenstva běželi
jednoduše do lékárny a polykati pravidelně prostředky neznámé, ne
vždy nevinné. Číška horkého čaje s notnou dávkou šťávy citrónové
(a cukru) na počátku vzata, může migrénu zadržeti.
a

bolestmi

trápívají velice často ženy. Všeobecná slabost,
onemocnění střev, ústrojů malé pánve mohou býti příčinou. Bez lékař¬
ského vyšetření ovšem nemožno se tu obejiti. Massáže zad, urovnání
stolice, teplé koupele sedací, často studené, krátké polévání, vlhký obkladek 11a noc a tělocvik velice tu prospívají.
Bolesti

kříže
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čase těhotenství

a

u

nervosních,

hysterických žen, jakož i při zánětu objevují se často značné bolesti
v prsu, které
samy sebou nemají významu, leda jako příznak chorobný.
U mnohých paní začasté
objevují se bolesti tyto pravidelně, i v čas
čmýry, kde žláza prsní poněkud i zduří. Teplé obkladky 350 C. a sesílení
těla postačí, při značnějším
stupni třeba vsak důkladného vyšetření
lékařem. Zánět prsu vyžaduje zakročení
chirurgova, došlo-li ku hnisání.
Bolesti

v

životě

často

vyskytují a není divu, vzpomevýkony v malé té prostoře. Při nepři¬
měřené stravě rozumí se, že bolesti
pocházejí od střeva, které tu dráž¬
děno bývá pokrmem
špatně rozžvýkaným, nebo rozkládajícím se,
při čemž vyvinují se plyny, střeva přes míru napínající. Jindy zase
v oděvu
jsou měkké vnitřnosti jako ve skřipci, tak že o normálním, ne¬
zbytném pohybu není ani řeči. Časem oddíl střev se příliš rozšíří, ne-li
ochrne, a nastanou katastrofy, ježto části lejna lpí na stěnách ochablého
střeva, dráždí je až k zánětu a celý pohyb obsahu jest velice zastaven
za
nesmírných bolestí. U žen nutno pomýšleti na záněty ústrojí malé
pánve — vyšetřením se zjistí, oč jde. Je-li stolice při stravě smíšené
barvy
světležlutá nebo šedá, tu při
prudkých bolestech jest pomýšleti na kaménky
žlučové, a vidíme-li stopy krve v moči před prudkými bolestmi v ži¬
votě, jde asi o kaménky v ledvinách, které u žen poněkud
snadněji
odcházejí, i nutno střádati moč a na dně nádoby hledati kaménky. •
Jde-li o nadmutí následkem chyby diétní, dáme klystér, velmi
opatrně provádíme massáži, u dětí s několika kapkami heřmánkového
oleje pod teplou rukou; počišfující thé, krátké, ale opravdové postění;
horký obkladek na život, horkou koupel na nohy a nastane úleva. Kdo
rozumně se šatí, rozumně
jí a dobře proto zažívá, bolestmi v životě
zajisté nikdy nebude trpět i.
neme-li

na

rozmanité

ústrojí

se

a

Úderem a uskřipnutím mohou se
porušiti tkaniva pod
nalézající. Tak cévy se rozmáčknou, krev se vyleje do tkaniva
podkožního a nastane boule. Krev vylitá se mění lučebně a
probíhá
Boule.

koží

se

známou škálou barev.
Léčení.

po

Chladný obkladek až do
bolesti, aby vstřebování se urychlilo.
Brejle.

Zvláště

zahřátí

a

později massáž, je-li

broušeným sklem můžeme opraviti oči, které
nepravidelného lomu světla špatné vidí. Nepravidelným
lomem světla tvoří se jasný obraz
předmětu, před očima se nalézajícího,
buď před jistým místem sítnice nebo za
ním, uvnitř oka, kde jedině obraz
ten nalézati se má,
aby zřetelně a ostře byl viděn. Proto máme brejle
následkem

LÉČENÍ

BEZ

JEDU.

205

konkavní, ale i jiné pro chyby tvaru oka nebo při únavě
a pod.
Melo by se mnohem pečlivěji dbáti toho, aby mládež, dlouho hledíc
z blízka na drobné předměty, měla protiváhu ve hrách, při nichž nutno
pohlížeti do dálky.
konvexní

a

očních svalů

Břicho svislé vídáme často

mnoha a spatně ošetřovaných
porodech, při otylosti a ochablosti stěn, t. j. svalů břišních.
Léčení. Po každém porodu nutno po vyprázdnění dělohy zatížiti poněkud život; položíme naií dle starého zvyku ku př. složené pro¬
stěradlo. Jakmile šestinedělka počne se pohybovati, stáhneme život
opatrně buď kusem flanelu nebo sešitým ručníkem; počne-li vstávati,
upraví se jí v posteli, v leže, pás dobře přiléhající a znenáhla si život
bude omývati vlažnou vodou, nebo provede sama massáž dle návodu lé¬
kařova. Nejen k vůli zachování štíhlé postavy se to vše děje, ale i k za¬
bránění, aby ledviny nesklesly a aby vnitřnosti za přílišné té volnosti
úplně neochably. Angličanky kladou velkou váhu na ošetřování povy¬
tažených stěn břišních, a proto vídáme Angličanky i po 6 porodech
štíhlé jako panny. Ostatní tvary příliš neskromného bříška se léčí massáží, studeným poléváním stehen a života, jakož i pásy.
u

žen po

bylin a jest pro člověka nezá¬
čerstvých zeleninách, které požíváme obyčejně rozsekané, má
dobrý vliv na pohyb střeva. Dobytek, živící se rostlinami, rozpouští buničinu šťávou žaludeční a zažívá ji.
tvoří

Buničina

hlavní

součást

živná. V

C-Č
praktickým způsobem na ioo dílů,
novější době všude se počíná užívati
jen teploměru Celsiova — kromě mezi Angličany a Američany, kteří
nemohou se odtrhnouti od svého Fahrenheita. Vyobrazení 140. nám uka¬
zuje tabulku, opatřenou příčným páskem, jehož posouváním snadno nalezneme stupen kteréhokoliv teploměru.
Celsius

rozdělil

Réaumure učinil tak

teploměr

na

80 dílů. V

jest rozkoší a osvěžením pro zdravé, trýzní pro nemocné
Zdravý, jenž jest schopen vnímat i se zájmem vždy nové a po¬
učné dojmy, nemá tušení, jak rychlé střídání se obrazů a dojmů může
chorého rozdrážditi a unaviti. Proto vídáme zhusta někoho v železničním
Cestování

a

churavé.

vagoně blednouti a konečně upadati do mdloby. Máme-li s
cestovati, dobře se opatřme polštáři, zvláště kaučukovým

nemocným
k nafouk-
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nutí,

pokrývkami, abychom nemocného častěji
jinak položiti, podepříti a domluvme mu,
aby usednuv, ihned oči zavřel a mozek vyhlížením
z

"í

Reaumur Celsius Fahrenhei!

50

63

145

_

60

140

115

45

110
.

30

do

105

95

ra-'ixr je
—

"TUT

85

—

20

00

25

20

15

15

00

50
45

0

—

40
3'

0

místa

a

na

brzo

krátký čas

se

vrátiti do

domova, jest již roz¬
umnější. Za to později společná delší cesta po¬
skytne manželům zajisté osvěžení. Svatební cesty
bývají osudné. Mladý lékař na svatební cestě po
rychlé chůzi ku dráze sklesl a zemřel; jiný mladý
se

rozne¬

hotelu byl převezen do nemocnice, kdež
i zemřel na
tyfus. Jaké to děsné situace pro mladé
ženy! A jak mnohá se vrátí se záněty, často nebez¬

-

J5

Vyjeti si rychle

nejbližšího hezkého

mohl,

5!

10

v cizím městě, ve špatně zvoleném
své štěstí vláčeti jako po trhu jest věru

manžel daleko od domova náhle těžce
70
65

10

Ce¬

nás často nemilé

tak vytouženého vlastního

100
35

a

málo esthetické.

—

40

na

překvapení
hotelu,

120

35

nejlépe převe¬

pro

Nesmyslem jsou daleké cesty svatební.

•125

-

Těžce nemocné

stování není pohodlné; čeká

130

50

ve voze

nemocné, který konečně nestojí
mnohem více, nežli reservované,
nepohodlné kupé;
za to
nemocný ulehne do postele, můžeme leccos
kutit a nemusíme přesedati.

135
55

40

a

okna neunavoval.

zeme
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z

pečnými — ký div! Jak by mladý, zdravý muž byl
s to,
aby vmyslil se hned v situaci útlé své ženy!
Uhřátí, vystydnutí, přílišná únava a nepřiměřená

strava

se

tu

Citron

střídají.
k

se

nám

dostává

polož ralém
jeho kůry i šťávy.
Šťáva má rozličné
výtečné vlastnosti: nahra¬
zuje výtečně ocet, hasí žízeň; i nečistá voda
se JÍ neškodnou; jest hojivá při kurdějích
a
difterii, jsouc výtečným prostředkem desin¬
fekčním; napomáhá zažívání při onemocnění
jater a střev; sráží krev a jest proto výteč¬
ným sví račím prostředkem při krvácení;
i v kosmetice si jí vážíme,
ježto kůži zba¬
vuje nečistoty a skvrn. Oblíbené americké
léčby citronem, popíjení šťávy až ze 30 ci¬
tronů denně neschvalujeme, ježto vede k chu¬
Obr. 141. Talířek k
stavu

z

jihu

a

v

užíváme

TabUlkteploměrůVnaVam

dokrevnosti.

vytlačeni
šťávy citrónové.
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Vyobr. 141. znázorňuje nám velice praktický, čistý přístrojek ku
vytlačování citrónové šťávy; týž neměl by nikde scházeti.
jest latinské označení pro neznámou nám posud
veličinu, která nákazu způsobuje. Že nákaza skutečně existuje, o tom
nepochybuje žádný poněkud bedlivější pozorovatel. Ovšem, aby ná¬
kaza se ujala, třeba disposice, která u téhož člověka tu může
scházeti, jindy zase se naskýtá. Tak jest známo, že lékaři, majíce
prázdný žaludek, neradi navštěvují osoby postižené nakažlivými nemo¬
cemi. Jsme-li úplně zdrávi, ale velice unaveni, tu snáze se nakazíme
a pod.
Jsou zajisté i jiné příčiny. Prof. Kocher, který zvláště se obírá
operacemi vole, za stejné methody, se stejným personálem, se stej¬
nými látkami obvazovými a hedvábím k šití, viděl probíhati těžké ope¬
race příznivě a lehčí následkem infekce končití smrtí.
Po bedlivém
pátrání zjištěno, že nešťastné případy týkaly se lidí stižených katary
střevními, tedy rozkladem uvnitř těla; od té doby neoperován nikdo,
pokud zažívání nebylo normální.
Contagium

Cyanosa jest výraz pro zsinalost, jak se nám jeví u nemocných,

stižených nahromaděním

se

kyseliny uhličité

v

krvi.

Čaj stává se z nenáhla nápojem tak oblíbeným, jako druhdy byla
Příprava jest snadnější a nápoj jest lehčí nežli káva. Nečiní-li se
z
čaje dlouhým stáním výtažek tanninový, jest při neduzích žaludečních,
při bolestech hlavy, při odporu proti mléku velmi příjemným nápojem.
káva.

Činky jsou nám vítanou pomůckou, jestliže jsme dlouho seděli
ošklivé počasí vyjiti. Pro ženy hodí se jen
činkami zvykají si pohybům nepěkným, hra¬
natým, a tlak na srdce při zvedání značné tíže vede k rozšíření srdce.
Pohyby s činkami provádíme zvolna, kommandujíce sebe a oddenemůžeme-li pro příliš
lehké činky, any těžkými

a

Obr. 142.

Činky.
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cliujíce dostatečné; nikdy nesmíme cvičiti do únavy. Ovšem nutno
opatřiti si dobrý návod, nejlépe na počátku zručnou cvičitelku. Mimo
činky pro každou ruku zvláště užívá se i činek, jak ukazuje obr.
142.
Civstvo ústřední. K čivstvu ústřednímu
počítáme jen mozek
míchu, nikoliv však provazce nervů, táhnoucí se všemi
k

ústrojím

a

a

směry odtud

končetinám.

D
Datle

jsou ovoce velice bohaté na cukr; jsou velice živné, ale
slabý žaludek nesnadno ztravitelné, nepochybně asi pro tuhou svou
slupku. Zdravý Arab, stále se projížděje čerstvým vzduchem, obdařen
znamenitým chrupem a žaludkem, ovšem může se živiti velmi dobře
datlemi
snad bychom v krátce i
my s jeho způsobem života toho
dokázali; prozatím však musíme se spokojiti tím, že budeme datle
opatrně pojídati při zákusku.
Holandská dáma, poněkud sešlá a hubená, zkusila usídliti se v ko¬
lonii vegetariánské, řízené
polovzdělanými, ale „nadšenými" vegeta¬
riány. Tu za tuhé práce tělesné a při syrové stravě bylinné každý se
měl uzdraviti.
Když slečna z malé své tělesné váhy za několik neděl
ztratila ještě několik liber, dala se lékaři
prohlédnouti; fíky, datle,
ořechy a jablka, o sobě výtečné, tu nepomohly. Lučebný rozbor dá tu
kolonii úplně za pravdu, sestavení
jest theoreticky správné, ale oslabené
zažívání nemohlo theorii
prakticky dotvrditi.
Proto, kdo mnoho musí seděti, kdo má slabé zažívání, budiž
opatrný, požívá-li datlí. Zdravým lidem a zvláště dětem slouží tytéž
výtečně.
pro

—

Často potřebujeme rychle působící
davidlo, ku př.
při otravách, při nebezpečí zadušení, při záškrtu a pod. Máme davidla
nebezpečná, prudká a lehká. Nezapomínejme, že dávení jest již samo
o sobě
výkon nesmírně unavující, který může přivoditi únavu srdce,
pročež dobře uvažme vše, než davidlo podáme.
Neuškodí zajisté teplá voda bez
přísady nebo se solí a olejem, olej
ricinový, polehtání pírkem nebo prstem. Kde nutno rychle jednati,
dáme půl grammu nebo gram
ipekakuanhy, dávivého kořene.
Po vrhnutí podejme čerstvé vody a položme
teplý obkladek na
Davidla.

žaludek.

Deflorace, porušení panenství, má naznačiti, že dívka ztra¬
svou nevinnost. Děvče, Lteré muže
nepoznalo, má záhyb

tila
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blánitý, přepažující částečně vchod do pochvy. Týž však, jsa nestejně
silný, může se nahodile protrhnouti, a to skokem, jízdou, pádem atd. Jest
tedy brutální, chtíti mravní cenu dívky jedině posuzovati z nejisté této
známky, a jest obou, ženy i muže, nedůstojné.
Kdybychom všichni a všude mohli zachovati úplnou
čistotu, nebylo by třeba desinfekce. Nutnost desinfekce znamená
vždy, že nečistota se někde usadila neb i zahnízdila. Obyčejně
s desinfekcí spojujeme představu o tyčinkách-bakteriích nebo mikro¬
organismech, kterým zvláště ve špíně se dobře daří. V obecenstvu dojde
časem k téže změně názoru, jako u chirurgů: dříve se myslilo, že žíra¬
vými, ostrými látkami lze usmrtiti šmahem všechny škodné zárodky
při operacích. Znenáhla však vytříbil se náhled, že lépe dbáti všude nej¬
větší čistoty; ježto lze těžko se spolehnouti na desinfekci, dbá se nyní
přesněji asepse, t. j. čistoty jak možná největší; bráníme se, pokud
možno, roztrušování mikroorganismů. Tak za působení zdravého
rozumu a větší znalosti, zvláště u našich hospodyněk, stane se, že nespolehnou se v čas epidemie na desinfekci, ale že každodenně otevírajíce
dvéře i okna dokořán, odstraňujíce koberce a zavádějíce alespoň v lož¬
nicích a v jídelnách linoleum s krásnými vzorky a v dobré jakosti, za¬
věšujíce záclony co nej řidší, vpouštějíce beze strachu pro krásný ná¬
bytek sluneční světlo, tento nej mocnější desinfekční prostředek, dbajíce
o čistotu nejen vlastního těla, ale i všech členů domácnosti, netrpíce
žádných odpadků v kuchyni, všímajíce si podmínek životních všech
druhů bakterií od sklepa až po střechu, doznají neočekávaného
obratu stavu zdravotního. Pro ženy intelligentní jest tento boj neméně
zajímavý, než pro nej učenějšího bakteriologa, a výsledek bude pro
rodiny neméně utěšený, než byla tatáž duševní práce pro nesčetné
operované.
Po nakažlivé nemoci očišťujeme ložní prádlo, žíněnku atd. parou
ve zvláštních ústavech; lžíce, vidličky a vše, co lze vyvařit, dobře vy¬
vaříme; podlahu umyjeme vodou, v níž byla rozpuštěna soda nebo ve¬
zmeme s dostatek mýdla; čalouny vytřeme čerstvou chlebovou střídkou;
do záchodu vlévali jsme již dříve mléko vápenné a prádlo nemocného
jsme kladli ihned do horké sodové vody — jsme tedy s to, bychom
obstáli před tribunálem vědy.
K desinfekci obydlí užívá se nyní s výhodou t. zv. formalinové lampy
(Scheringovy), která vyvíjí páry vody s formalinem; tyto za 5—7 hodin
všechen prostor po nakažlivé nemoci zdesinfikují, skříně a zásuvky se
otevrou, prádlo a šatstvo se rozvěsí, okna a dvéře uzavrou. Po ukončení
desinfekce se otevrou okna a dvéře a zápach po formalinu se potlačí
Desinfekce.

ammoniakem.
Žena lékařkou.
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novorozeného, trpícího hnisavým zánětem spojivky,

má úlohu zvláštní, ježto nákaza ta velice snadno se přenáší; musí
každém obkladku a obvazu ruce pečlivě umývati v roztoku lysolu,
mátu
vání

—

nebo

co

lékař nařídí.

Rovněž tak musí si

si po
subli-

počínati při ošetřo¬

příjice.

V novější době často a mnoho slýcháme o dědič¬
obecenstvo nemálo postrašeno jest bádáním ve směru tom, jež
nikterakž ještě není ukončeno. K upokojení svých čtenářek ihned
Dědičnost.

nosti

a

poznamenejme, že nemoci se mohou sděliti, přenésti, ale ne v plném
slova smyslu zděditi. Zvláště nemoci, kterých obecenstvo a ženy velice se
lekají, tuberkulosa a rakovina, přímo dědičné nejsou. Kdož měl
větší příležitost tuberkulosu zděditi, nežli španělský král, jehož otec,
než se syn jeho narodil, vysílením zemřel? A mluvit se vší určitostí
o dědičnosti
rakoviny, když u „dětí“ propuká, any čítají 50—60 let
věku svého, jest při nej menším trochu podivné. Vidíme ovšem, že
dědíme tahy obličeje, barvu vlasů, očí. Jako tu stejné vlastnosti tkaniv
nám v oči bijí, tak zajisté i v jiných tkanivech určité vlastnosti mohou
býti stejnými u dětí a rodičů, t. j. větší neb menší pevnost, větší neb
menší odpor proti jistým vlivům. Ostatně nejsme jen dětmi matky,
která snad pochází z rodiny tuberkulosní, ale jsme i dětmi otce, který
pochází snad z rodiny úplně zdravé, neb obráceně. Víme, že základní
vlastností živočichů je tendence ke zdraví, k síle, ke zdatnosti. Řízneme-li se, příroda sama nechce trpěti ránu a rána se zhojí, nepřekážíme-li jí. Tak i v rodinách, stižených náklonností k jistým nenáklonnost dobrou volbou manželů a manželek se z t r á c í.
Třebas lékaři někde radili, aby zákonem se zakazovaly sňatky tuberkulosním a členům rodin, stižených nemocemi duševními, lze to těžce
mocem, tato

provésti; schválí však každý lékař, aby ztížen byl jak možno sňatek mezi
blízkými příbuznými a nebude raditi ke sňatku souchotináři a osobě
těžkou chorobou
Co

nervovou

stižené.

najisto vede k degeneraci pokolení nových, jest požívání
lihových nápojů. Tu jest věc hrozně jasná, všude zjištěná a všude —
nepovšimnutá. Líh jest osudným jedem pro tkaniva našeho těla a expe¬
rimenty na psech zjištěno, že právě potomstvu jest líh zhoubným.
Silná, zdravá žena provdala se za pijáka a porodila 5 dětí ; z těch
zemřely 4 po čtyřech dnech, jedno dožilo se stáří 5 let. Muž zemřel
a žena
provdala se za muže, který velice zřídka pil lihové nápoje; po*
rodila dvě děti, které nikdy nestonaly, starší bez nemocí dosáhlo
čtyř let.
' • F*.Wn|
Nikdy neztrácejme naděje vůči slabým dětem nemocných rodičů,
ale podle jistého plánu důsledně hledme síliti jejich organismus — jak
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výsledku dosáhla královna-vladařka španělská a hollandská!
Nejde tu o náběh a o nadšení pomíjející, ale o práci usilovnou, o studium
pečlivé, o vedení rozvážné. Dobrý účinek najisto svým časem se objeví
skvělého

Dětský organismus se liší značně od těla člo¬
jiný průběh nemocí. Děcko, narodivši
ústrojí vyvinuta, tak scházejí ku př.
za prvních dnů žlázy slzní; žlázy slinné vyvíjejí se teprve v 6—9 ne¬
dělích, pročež novorozenec nemůže ztrávíti mouku; zuby scházejí úplně,
vše se teprve tvoří a připravuje. I lučebné pochody jsou v organismu
dětském poněkud jiné. Dítě klade menší odpor vlivům nepříznivým
a
reaguje mnohem prudčeji. Vídáme prudké horečky pro nepatrnou
příčinu a mnohé dítě prodělá řadou v krátkém čase skorém všechny
Dětské nemoci.

věka vzrostlého, a proto vídáme i
se v čas normální, nemá všechna

dětské nakažlivé nemoci.

Matky zvláště pečlivě měly by si .zapamatovati rozdíl ústrojí zaží¬
U vzrostlého má žaludek polohu podélnou, od levé strany na
pravou. U novorozence žaludečelc, do něhož se vejde lžíce vody nebo
dvě, stojí kolmo. Tím příroda ukázala, jak má býti dítě živeno, malými
dávkami a mlékem mateřským, což nežádá tolik práce žaludeční.
Tenké střevo jest v poměru ku velikosti děcka delší, než u vzrostlého,
má značně vyvinutou sliznici a méně vyvinuté svalstvo — vstřebání
jest tedy mocnější než pohyb, veliká to výhoda, ano děcku se tak
dostane mnohem většího množství živných součástek.
Při umělém
krmení ztrácí se nezbytná k dobrému trávení kyselina solná, při
kojení neschází nikdy. Vysvětlí se nám tím hrůzná úmrtnost ko¬
jenců — nekojených, následkem porušeného zažívání, této funda¬
mentální činnosti organismu teprve se tvořícího. Každá matka měla
by si hluboce vštípiti, že nelze porovtiávati průjmy kojenců a průjmy
vzrostlých. Průjem kojenců jest onemocnění velice nebezpečné a těžké
a nutno ihned s počátku, je-li stolice zelenavá, lékařské pomoci vyhledati.
vacích.

Vzduch, světlo, potrava, voda, řádně-li jich užito, velice blaze pů¬

dětský organismus. Zavinutím vlažným můžeme potlačiti
prudkou horečku. Ovšem, chybí-li děcku základní tyto podmínky zdra¬
vého vývinu, neodolá, zhyne. A jak často živoří ve velice elegantním
pološeru, při drahém víně!
sobí

na

jest rozpoznání, kterou z přečetných nemocí, jimiž
býti můžeme, v tuto chvíli trpíme. Diagnosa spolehlivá spočívá
na podrobné znalosti zdravého i nemocného těla, na zručnosti ve vy
šetřování a pozorování, 11a přesném uvažování okolností a na logickém
zpracování všech dat vyšetřením získaných. Diagnosa na jediný pohled
jest odvážlivou hračkou. Nemoci jsou si podobné, ne však nemocní,
Diagnosa

stiženi
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proto bez důkladného vědění a pečlivého vyšetření nikdo se neobejde,
jedná. Co v obecenstvu v tom směru se děje, jest ne-

kdo svědomitě

uvěřitelno.

Kolikráte

nemožno lékaři

i

nej zručnějšímu hned nemoc
rozpoznati; sousedka jen otevře dvéře, pohlédne na nemocnou, vyptá
se na několik příznaků a již slyšte: „Má drahá, vždyť vy stůněte zrovna
jako já stonala, to jest jednoduše neuralgie, a to ten váš doktor neví?“
Tak povrchnost i tu koná lehkomyslně zhoubné své dílo, jako všude
jinde.
Starostlivá žena a matka naučí se nepozorovaně posuzovati zdra¬
votní stav svých milých — i nemilých. Bez dlouhého vyptávání pozná
měnící se rozpoložení mysli, spavost dětí, umdlenost, skleslost vzrost¬
lých, špatnou chuť k jídlu, přílišnou žízeň, změněné vzezření, lehké
opuchnutí víček, nohou atd., a dá lékaři velice cenné zprávy o příznacích
před propuknutím nemoci, aniž sama si uloží nemožnou úlohu, lékaře
překvapiti diagnosou.
Diéta.

nosti,

Správa života

v

poslední době doznává vždy větší plat¬

vším právem. „Jezte hodně a pijte hodně44 prodlužovalo ne¬
mocnému chorobu. Kdo však chce raditi, studuj nejprve pilně nauku
o
výživě — a to nejen to, co v knize této jest obsaženo — my můžeme
jen upozorniti na hlavní její rysy — a kdo nemůžeš studovati, vyptej
a to

bez

ostychu svého lékaře řádně na všechny podrobnosti, nečiň, jako bys
v malíčku
i nej dokonalejší kuchařka může se ocitnout i
ve
velikých rozpacích, majíc vařiti ku př. pro nemocného. Bez diéty
žádné ošetření, bez diéty žádné zlepšení šťáv ani krve, bez přesného
odměření množství potravy žádné dokonalé uzdravení!
Máme normální diétu, diétu pro nemocné žaludkem, pro děti, pro
nemocné ledvinami, diabetiky, pro nemoci střevní atd. atd.
Máme léčby hroznové, citrónové, žinčicové, suché, k vykrmení,
k zhubnutí atd. Zkušeností nejprve zjištěno, že můžeme diétou přidati
tuku nebo jej odstraniti, stolici rozmnožiti, zadržeti, vylučování bílko¬
viny a rovněž i cukru zmenšiti, bledničku odstraniti, a tím jsme se do¬
mohli method léčivých, které na štěstí všímá si nyní vždy větší počet
se

vše už měl

—

učenců.

mázdřivka, považována dlouho
počátku; nyní má se za to, že

Diíterie,

alespoň s
lokalisuje

místní onemocnění
onemocnění všeobecné

za

Zvláště děti jí trpí a jest velice nakažliva; probíhá
ale i s vysokou horečkou. Průběh může býti velmi
mírný, ale náhle se zhorší, nebo probíhá buď těžce, a často i po mírném
průběhu nastane ochrnutí, smrt. Děti jsou po několik dnů ochablé,
umdlené, trpí bolestí hlavy, pociťují při polykání bolest v krku, až ko-

se v krku.
beze značné horečky,
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šedý povlak, t. j. skvrnu zprvu na mandli nebo čípku,

zduřené žlázy krční, jež jsou velmi citlivé; po prudké horečce může
nastati mrazení, krvácení z nosu a smrt. Po vyhojení difterie objevuje
se zhusta zánět ledvin, ochrnutí svalů očních — šilhání nebo ochrnutí
a

Případy, objevující se na počátku epidemie, jsou
jsou však i jednotlivé epidemie lehčí neb těžší, pročež statistiky jsou tak různé a tak nespolehlivé.
Matkám co nejdůtklivěji doporučujeme, aby častěji se dívaly dětem
do krčku. Tím se oko vycvičí v rozeznávání rozdílů barvy a jest pak
schopno souditi, jsou-li jisté části zduřelé čili nic. Tabulka naše dobře
jim z počátku poslouží, třeba jen zvláště bedlivě si všimnouti poměrů
zdravých; jet velice naivní, náhle chtíti podati neomylný úsudek,
když nikdy dříve do krku jsme se nepodívaly.
Matka se postaví zády k oknu, dítě, stojíc před ní, řádně rozevře
ústa, a pronášejíc častěji hluboké, dlouhé „á“, umožní dostatečný rozhled
a
vycvičí se oba brzo dostatečně; matka sama, vzavši zrcadlo do ruky
v témž postavení — zády k oknu — svůj krk může prohlédnoutí a tak
se cvičiti.
Za doby zdraví měly by se i malé děti učit kloktati; jako
opičky snadno se tomu za smíchu naučí, a v čas nemoci jsme tomu rádi.
Větším poradíme, aby za kloktání „zpívali nosem“, čímž voda nosem
se vyřine a část za nosem se vymyje. K tomu však třeba cviku; užívejme
ovšem jen vody čerstvé, nepříliš studené.
Léčení: Při horečce a bolení krku dejme nemocnému ihned
obklad kolem hrudi a studený obkladek kolem krku, který při prudké
horečce vyměníme každé půl hodiny; každou hodinu vystříkneme krk
citrónovou vodou 230 C, vidíme-li povlak; dejme i několikráte denně
malý, vlažný klystér. Nemocnému podávejme polévky nemastné a ovoce,
žádné mléko. V čas dejme parní lázeň sedací 40° s pozvolným ochla¬
zením na 20° C, parní lázeň v posteli.
Kašel nebo odloučeni povlaku povzbudíme, užívajíce studené vody,
ku př. poléváním zad; omývejme však dříve krajinu srdeční studenou
vodou a nohy ponořme při tom do horké vody. Často měňme prádlo
nemocného, kladouce špinavé ihned do horké vody se sodou. Ošetřo¬
vatelka nemá nikdy nic jisti v ložnici a často ruce si omývati, rovněž
nádobí se omývá v ložnici. Návštěvy nemají nikdy se přijímati —
a měl by se v té příčině ujati všude způsob vlašský: dole v chodbě
domu vyvěsí se tabulka; ráno a odpoledne se na př. napíše, jak se nemoc¬
nému vede. Přátelé si zprávu přečtou a na znamení účasti se podepíší.
Kdo ví, jak často všechen pořádek v domě se zvrátí, ocení velice šetrný
tento způsob a šťastná rodina, která takto se zprostí zahalečů, nemo¬
houcích se odhodlati k odchodu, leda po uplynutí alespoň dvou hodin.
svalů kolem hrtanu.

zvláště těžké,
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Trvá-li

povlak dva neb tři dny, dejme vdechovati páry slané vody
dávejme horké obkladky. I horká koupel (— ale pozor na srdce —)
s následujícím na to zabalením velmi dobře působí. Záleží na tom, aby
v čas řádně se zakročilo, proto matky znovu napomínáme, aby se učily
prohlížeti krčky a pozorovati své děti; časným zakročením ztratí
a

nemoc

všecku

svou

Zotavuje-li

se

hrůzu.

nemocný, tu často ještě třeba dozoru, ježto náhle
Zavedeme přiměřenou stravu, dáme málo

může nastati ochrnutí srdce.

najednou, ale každé 2—3 hodiny; na noc položíme obkladek 240 C.
pouze 11a život, ráno chladně omyjeme; odpoledne třeme jen záda
chladnou vodou a postaráme se od počátku o dostatek čerstvého vzduchu.
Léčení šerem je věcí lékaře, bez něhož žádný případ této choroby
nebudiž ponechán.
Dna

jest buď nemocí náhle se objevující nebo vleklou. Příznaky
jsou bolesti v prstech nohou i rukou, napuchnutí, tuhost a ne¬
hybnost kloubů, moč kalná, sedlinu jako prášek cihlový obsahující. Strava
převážně masitá a lihové nápoje zhorší nemoc. Při dně ukládá se kyse¬
lina močová ve tkanivech, bud že dostatečně nebývá vyloučena, buď že
se tvoří v přílišném množství.
Léčení.

Přísně nutno zachovati mírnou

diétu;

žádné

maso,

žádné lihové

nápoje. Mnoho čerstvých zelenin, mnoho ovoce a čerstvé
vody. Chřest, celer, petržel působí na ledviny, povzbuzujíce vylučo¬
vání, podmáslí a syrovátka jsou tu velice dobré, i denně šťáva ze 4—5
citronů nebo pomorančů. Horké lázně celkové, horké koupele pískové,
horké vzdušné lázně mocně působí na výměnu látek; za záchvatu bo¬
lestí horká sprcha na nemocný kloub a vlažné zavinutí po tom ztišuje
bolest. I studené polévání často působí. Po záchvatu notný pohyb, jízda
na kole, veslování, stoupání v horách, jízda na koni.
Kdo si netroufá
doma přesně léčení provésti, nechť vstoupí do sanatoria, nikdy však
nezanedbejme prvních příznaků a prvního času, jinak nastane nehybnost
kloubů

a

smutné stáří.

Domácí lékař,

jak druhdy býval důvěrníkem dvou generací,
vymizel, zvláště vyvinutím specialit a specialistů. Často se přetřásá
„zajímavé" thema o lékařích a obyčejně je každý hluboce dojat děsným
osudem obecenstva, které musí trpěti lékaře, odkázané vydělávati si
živobytí nemocemi, jež obecenstvo stihnou a stihnouti musejí, nemá-li
lékař s celou rodinou zahynouti hlady. Zajisté jest poměr ten pro lékaře
trapnější nežli pro obecenstvo, jehož způsob života nikterak nesvědčí
o veliké touze, uchrániti a zachovati si to drahocenné zdraví stůj co
stůj. Bylo by zajisté oběma stranám volněji a lépe, kdyby lékař se
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stal strážcem zdraví celé

rodiny, t. j. kdyby rodina se předplatila u lékaře
Lékař by aspoň při své* snaze, aby „svou“
rodinu jak možno zdravou udržel, vyhnul se konkurrenci pp. kollegů.
Škoda, že jen Číňané a domy panovnické a šlechtické holdují zdravé
té myšlence.
na

celoroční ošetřování.

Douglasův prostor jest mezi zadní stěnou dělohy a přední stěnou
konečníku; jest to vlastně prohloubení pobřišnice, záhyb mezi oběma
ústroji. Často se tu nalézají výpotky, výlevy krve, nádory nebo i pře¬
vrácená horní část

dělohy.

Dub nám

poskytuje listy, kůru a ovoce k účelům léčivým. Káva
jest známa jako prostředek stahující, obsahuje jako ostatní
dubu tannin. Hospodyňky by však samy si ji měly opatřiti.

žaludová
části

Dvojzření
druhu šilhání.

Dýchání.
zení

slabí

a

se

přihází

u

jistých nemocí očních, tak i při jistém
poraditi se se specialistou.

Ovšem nutno tu

Již jsme se zmínili o tom, že zvláště ženy a od naro¬
nesprávně dýchají. Při výkonu tak nesmírně

nervosní

důležitém třeba věci bedlivě si všimnouti.
Velikou

chybou jest dýchání ústy. Vzduch nás obklopující není
čistý, aby beze škody vnikl přímo do plic, i máme zvláště v městech
si hleděti dýchání nosem. Dýchání ústy jest zvyk, jejž nutno potlačiti.
Cestovatel Catlin navštívil během 30 let 150 kmenů indiánských,
representujících na 2 milliony lidí, chtěje dopídit se příčiny, proč
úmrtnost u nich jest menší, než u lidí civilisovaných. Nevšímal si
ovšem kmenů, kde „bílý“ civilisátor už zavedl pití lihových nápojů
dosti

a

zvrhlost.
U

jistého brasilského kmene obnášela úmrtnost mezi dětmi
dvanáct, a i tu bylo zaviněno úmrtí nehodami
a násilím.
Catlin pečlivě prohlížel u kmenů severoamerických nahro¬
maděné lebky, v kruh uspořádané, a by] velice překvapen malým počtem
lebek dětských. Slyšel též, že mezi 2 milliony Indiánů není než tří —
čtyř blbých a chorých myslí a tolikéž hluchých a němých; nikdy ne¬
slyšel o hrbatém, ač se po tom všem zvláště pídil. Indiánské matky
bedlivě pozorují své děti a vidi-li, že počínají dýchati ústy, ihned ustelou
jim tak, aby hlavička byla nakloněna k prsům a bradička se dotýkala
hrudi, čímž jsou nuceny k dýchání nosem. To se podaří ovšem
11 zdravých děti, jichž nosík není naplněn množstvím zaschlých stroupků.
Jiří Gatlin vydal mimo svůj cestopis i vzácný spis: „Zavři ústa
a zachraň si život!“ Snad se nám, nezvyklým klásti váhu na dýchání,
zdá, že přehání, maje za to, že špatné dýchání jest původem všeho
během deseti let méně než
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Zajisté však že sami chybujeme, všímajíce si skorém výhradně jen
výživy potravinami a ne i vzduchem. Pisatelce zdálo se, že není bez
důležitosti a bez zajímavosti, dotkne-li se tohoto obrovského výkonu
tělesného. Zajisté že sliznice a zuby, ústním dýcháním vyschlé, musí
trpěti a naopak, při ústech zavřených, stále slinami svlažovaných
a omývaných ve stavu normálním se udržují.
zla.

dýchání i. klič¬
pozvedáním krajiny horní hrudníku a i pomocí svalů
provedené; 2. ž e b e r n í, pozvedáním žeber a 3. bránicové,

Dýchání hrudní dělíme dle jeho mechanismu v
kové, dýcháni
krčních

pohybem bránice způsobené.
Leží

trání

na

snadě, že k prově¬

celých plic celé plíce

se ro¬

zepnout a svraštiti mají, tedy

celý hrudník i s bránicí má se
pohybovati. Obyčejně se uvádí,
že ženy dýchají žebry a muži
bránicí; jest prý tak i u divo¬
chů, kde „dámy“, jak známo,
nenosí ani

hygienické
telce

se

hygienické ani ne¬
šněrovacky. Pisa¬

zdá, že

u

dam těch ši¬

roké

pánvi odpovídá i širší
jejíž pohyby jsou
méně nápadné. U našich dam
ovšem tlakem šatů způsob dý¬
chání pozměnítí se musí.
Chybnou školou zvyknou si
někdy zpěváci zpívati, t. j. dý-

bránice,

Obr. 143.

Objem hrudi
vydechnutí
plíce; b bránice;

Obr. 144.

chati horní částí hrudi,

namá¬

dutiny břišní po
vdechnutí.
nejdolejší část bránice.

hajíce viditelně i pomocné
svaly
krční, které ku př. zvláště
a
c
i v záchvatu dýchavičnosti se
napínají, což jest nejen nepěk¬
né, ale i škodné, any svaly krční nuceny jsou k jisté součinnosti. Při
normálním dýchání pomocné tyto svaly jsou úplně klidný.
a

Dýchání

pouze žeberní jest nedostatečné a zvláště u děvčat a žen
cvikem sesíliti a oživiti. Na vyobrazení 143. a 144. znovu připo¬
mínáme si rozdíl mezi hrudí při vdechnutí a hrudí při vydechnutí. Při

má

se

vdechnutí

jest páteř prohnutější, kost hrudní výše, bránice plošší;
při výdechu průměr hrudníku z předu do zadu se zúží, bránice se více
sklene, vnitřnosti pod bránicí ležící mají tedy zase více místa.

.
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pohyb při zavádění umělého dýchání.

Při utopených, při oběšených, zadušených nebo
se

umělého dýchání,

Obr. 146. Druhý
Žena lékařkou.

BEZ

nejen

aby nahromaděný

pohyb při zavádění umělého dýchání.
28
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vypudil a aby kyslík
oživil.

zase

do krve

se

dostal, ale

zase se

Bezvědomého

položíme na zem; aby hrud byla volnější, podsuneme
pevnou podložku, jak vidíme na obr. 145. a 146.; jsouce za hlavou
bezvědomého, uchopíme oba lokte a rychle je zvedneme nad hlavu, podržíme maličko a zase je pošineme zpět, pevně je ku hrudi přitlačujíce.
Tak pokračujeme, za minutu asi iSkráte, řídíce se podle vlastního dý-

Obr. 1-47. Pokus křísící hnětením srdce.

cháni.
ale

Méně namáhavé

jest obracení bezvědomého
zajisté i méně účinné.
Obr.

se

strany na stranu,

znázorfiuje nám methodu, při níž klademe obě ruce
pozorně na život a poněkud rychlejším pohybem je vytlačíme vzhůru
a ke straně, načež je rychle zvedneme.
147.

V

poslední době pravidelně se vytahuje jazyk a v Paříži sestaven
byl stroj, který obstarává s mathematickou přesností po několik hodin
toto oživování při utopených. Navržena i
přímá massáž srdce, ku př.
při náhlém úmrtí za narkósy na operačním stole otevře se hrud a operateur rukou hněte sval srdeční.
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Dýchání nosem jest nadmíru důležité, jak jsme už jinde po¬
dotkli, a nemělo by se nikdy zanedbati. I starší lidé, odvyknuvše
konečně

dýchání ústy, těšili se pak mnohem lepšímu zdraví. Ameri¬
mají v obchodu malé destičky celluloídové, které na noc se vsunou
dovnitř kolmo mezi rty a mezi zuby, tak že i při otevřených ústech
vzduch vnikati nemůže. Ovšem především nutno odstraniti překážku
v nose a pak silnou vůlí dospějeme k ideálnímu dýchání.
čané

dýchání, jak je vídáme
při zánětu plic, pohrudnice, souchotích, při křupu, difterii atd.
Otevřme okna, ustelme nemocnému vysoko pod hlavou, postarejme
se o vyprázdnění střeva, nedávejme nijaké jídlo nadýmající; studený
obkladek na srdce, horký na nohy, něco čaje nebo málo kávy.
Dýchavičnost, dyspnoé, znamená těžké

Dýmej

v

tříslech.

Při ráně zanedbané nebo zanícené

na

noze,

při vředech na pyskách stydkých žlázy v tříslech zduří a tvoři
dýměj tříslový. Při nákaze jedem syfilitickým jsou tvrdé a bolestné.
Léčení se obrací proti původní nemoci. Podebrala-1 i se žláza, nutno ji
řezem otevříti. Obklady z octanu hlinitého někdy zánět rozptýlí, že ku
hnisání nedojde.
nebo

E
Echinococcus či měchožil

jest zárodek tasemnice velice často
psů se vyskytující. Hlazením psů může ulpěti na ruce a uchopíme-li chléb a pod., dostane se do úst a vnitřností člověka, odkudž pak
se dostane bud do jater, do plic, do vaziva podkožního, do oka, do vaječníku, do prsu, do kosti, do mozku, a to u mladých i starých, nejčastěji u lidí prostředního věku. Rozšířen jest všude, kde pes se chová,
v Islandě prý každý sedmý člověk stižen jest měchožilem.
Příznaky se jeví dle sídla a velikosti měchožila, který pozvolna
roste a velikostí svou, t. j. tlakem se stává nepříjemným nebo nebez¬
pečným* tím, že zhnisá.
S počátku, pokud jest docela malý, lze jej nesnadno rozpoznali,
a i později začasté těžko lze na určito zjisti ti, oč jde.
Ač někdy odumírá
a značně se změnu je, přece, kde jest poznán, musí býti, pokud možno,
operován. Odstraněn bývá též i elektřinou pomocí dvou jehel v nádor
zabodnutých. Je-li ve vazivu podkožním, tu se provalí na venek a na¬
stane rychlé zhojení.
Střežme se pečlivě mazliti se se psy, a kdo psa máš, odevzdej jej
na čas zvěrolékaři, aby vyšetřil, je-li tasemnicí psí stižen čili nic. a
pak
u
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maso.

Lépe však zajímati

se o

věci

méně

těhotných dostavuje se náhle, a to často u žen
zdravých a silných. Jsou to křeče s bezvědomím, opakující se
v záchvatech více méně hojných,
smrt může nastati v málo dnech.
Myslilo se, že dráždění a onemocnění ledvin jest příčinou křečí těch,
často však ledviny jsou úplně zdravé. Jiní mají za to, že v krvi na¬
hromadí se odpadky z výměny látek matky i plodu, a ty, nedostatečně
byvše odstraňovány, že jsou příčinou oněch křečí. Pohled na nebohé
trpitelky jest srdce rozrývající. Porodníci doporučují rychlé provedení
porodu, jinak varuje se před veškerým drážděním a dává se chloroform
a morfium k utišení. Zajisté že ničehož nepokazíme, snažíce se povzbuditi
výměnu látek teplými koupelemi s následujícím zabalením a přiložením
horkých lahví; klystéry k vyprázdnění střeva jsou tu důležité; dáme po
nich malé klystéry chladné. Okna nezapomeneme otevříti, dobře okysličená krev jest vždy výhodnější, nežli krev pokažená.
Eklampsie

zdánlivě

čarodějka, překvapující nás co den novými
divý, zajisté má též v zásobě i lecjaká nová ještě překvapení pro ne¬
mocné, a to, doufej mez, k jejich blahu. Již po léta užívá se proudu
galvanického, stálého, a proudu faradického, přerušovaného, v lékařství,
v novější době i elektřiny statické.
Dobré výsledky zaznamenali, kdož
užívali proudů slabých; zvláště lidé nervosní jsou po silnějším elektrisování rozčileni, trpí nespavostí, třesením a pod.
Elektrické lázně jsou mnohým nemocným příjemné a zajisté méně
dráždivé, nežli proudy přímo užité. I elektrické massáže se užívá.
Lázně parní a světelné se nahražují lampami elektrickými.
Paprsky ,,X“ či Roentgenovy nejen jsou neocenitelnou pomůckou
při rozpoznávání nemocí, nýbrž užívá se jich i k hojení, ač jsme jen
na prvopočátku
rozmanitých zkoušek.
Elektřina,

tato

Elephantiasis, slonovina,

je zvláštním onemocněním kůže a va¬
podkožního, které počíná bujeti a vede ku značnému znetvo¬
ření dílů zachvácených, náchylných ku zvředovatění a hnisání. Léčení
se posud valně nedařilo. V Evropě je nemoc ta řídká.

ziva

Embrio, zárodek, zove se plod, který

ještě nemá úplný lidský tvar.

Emphysem podkožní jest nádor z vniknutí vzduchu do tkaniv.

pohybem možno jej odstraniti, často zmizí bez cizího
přičinění. Jistá nemoc plic rovněž se zove emphysemem, rozedmou.
Sklípky plicní nezužují se elastičností vláken ve stěnách sklípků, která

Mírnou massáží,
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tak úplně nevytlačil je, jako

v plících zdravých
plíce jsou i větší, zavdávajíce příčinu k velikým obtížím.
za

se

Euphorie nastává po velkých záchvatech bolestí; často mizejí při
ní

veškeré

příznaky nemoci. Bývá často nepříznivým znamením,
poukazujíc na velikou slabost a mizení posledních, slabých sil. U nervosních může míti docela jiný význam.

F
Nádory vazivové, fibromy, vyskytují se časem v kůži,
bývají velice často v děloze. O příčině objevení se fibromu v děloze
nevíme ničehož a těžko říci, v kterém věku nejprve se objevují;
teprve, když dosáhly jistého nepohodlného objemu, jde se k lékaři.
Dle sídla a velikosti působí tlakem na okolní vnitřnosti, prudkým krvá¬
cením nebo potracením různé obtíže. Operace je tu jediným prostřed¬
kem, ač možno-li ji provésti.
Fibrom.

u

žen

grammech 60
cukru. K sušeným fíkům přidáme pomoranče, k čerstvým

Fíky jsou velice bohaté cukrem, obsahujíf ve ioo
až 70 grm.
mandle.

Františkovy lázně patří k nej oblíbenějším lázním pro ženy. Obsa¬

hují v pramenech svých železo, kysličník uhličitý a sůl atd.; používá se
tu hojně lázní slatinných.

G
Graefenberg
V. Priessnitze.

v

rakouském Slezsku měl první vodoléčebný ústav

Po dobrém

jeho začátku zkvétá vodoléčení vědeckými
pracemi a experimenty utěšeně a na universitách zřizují se stolice pro
velice důležitý tento odbor.

H
Halva, vlček.

Víme, že žlázy kožní poněkud hloub jsou umí¬

stěny, mají chodbičku, kterou vyměšované látky se derou na povrch
kůže.

Ucpe-li se chodbička nahromaděným prachem, respektive špínou,
přílišným zhoustnutím výměšku, hromadí se tento ve žláze a na¬
stává nádor, vak, naplněný houstnoucím výměškem, any tekuté sou¬
části se vstřebají. Vídáme nádorky ty často na jedné hlavě ve větším

nebo
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Nejsou-li ani zanícené, ani příliš malé, snadno se dají ódmethodou, pozvolným vstřikováním aetheru
otvorem žlázovým, čímž se výměšek rozpustí; po několika dnech lze jej
vytlačiti a jemným páradlem váček se odloupne a odstraní’ klíštkami
bez prolití kapky krve. To, je-li vak přirostlý na některém místě, což bývá
pravidlem, nejde. Proto nejčastěji se odstraňují nožem.
množství.

straniti

francouzskou

Heřmánek

jest velice oblíbený a užívá se květů. — 5—10 gr.
V4 litru vody dává thé konej šicí, pocení povzbuzující. Studenou vodou
po 12 hodin máčejme heřmánek; požije-li se vody té ráno na lačný ža¬
ludek a nejde-li o vážnější poruchy, působí dobře na žaludek. Jinak užívá
se heřmánku i k horkým obkladům.
na

Hlava, viz Bolení hlavy.

Nežit, vřed. Zjítření pod koží, ohraničené 11a malém jen
místě, zoveme hlízou; ve vnitřních ústrojích, v mlscích tukových může
Hlíza.

rovněž hnis nahromaditi.

Nežit

počíná místním zanícením kůže,
ztvrdnutím, zarděním a bolestí. Zvíci ořechu vlašského až i vejce pře¬
kážejí pohybu, dle toho, kde se usadily. Při značnějším hnisání trvá ne¬
duh několik neděl.
Náchylnost k onemocnění tomu jest u lidí velice
různá, scházejíc u mnohých docela. Příčina toho jest nám neznáma.
Pozorujeme u starších paní často v době, kdy měsíčky se ztrácejí, že
po několik měsíců rychle za scbou se tvoří množství nežitů, oslabujících
je. I děti jim častěji podléhají a vídáme je u vzrostlých, kteří stali se
se

vegetariány; při diabetů, při střevním tyfu a při úpadku sil. Považují
se nežity často za jakous operaci, kterouž příroda hledí se zbaviti škod¬
livých látek, v těle kroužících. Ale jak praveno, často provázejí nebez¬
pečná onemocnění, i dlužno poraditi se s lékařem.
Hlízy vnitřní jsou ovšem mnohem nebezpečnější, nežli nežit, a po¬
rušují zdraví značněji. Horečka, bolesti, zhubnutí je provází. Hro¬
madící se hnis tlačí na ústrojí sousední, až si proklestí někudy dráhu,
vytékaje často mnohem dále, ač-li lékař nezakročil nožíkem ku velké
úlevě nemocného. Ku př. osmiletý hošík onemocněl spálou; žlázy krční
po obou stranách zduří, zhnisají; horečka trvá po pět neděl, všechno
úsilí proti ní jest marné. Ošetřující doufají, že hlízy propuknou, ale
vrstva svalů, pokrývající je, jest příliš mohutná a brání tomu.
Stav
hocha se horší, a tu konečně hlízy rozříznuty — vytéká hustý, žlutý
hnis a horečka zmizí. Mladá žena trpí hnisáním prsu. Nemocná i pří¬
buzenstvo její nechtí slyšeti o „operaci". Za prudké horečky, krutých
bolestí a nespaní nemocná konečně tak schátrá, že se podvoluje operaci.
Po proříznutí hnis vytekl, bolesti ustaly, spánek se dostavil a nemocná
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zotavila. Tu nůž ovšem

prospěl a prospěje vždy při zánětech
hnisavých, neboť urychlí hojení a všech bolestí zbavuje.
Jsou i hlízy, tvořící se znenáhla, bez horečky, porušující velice
se

zdraví.
Laik ovšem vnitřní

hlízy nemůže rozpoznati a neví, jak ošeťřomají v různých formách, nechť tedy sám nezkouší je léčiti.
Léčení: Při nežitu přiložme s počátku v sáčku kaši, jak možno
horkou, nad parou ohřátou. Lněné semeno, otruby, rozmočená žemlička
a pod. zůstávají dlouho horké a hodí se zde dobře.
Horkem uspíší se
zhnisání, kůže změkne a snadněji se protrhne; bolest ustane, jakmile
hnis vytekl. Tím se změní však celá věc. Nežit provalený jest ranou,
která co nejpečlivěji, t. j. co nejčistěji ošetřovati se má. Nesmít nejen
žádné znečištění z věnčí nastati, ale i hnis má řádně odtékati, jinak
nenastane úplné zahojení. Zalepí-li se rána příliš rychle, zadrží se hnis,
nastanou znovu nežity, nebo jsou obavy před zánětem hlubších vrstev.
Poslouží nám úplně čistá, t. j. převařená a na 250 ochladlá voda, v níž
smočíme několikráte složené kousky mulin (gasu) sterilisovaného, mě¬
níce je každou hodinu. Na látku položíme vrstvu obvazové vaty a obvazky lehce připevníme. Stejná teplota, látka hnis ssající a největší
čistota jak rukou, tak obvazu zaručí nám zhojení. I čtvrthodinné kou¬
pání v čisté vodě, 25—38° C, nebo oplachování čistou stříkačkou, irrigatorem, jsou příjemné a dobré. Už s počátku, zvláště známe-li příčinu hni¬
sání, léčíme i všeobecně, t. j. celé tělo. Lehká, mírná strava, zvláště zele¬
niny a ovoce, někdy docela vegetariánská strava, podle sil a možnosti pro¬
cházky nebo klid, koupele buď celkové nebo místní, jak lékař nařídí,
zabalení nebo parní lázně a pod. zvýší a zlepší výměnu látek a zprostí těle
škodlivých jedů. Horké vzduchové lázně velice se osvědčily
při nežitech a hlízách; pokožka jimi dostává mnohem více krve, zatvrdliny přílivem krve změknou a povzbuzeným prouděním všech šťáv tě¬
lesných hnis z hloubi dostává se na povrch. Proto nechmež všech léků
vnitřních, mastí a tajuplných náplastí. Nic neškodí, vytéká-li mnoho
hnisu, toho se nebojme. Čím lépe a rychleji odtéká, tím rychleji se vřed
vyhojí. Po nežitech zůstávají jizvy zamodralé, poněkud vpadlé. Kde vadí
tam massáží, lázní sluneční a vlažným poléváním je poopravíme.
Vydatný
řez celý průběh nemoci zkrátí a mnoho bolestí nemocnému
uspoří-i ne¬
bezpečí nákazy celého těla (talovitosti krve) nebo okolí zažehnává.
Hloubavost vyškytá se u nervosních obojího pohlaví. Mnozí trpí
představami a myšlenkami utkvělými, které je nutí „vrtati si mozek“
pro věc malichernou. Výčitky svědomí — ovšem přepiaté, nervósní
předráždění, duševní přemáhání a ostatní příčiny nervosity samé mají
tu velkou úlohu. Pomůže tu snad svědomité
zabývání se opravdovými
vati

se
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starostmi, osvobozující, vysvětlující slovo v čas, práce tělesná a

sesílení

přiměřeným léčením. Nemocný sám ovšem nezbytně by
měl cvičiti svou vůli, přemáhati chorobnou tuto náklonnost. U žen,
žel, vůle té jest málo, proto okolí by láskyplně mělo převzíti vedení.

tělesné hlavně

vyškytá se u hysterie, hypochondrie, epilepsie, úpla¬
I osoby nervosní se slabým ústrojím zažívacím trpívají hltavostí. Rychle si naplní žaludek, přetíží střevo a pak se trápí,
aniž by hltavost se lepšila. Zajisté tu jde spíše o porušený výkon nervů
citlivých, než o nemoc žaludku. Nemocným těm třeba energického
dohledu, ani sami sobě vládnouti nemohou, trpíce pak tlačením ža¬
ludku, tvořením plynů, obtížemi stolice a 'měnící se nepříjemnou ná¬
ladou. Odměřené množství potravy, odstranění všech dráždidel, líhu,
koření, octa, masité, silné polévky, kávy, denní pohyb na čerstvém
vzduchu až k úplné únavě, uspokojující práce, vzdušné lázně a velice
mírné jen vodoléčení vedlo by k uzdravení. Jen že lidem beze všeho
zaměstnání, číhajícím na každé, sebe nepatrnější libůstky těla a každé
chuti ihned hovícím, není pomoci bez radikální změny. Často upokojí
hltavost čerstvá voda, zvolna pitá, lžička černé kávy, prý i olivový olej
a massáž žaludku. Pohlavní poblouzeni může rovněž provázeti nervovou
tuto poruchu.
Hltavost

vice močové atd.

Hluchota

úplná může trvati od narození, nebo nastati po¬
zději, následkem nemocí. Nastane-li ohluchnutí záhy, dítě oněmí, po¬
něvadž nemůže se sluchem řeči naučiti. V ústavech děti ty použitím ne¬
konečné trpělivosti naučí se opětně mluviti pomocí zraku a hmatu, proto
by rodiče neměli váhati a dítě ústavu přenechati; řeč taková jest beze
vší modulace, jest jaksi mechanická, ale při tom jest velikým pokrokem,
ježto dítě může se dorozuměti zase se svým okolím, a to s každým. I nahluchlost často jest vyléčitelná a nutno v čas se poraditi se specialistou.
Hnis jeví se oku jako tekutina zahoustlá, zažloutlá,
často krev. Drobnohledem vidíme v hnisu krvinky bílé i

jíž přimíšena
červené a drt
tkaniva se rozpadajícího, což splývá v tekutině krevní. Hnis se tvoří při
zánětech a má často vlastnosti velice nebezpečné; proto jest vždy nutno
odtékání umožniti

Homoeopathie

a

ulehčiti.

má

za

zásadu hojiti

nemoci

ne

léky, potlaču¬

jícími příznaky hlavní, tedy horečku léky protihorečnými, nýbrž léky,
které by ve větší dávce stejné příznaky vyvolávaly, jen že homoeopath je
dává v dávkách, které unikají našim představám. Ku př. proti průjmu
dá homoeopath lék, který v dávce větší na stolici žene a průjem může
způsobiti. Pro jistý druh obecenstva, které léků allopathických se bojí,
jako jistí lidé se bojí, zdrávi jsouce, nemocí, o nichž mluviti slyší,
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vynálezce homoeopathie jest polobohem.
řádných navedení zdravotnických docílí ovšem i homoeopathie
dobrých výsledků.
Hahnemann, zakladatel,

resp.

Za

Horečka.

Zvláštní

jest, že úkaz tak každodenní, snad každého
jednou v životě — ne-li častěji — stihnuvší, posud úplně jest
neznám co do vlastního svého významu. Do nedávná mělo se za

člověka

nám

Obr.

Křivka

Obr. 150.

Obr. 149.

148.

horečky při spále.

Křivka

horečky při zánětu

Křivka

plic.

horečky při spal¬
ničkách.

jest živlem, život náš ohrožujícím, nepřátelským. Nyní
spíše se má za to, že je svépomocí organismu, bránícího se tímto způ¬
sobem proti jakési škodlivině. V laboratoři zjištěno, že se rozličným
bakteriím utěšeně vede při temperatuře kol 37°, tedy asi v naší norto, že horečka

*io
MQO

39.0
3 6.0
3 7,0

%0

Obr. 15'.

Křivkai<horečky^oř!*hlavničce.

mální

teplotě; že však vyšší teplota jaksi je ochrnuje, velice jim vadí.
se změnila i taktika lékařů vůči horečkám.
Jindy stůj co stůj
hleděli každou horečku potlačiti, ted se brání komplikacím a bojuje se
co možno proti příčině horečky.
Víme, že horečka, která dlouho ne¬
trvá nebo značné výše nedosahuje, není tak škodná, jak se druhdy za
to mělo. Jinak ovšem jest při horečkách velice prudkých nebo dlouho
Proto

trvajících.
Žena lékařkou.

29
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přesně určujeme měřením, teploměrem, v jistou vždy
dobu, obyčejně dopoledne a večer. Jest důležito, měřiti vždy v touž
hodinu, ana normální teplota pravidelně poněkud kolísá. Normální
Horečku

teplota obnáší pod pažemi měřena 370; vystoupí-li teploměr 11a
38° C, mluvíme o lehkč horečce; 390 C. značí, že jde o horečku prudkou;
40—410 C. znamená horečku velice těžkou. Stoupání a klesání teploty
jest rozdílné při rozdílných nemocech. Vyobrazení 148.—151. nám zná¬
zorňuje, jak chod horečky názorně se zaznamenává na tabulkách: la¬
skavé čtenářky snadno se v nich vyznají.
Léčení. Zřídka můžeme hned při prvním objevení se horečky
říci, o jakou nemoc jde; konání naše řídí se však zásadou: odstranili
vše, co by š k o d i t i a uzdravení překážeti mohlo. Čerstvým vzduchem,
vyprázdněním střeva, tekutou, lehkou stravou, mírným vodoléčením za¬
mezíme slabost a rozčilení následkem špatného vzduchu, vstřebání
škodlivých látek, plnících příliš dlouho střevo, namáhání a únavu ža¬
ludku, nevolnost a stoupání horečky následkem požití potravin pro
okamžik příliš těžkých. Voda pak ve způsobě vlažného nebo chladného
zaobalení, obkladků, polokoupele a koupele noh ochladí, podráždí do¬
statečně nervy, udrží činnost kůže a upokojí.
Stává se, že děcko s prudkou horečkou po 3—4 dnech počíná se
za podobného léčeni uzdravovati; zdá se, že výkony těmi se nám podařiti může úplný převrat ve výměně látek, proto nečekejme, až se
ukáže kde jaký zánět, ale hned se dejme do toho, nic ze všeho, co
jsme udali, škoditi nemůže.
Diéta při horečce sestává ze šfav ovocných bez mnoha cukru, spíše
se šťávou citrónovou;
jablka dušená, mandlové mléko; pomoranče
a jiné jemné ovoce.
Polévky ne mastné, rýžové, mléčné, později kaše,
suchar a pod., nastává-li zlepšení.
naše

Horečka

z

hnisání.

Dostane-li

se

hnis

do

krevního

oběhu,

povstává horečka velice prudká, tím prudčí, čím více hnis chová zárodků
rozkladu a čím jsou tyto jedovatější. Z počátku nastane prudká třasavka,
pak i blouzněni a velice často smrt. Druhdy hynulo mnoho lidí touto ho¬
rečkou, zejména po bitvách; ženy umíraly následkem znečištění po sle¬
hnutí.

nejpečlivěji sva¬
čistě obvázati. Při prvních známkách této

Léčení. Každá i sebe menší rána má
řenou

vodou

očistiti

a

se co

horečky zaobalíme nemocného. Při třasavce dáme lázeň 40° C.t pak
na sucho zavineme a po zapocení dáme pololázeií 330 C. s poléváním
na 220 C. Častěji dáme chladný klystér, okna řádně otevřeme a dáme
lehkou

ovocnou

stravu.
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„nemocí1

naší

doby,

došla netuše¬

ného rozšíření.

Kdyby byla známkou hudebního nadšení a nadání pro
hudbu, bylo by to vskutku krásné! Děti, které sotva postačí nutným
pracím ve škole, nikdy by neměly bytí mořeny hrou na klavír, zvláště
nemají-li ani zbla nadání; v tomto případě jest to pravým barbarstvím
vůči učitelům hudby, nutí-lí se děti ke hře! U dí¬
vek tedy méně piana, u hochů více hry na housle,
na violoncello a
jiné nástroje — to bylo by záhodno.
Zdraví více slouží opatrné
pěstování
hlasu

—

Hrb.

zpěv.
Obr.

nám znázorňuje vysedlinu
uprostřed zad, způsobenou onemocněním pá¬
teře, obratle; při tom nejen páteř je změněna,
ale i připevněná 11a ní žebra.
Často usadí se
tuberkulosa v obratlů, jak na vyobrazení
153.
152.

as

viděti lze.

Obyčejně se myslí, že hrb povstává úrazem,
když chůva na př. dítě upustila. Tomu tak není.
Hrb způsoben bývá — vyjma případy tuberkulosy
obratlů a několik jiných vzácných nemocí — v pře¬
Obr. 152.
vážné většině případů křivicí. Viz toto heslo.
Tuberkulosa páteře.
Tuberkulosa páteře vyžaduje léčení v sádrovém
obvaze neb v jiných aparátech — tu se bez odbor¬
níka nelze obejiti. Calot léčil případy takové ná¬
silným narovnáním zkřiveniny a přiložením rozr
sáhlého sádrového obvazu. Každý případ nehodí
se

k tomuto léčení.

Hryzení

Po¬
jejího,
jistých
jídlech nebo po nastuzení, před čmýrou, při zá¬
nětech v okolí dělohy atd. Pozorným hledáním
příčina snadno se nalezne a léčení se řídí podle ní.
Vyprázdněná střeva, teplý obkladek na život, horké
thé, úplný klid obyčejně postačí.
jest

u

žen

častým

hostem.

chází bud od střev, ze zácpy nebo opaku
nadmutí plyny při špatném zažívání, po

Obr. 153.
Tuberkulosa obratlů.

Horká vzduchová lázeň jest znázorněna na obrazcích 154. a 155.
Pomocí lihového kahance zahřeje se „komora" topící, která celý přístroj

vytopí až
kbelíku

s

na

420 R. Potící se sedí pohodlně na židli, nohy maje ve
40° C., aby je nejen rychle zahřál, ale aby i předešel

vodou
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podráždění srdce. Za čtvrt hodiny objeví se pot a vezmeme pak pololázeň
třením hrudníku a zad a jsme občerstveni a očištěni důkladně. Lázeň
tato jest nej mírnějším způsobem aplikace horka a snáší ji nervosně slabí
i chudokrevní. Méně příprav vyžadujíc, jest nám pří ručně jší, nežli lázeň
se

Obr. 154.

Horká vzduchová lázeň.

parní. Celý apparát teplou vodou, častěji s přídavkem sody po lázni
očistíme. Na obr. 154. vidíme vytaženou zásuvku s plamenem lihovým
a obal spuštěný; na obr. 155. jest obal kolem krku nemocného stažen,
dole však

pozvednut.

Hořčice

kůži značně

užívá

se

k

odvádění

dráždí, tak že silně

se

krve

zardí

a

od

krví

vnitřních
se

částí, ježto

naplní. Dříve přiklá-
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venkově

„placka" křenová — i koupel
hořčičná; nyní užíváme listů hořčičných, obsahujících i jiné součásti
se

—

na

dráždivě.
Hořké mandle

obsahují, jako jiná hořká jádra, kyselinu

Obr. 155.

Použití horké vzduchové lázně.

cyano-

0

vodíkovou, jed to velice prudký. Nelze věru pochopiti, proč ho¬
spodyňky jich užívají v kuchyni. Děti i vzrostlí mohou se jimi otráviti,
poživše jisté nevelké množství na lačný žaludek. Hořká mandle v koláči
může způsobiti kopřivku u lidí k této nemoci náchylných.
Hořká

budínská

a

sůl

slouží

často

jako projímadlo. Hořké vody, saratice,
pod. obsahuji hlavně hořkou sůl. Není ovsem rozumné uží-
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váti po

měsíce vody hořké při zácpě a nestarati se o příčinu a o p ů v o d
její. Odstraníme-li příčinu zácpy, odstraníme i zácpu samu a ústrojí
posloužíme, kdežto stálým drážděním stěny střevní vždy více ochabují
a konečně s těží jen reagují. Za nahodilé potřeby jednou za čas užiti'
hořké vody ovšem neškodí. Žaludek ostatně delšího užívání vod těch
nesnáší.
Hostec kloubní

jest onemocnění nad míru bolestné, jehož příčina
Může trvati měsíce a léta, při čemž
uchvacuje kloub za kloubem. Děti a starce postihuje zřídka. Po hostci
vleklém zůstane kloub znetvořen. Těžko jest někdy rozeznati hostec
ode dny.
Jsou to asi choroby příbuzné, způsobené otravou. Vlhké
byty, denní požívání nápojů lihových, oslabujících tkaniva, náhlý
přechod temperatur připravují zajisté k onemocnění tomu půdu. Nebez¬
pečným se stává hostec, onemocní-li zároveň srdce; svraštěním chlopní
přidává se k němu vada srdeční.

není nám dosud blíže známa.

Léčením

směřujeme k vyloučení jedu; parní lázeň v posteli,
pololázeň, nutný pohyb na čerstvém vzduchu, strava převážně
bylinná a žádné nápoje lihové. Sladká syrovátka jest velice způsobilá,
aby svými solemi upoutala hojné množství kyselin. Mocný činitel tu
jest slunce. Ježto hostcem stižení snadno se potí, třeba jest dbáti toho,
aby vždy v zimě v létě nosili průdušné prádlo, nejlépe sítkodenně

vané.

Hypnotismus těšil

se

od nějaké doby velké pozornosti kompetent¬

ních učenců i

praktických lékařů. Přepjaté naděje ovšem povadly,
zajisté klidným, nepředpojatým bádáním se domůžeme i tu vrče
jasnosti. Prozatím laik by se jím obírati neměl. Ježto případy, kdy
silná suggesce vedla k trvalému vyléčení, jsou vzácné, opustili
i lékaři prozatím tento způsob léčení. Ku blahu nemocných slouží po vždy
hluboký, upřímný zájem, dobré srdce a energická vůle ošetřujícího,
tam, kde nemocnému se jí nedostává.

ale

Hypochondrie jest chorobný stav, velice vážný; trpít nejen
nemocný, ale často i celá rodina jeho vlivem. Všeobecné rozladění,
melancholický názor o všem, k tomu nedostatečná činnost střev, ne¬

dostatečný oběh krve jest soujem nemnohých příznaků, kterých nám
postihnout lze; chorobné stavy ve sféře sexuální, duševní upracování,
starosti a trampoty, je-li nervové ústrojí jaksi už náchylno, jsou příčinou
smutného tohoto stavu. Nikdy neodbývejme hypochondra ujištěním,
že nemocen není, že všeho se jen domýšlí, nýbrž hledme dáti jiný směr
jeho náladám, myšlenkám i tělesným výkonům, a to opatrným, ale
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energickým povzbuzením výměny látek, vzdušnými, slunečnými kou¬
pelemi, okolím příjemným a veselým, za úplně změněné životosprávy.
Hysterie.

Neznáme ještě

povahu, jádro hysterie, u mužů,
vyskytující, víme jen, že se odehrává cosi v mozku
i v nervech, ač při pitvě nelze nalézti charakteristických změn. Hyste¬
rická dívka tu sedí klidně na pohovce, zaměstnána jsouc ruční prací.
V tom vejde, bez .ohlášení, z nenadání přítelkyně její matky,
dáma klidná, milá, beze všeho rozruchu do pokoje. Dívka tak je pře¬
kvapena, že vstáti nemůže, a když po delší době se jí to podaří, vleče
pravou nohu za sebou a druhého dne vůbec ztratí vládu v obou dolních
končetinách, jichž kůže jest necitelná. Po několika měsících, když vy¬
čerpány byly různé methody a prozatím ode všeho léčení upuštěno,
jednoho dne počala zase choditi. Tak bývají příznaky často velice
podivné, rychle se měnící, jako nálada — anděl stane se zítra pravým
dáblem. Zajisté že toto oslabení mozku nutno z části zaznamenati do
účtu pohrom, jimiž lidstvo stihá příliš rozšířeným požíváním lihových
nápojů. Víme, že líh jest jedem mozkovým, to experimenty prof.
Kraepelina zjištěno — ostatně se provádí experiment ten ve velkém,
denně. Děti pijáků stiženy bývají padoucnicí, blbostí, křečemi, děti
mírně pijících zajisté neujdou vlivu rovněž osudnému, ale mírnějšímu!
Léčení vyžaduje velkou obezřelost a trpělivost. Psychické dojmy
tu jsou velmi důležité, ale i sílení organismu oslabeného častým předrážděním pohlavním. Nejbližší okolí nemocných zřídka je s to, aby
nemocného pochopilo a ovládalo, proto lépe si vedou lékaři, jako ve
Švýcarsku, berouce jen dvě tři nemocné do domu, je léčí; zapovězeno je
nemocným o nemoci své si vyprávěti a si stěžovati. Nemocné, pro¬
vázejíce často lékaře na venkově při jízdě k nemocným, jsou stále
pod dozorem, stále ,,v ruce“ lékařově; tak nejspíše se uzdraví — reci¬
divy bývají však dosti hojné.
žen

i dětí

pravou

se

Hubenost mívá

obyčejně nějakou vážnou příčinu; bud jde o vážné
dostatečně využitkovati požité po¬
traviny neb o nedostatečnou výživu (u chudiny). Změna ve způsobu vý¬
živy, klid, uspořádání event, pohlavních výkonů, přiměřená strava vedou

onemocnění vnitřní, o nemožnost

k cíli.
Husí kůže

kůže

—

zfmomrazky, nastávají pod vlivem chladna, náhle

dotýkajícího, i pod vlivem jistých dojmů. Malé svaly, jak
obr. 15., se stahují, a kůže podobá se husí. — Cvičíme-li
mechanism tento, tož zajisté zvýšíme i činnost kůže. Nezapomínejme
však, že vždy musíme dosíci zase úplné rovnováhy — po ochlazení,
jež má v zápětí husí kůži, zase kůži zahřátí, by se vrátila k obvyklé teplotě
se

vidíme

na

LÉČENÍ

232

BEZ

JEDŮ.

CH
Chamotok nastává následkem všeobecné slabosti nervové nebo ochab¬

nutím svalů chamovodu, a chám
k velikému oslabení a vysílení.
v

prádle svého

syna, nutno

Chloralhydrát

odchází

ve

dne

v

noci, což vede rovněž

Zpozoruje-li matka podezřelé skvrny
hned zakročiti a poraditi se včas s lékařem.

krátce „chlorál“

jest prostředek pro
spaní, kterého nikdy bez lékařské rady užiti se nemá. Pisatelka po¬
zorovala starší dámu, která vždy znovu dovedla si opatřiti chlorál, i z lé¬
káren jiných měst, — tak mu uvykla. Duševně byla nebohá všecka
rozrušena a ježto nebylo možno míti ji doma pod stálým dohledem,
úplně degenerovala, ztrativši značné jmění podivným svým způsobem
—

zvaný,

života.
Chloroform

znám

od

roku

1849. a souvisí úzce s vývojem
chirurgie. Narkosa chloroformová operovaným dělá více či méně
zle, i zaváděn jest ether místo chloroformu, nebo se kombinují prostředky
oba, často se dává i malá dávka morfia. V novější době necitelnost místní
těší se zvláštní pozornosti a zajisté se tu dožijeme velkých pokroků, jef
to ideální způsob, zvláště pro operatéry velice důležitý.
Cholera

jest nemoc nakažlivá, z východu k nám zavlečená
epidemiích se objevující. Nákaza šíří se dotýkáním se nemocného
a prádla
jím ušpiněného. Kdyby každý byl proniknut přesvědčením,
že svrchovanou čistotou lze nakažlivinu odstraniti a potlačiti, brzo by
zmizel i nešťastný strach před nakažlivými nemocemi. Prádlo nemoc¬
ného ihned vložme v ložnici samé do horké vody sodové. Do
nočních nádob před upotřebením vlejme něco vody vápenné, čili vápen¬
ného mléka, které si připravíme takto: litr páleného vápna dáme
v drobných kouscích do nádoby a pozvolna s/4 litru vody jej uhasíme,
a pak přidáme 3V4 litru vody a máme jeden z nej lepších prostředků des¬
infekčních. Ruce si umyjeme pozorně obyčejným mýdlem pokaždé,
když jsme se dotkli nemocného nebo jeho postele. Přes šat oblečeme
prací zástěru s rukávy, úplně uzavřenou, kterou svlečeme, od nemoc¬
ného odcházejíce. Nikdy v ložnici nejezme a nádobí a lžíce nemocného
umývejme v jeho ložnici.
Netrapme se otázkou, odkud cholera se béře, ale nezapomí¬
nejme za to nikdy, že pokažený žaludek, střevo umdlené, líné a na¬
plněné rozkládajícím se obsahem jsou znamenitou půdou pro nákazu.
a

v

Tab. IX,

Onemocnění

1/

dutiny ústní.

TAB. IX.

Nemoci dutiny ústní a hltanu znázorniti lze
velice nesnadno; k plnému porozumění na¬
šim obrázkům jest nutno, znázorněné jimi

stavy viděti jednou také

ve skutečnosti. Aby¬
poznávati malé změny
v hltanu, pozorujme hodně často normální
hltan členů rodiny, hledejme mandle, čípek,
měkké patro, zadní stěnu hltanovou a vštip¬
me si v pamět jejich, tvar
a barvu.
Záhy
pak rozeznáme mandle zduřelé, zardělé ne¬
bo hnisavé pochody na nich, jak je předvá¬
dějí obrázky 2. a 3. na této tabulce. Obtíž¬
nější jest oku necvičenému diphteritický
povlak pokaždé rozeznati od hlenu a hnisu,
nenaučili-li jsme se již bráti zřetel na barvu a
zápach povlaků a dostatečně posuzovati vše¬
obecný stav. Jako „diphtherie" bývají proto
také označovány mnohé krční nemoci, kte¬
ré náležejí jen do skupiny zánětů. Puchýřky
na sliznici retní a lícní jsou velmi bolestivé
a ztěžují
požívání potravy. Koutky ústní
jsou obyčejně také zaníceny, pokryty příškvary a velmi citlivý. Zaječí pysk však není
bolestivý; jest zaviněn chybou ve vývoji
a může
býti odstraněn operací.

chom

se

naučili

MandU

Zduřelé

mandle

Jazyk

Hltan

Normální

Zduřené mandle.

patro.

Zanícené
mandle

Mandle

Zvředovatělý zánět mandlí.

Difterie.

Zaječí pysk.

Hubky (žábry).

Onemocnění dutiny ústní.
Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze.

Tab. IX.
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Častěji v době epidemie vezměme lázeň parní v posteli s následující
pololázní. Život stojí za tu trochu namáhání!
Známo jest, že zvláště s počátku epidemie stávají se případy, kdy
onemocnění končí smrtí již za několik hodin. Tu ovšem nezbývá, než
chrániti desinfekcí ostatní. Obyčejně nastávají řídké stolice, vrhnutí,
křeče, rychlé klesání sil, žízeň a úzkost. Stydne-li tělo, mizí-li hlas, tu
jest konec blízký.
Léčení.
Profylakse je tu přes míru důležitá. Čistota zevní
i vnitřní. Jednou v témdni se pořádně vypofme v posteli, denně ráno
chladně se omývejme a hned po té se vydejme na řádnou procházku
v čerstvém vzduchu,
abychom krev okysličili. Jednoduchá, spíše bylinná
strava, pražádné lihové nápoje ani likéry; časně choďme spat a záchod
pilně větrejme a omývejme mlékem vápeným; netrpme v kuchyni ani
střádání kostí, ani odpadků, nýbrž ihned všechno spalme. Oheň jest
nej lepším prostředkem desinfekčním — váží si jej i ruská vláda, která
sevře nakaženou vesnici vojskem, obyvatele vystěhuje a ves spálí.
Vpusťme mnoho světla a slunce do bytu, bakterie mu neodolají
nikdy! koznemůže-li se kdo průjmem, ihned mu dejme horkou
koupel, nebo horkou vzduchovou lázeň s koupelí a poléváním zad potom;
zvrací-li, třeme jej šatem a vodou 38° C., kterou znenáhla ochlazujeme
na 190 C, zabalme ho pak do teplých houní s horkými lahvemi — vší
mocí hleďme odváděti krev ke kůži. I studená lázeň sedací
tření

silného

za

prý se dobře osvědčila. Proti zvracení malé dávky černé kávy se
citrónovou, později nemastné polévky rýžové, kroupové, proti

šťávou

slabosti srdce

polévání, jak
156. ukazuje.
Za epidemie ve velkých

obraz

městech, obzvláště
na

ulici

se

čepuje

v

a

Rusku,

rozdává

horká voda.
Dle Dr. Walsera umirá
v

domácím

ošetřování

jen

5 ze sta nemocných, v ne¬
mocnicích 70 ze sta nemoc¬

ných; jdouť tam lidé sešlí,
špatně živení a v tu dobu
lékařům se vždy nedostává
dosti
v

ošetřovatelů.

Proto

domácnostech by strach

neměl
Obr. 156. Poléváni

krajiny srdeční.

býti tak velký, tím
býti důvěra
horlivost.

větší však má
a

Zena lékařkou.

30
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nostras, cholerina, cholera domácí.

Za parných měsíců

vyškytá se prudký průjem se zvracením hromadně u nás, v čas
kdy podmínky ku rozkladu jsou zvláště příznivé. Pivo a špatná voda
napomáhají propuknutí této choroby. Nemocnému se dá horká lázeň, pak
horká láhev, paření nohou při křeči v lýtku, massáž nohou, čerstvá čistá
voda po malých doušcích, odvar rýže a pak vlažný obkladek na život.
Choromyslnost postihuje lidi z rodin
vého

oslabeného ústrojí

nervo¬

vždycky; smísí-li se manželstvím s rodinami
normální sílyr může rodina stižená v potomstvu znenáhla sesíliti, ozdravěti. Lidé s oslabeným ústrojím nervovým zajisté často by mohli i za
péče a starostlivosti zachovati duševní rovnováhu, kdyby se mohli odhodlati k rozumné správě života. Ke všemu máme času a chuti, ducha
i method dosti, jen ne k nejbližšímu, nej důležitějšímu — ke zdraví!
Ohrožený, poněkud se poohlédnuv a zíraje mužně vstříc hrozícímu ne¬
bezpečí, mohl by si ustanoviti pravidla a nabýti zvyků, kterými by se
uchránil a zabezpečil. Vyhnouti se všemu, co jiné ve hroznou nemoc
tu uvrhlo
co jest přirozenějšího, logičtějšího? Víme, že ze sta pří¬
padů choromyslnosti 35—40 případů — v Rakousku prý i více — zavi¬
něno bylo pitím lihových nápojů. To není mlhavá theorie, domněnka,
ale čirá pravda; u jiných byla vyvozující příčinou výstřednost v po¬
hlavním životě, u jiných zajisté nešfastné moderní vychování, nekla¬
doucí váhu na vypěstování povahy odhodlané, mužné, ale dávající
plnou vůli vášnivosti, sebemazlení, nedůtklivosti a citlivosti. Jindy
ovšem přespřílišné namáhání, zvláště spojené s chorobnou ctižádostí
vede k předčasnému vysílení a k onemocnění ústrojí nervového. Až
dosud se třídily nemoci sem spadající ve čtyři skupiny: 1. T ě ž ko¬
ni y s 1 n o s t, vedoucí často k samovraždě, vyskytující se zvláště u žen.
2. Zuřivost
propuká v záchvatech prudkých s pocitem zvýšených
sil a sebevědomí, se slavomamem, zvýšenou činností pohlavní a s pudem
po činnosti. Nemocní tito působí nám veliké nesnáze při ošetřování —
to ví nejlépe, kdo i jen jednu noc s nimi ztrávil. 3. Pomatenost;
představy skutečnosti neodpovídající, myšlenky utkvělé, rozjařenost nebo
zlomyslná chytrost charakterisují toto skupení. 4. Blbost. Otupělost,
slabomyslnost a nehybnost duševní jsou údělem nemocných této třídy,
u nichž mozek degeneruje, ubývá, měkne a buňky jeho mizejí. Ovšem
—

na

štěstí

ne

—

hlavní tyto rysy se

proplétají často

u

jednotlivých nemocných.

choromyslných by doma ani zkoušeti se nemělo, jet sta¬
tisticky dokázáno, že tím dříve se nemocný uzdraví, čím dříve do dobře
řízeného ústavu se dostal. Žel, že při návalu nemocných do velikých
ústavů o pečlivém ošetřování jednotlivců nemůže býti řeči. Methodou
diéteticko-fysikální zajisté by bylo možno docíliti skvělých výsledků. ExLéčení
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perimenty zjištěno, že ku př. užitím vody možno oběh krve zrovna
v mozku říditi s velkou
přesností a zajisté odborníci neopomenou methodou touto se zabývati, byvše povzbuzeni
výsledky v oboru jiných ne¬
mocí.

Chraptivost, sípavost, může býti

náhlou nebo vleklou, a po¬
hlasových; tu nachlazením povstane
zánět, který se šíří na vazy, tyto zduří, prodlouží se a pozbyvše elastičnosti, nedávají zvuku jasného, ale sípavého nebo chraptivého; tu zase
se tvoří
vřídky na vazech, tu zase svaly jsou umdleny nebo nervy,
řídící hru vazů hlasových, selhaly a
nemocný nevydá hlasu — proto
stiženi bývají chraptivostí řečníci, důstojníci,
osoby hysterické, chudo¬
krevné, stižené tuberkulosou hrtanu a pod.
Léčení. Nemocné ústrojí nemá se namáhati,
nemocný tedy musí
mlčet i. Při zánětu odvádějme krev ke
končetinám, kolem krku ovi¬
nuvše chladný obkladek; horké vzdušné lázně s
notným pocením, lehká
strava.
Vše, čeho nemocný požije, budiž vlažné — horko i přílišný
chlad dráždí. Při vleklých případech horké
obkladky kol krku, inha¬
lace, studený obkladek na hruď na noc, střídává sprcha na hrtan — pře¬
devším však pozorné vyšetření odborníkem,
který zrcátkem hrtan
prohlédne.
vstává chorobnou

změnou

Chřadnutí po lécích.

vazů

Soudíme-li

dle

velikých inserátů v no¬
jest nesčetné množství lidí churavých, kteří zkoupí
a zkusí
každý ohlášený lék v naději, že konečně se jim podaří nalézti
„ten pravý“. Nemocní ti nejen že konečně otupí a i ten ,,pravý“ lék již
působiti nemůže, ale často zůstávají jisté součástky i v těle a dojde ke
chřadnutí následkem přílišného zneužití léků. A
jsou to právě ženy,
které trpí často pravou horečkou, a
koupí co kde ohlášeno — těm ovšem
vinách,

není

tož

pomoci!

Chřipka se vyskytuje od několika let epidemicky u nás;
po
dlouhý čas pozorovány jen jednotlivé případy; poslední epidemie prý
se objevila v létech
třicátých předešlého století. Nemoc ta, velice po¬

tměšilá, často

po nepatrném počátečním onemocnění vedla ke smrti.
Curychu mladý lékař zachvácen chřipkou, ležel po tři dny, pak
vstal, chtěje se vydati ke svým nemocným. Při umýváni pocítil tíži
v noze a bolest; musil
ulehnouti, vědělf, že vmetkem všechna cirkulace
v noze
byla přerušena a že noha jest ztracena. Mezi přípravami k ope¬
raci i noha druhá stižena embolií a
nebohý lékař, nemoha se odhodlali
k odejmuti obou nohou,
raději zemřel. Ovšem nekončí chřipka vždy tak
tragicky, ale případ ten nám zřejmě ukazuje, že chřipka neni nemocí

Poblíže

směšnou, jak

se

dosti často

za to

mělo.
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Léčení. Za mrazení horkou vzduchovou lázeň;

při horečce častěji

zaobalujeme celé tělo, nebo celou hrud; klystér; horká limonáda citró¬
nová a chladná strava, jako‘při horečce; později pololázně s ochlazením,
massáž celého těla. Zvláštní onemocnění v průběhu chřipky nutno ovšem
zvlášť ošetřovati; to je pak věcí lékaře.

I
proskurník, nám poskytuje kořen, obsahující jemně aro¬
matický hlen. Velmi příjemný jest odvar ibiškový při bolení krku ke
kloktání, ježto podrážděná sliznice se pokryje hutnou tou tekutinou
a tím podráždění se mírní.
ibišek,

J
obsahují málo vody a snadno je lze uschoObsahují důležité kyseliny, cukr, škrobovinu, soli a dusík.
Čerstvá jablka jsou dětem nezbytná a vzrostlým rovněž nad míru
prospěšná; jablkový kompot a vůbec i jablka upečená v troubě, se
slupkou, jsou pro nemocné zvláště trpící špatným zažíváním strava vý¬
Jablka

sušená

vati.

tečná

—

nedráždící.

jest nápoj občerstvující, ježto však
po vykvašení obsahuje až přes 4% líhu, musí se ho užívat mírně.
Sterilisovaná šťáva jablek smíšená se sodovkou jest velice příjemná
a beze všech nepříjemných následků.
Jablková šťáva čili „mošt"

Jahody červené jsou ovocem právem nadmíru oblíbeným. S lé¬
strany doporučují se při dně, při rheumatických bolestech

kařské

proti cizopasníkům střeva. Podivné jest, že některé osoby po požití
červených jahod dostávají pravidelně kopřivku, jiné stihne kopřivka

a

po

požití koláčů nebo cukrovinek
Játra nám znázorňují

s

jedinou snad hořkou mandlí.

obrazy 157. a 158., i vidíme, že jest to
pravé straně těla, pod spodními žebry. Játra sestávají
z
malých laločků, opředených sítí cev a žlučovodů. Jest to laboratoř
nadmíru důležitá a neradno práci té překážeti, ani přílišným sezením,
ani stahováním ústrojí tak důležitého!
Vyrobená žluč hromadí se
v
měchýřku žlučovém, odkudž pak vtéká do dvanáctníku, mísíc se
s potravinou a činíc stravitelnými tuky. Viz čl. Nemoci j a t e r n L

velká žláza

na
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předu.

2 levý, 3 pravý díl

měchýř žlučový.

237

Obr. 158. Játra

jater;

1, 2

ze

zadu.

měchýř žlučový; 4 pravý,
levý díl jater; 6 vrátnice.

svaz; 3

5

Jazyk. Vzhled jeho míval druhdy značnou úlohu při rozpoznávání
nemocí žaludečních, jaterních atd., a
nebylo lze si pomysliti vážného,
svědomitého lékaře jinak, než jak stojí před
nemocným a pohlíží upjatě,
s čelem
svraštělým na jazyk, který naň skroušený nemocný jako velký
vinník vyplazoval.
No¬

vější

methody vyšetřo¬
připravily jazyk o
jeho důležitost diagno¬
stickou, znenáhla vsak
lékaři znovu bedlivěji si
ho všímají a to právem.
Čistý, či povleklý; vlhký,
či suchý; rozpukaný, za¬
rdělý — vše to jest důle¬
žité a snadno dá se zjistiti. Při různých choro¬
bách žaludečních jazyk
je záhy jako povleklý.
Jindy se špinavým, ru¬
dým okrajem, jindy vše¬
lijak zbarvený.
Nemocným prospě¬
jeme velice, nabádáme-li
je k častému oplachování jazyka, ježto týž se
tak rychleji čistí a chuť
f
J
se pak zase vrací.
Nikdy
vací

,

obr. 159.

1—2 žlázky

Žlázy slinné

pysku;

okolí dutiny ústní,
3 žlázy lícní; 4—5 příušnice;
v

6 vývod příušnice; 7 žláza podčelisti dolejší; 8 žláza
štítová; 9kývac; 10—14

svaly; 15 žila; 10 krkavice;

17

tepna.
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jazyk neoškrabujme a nedrhněme, neboť tak otupujeme jemné ko¬
nečky nervů, chuť zprostředkující. Bedlivě si všímejme vřídků a zra¬
nění na jazyku.
Odírá-li se jazyk o poškozený zub, ihned nutno vyhledati zubního lékaře, ježto rány na jazyku mohou snadno se změniti
v nezhojitelný vřed.
Vyobr. 159. nám znázorňuje nej pohyblivější tento sval našeho
těla, který tak často zabrousí i na pole ethiky, aby bez milosti tam kosil
dobrou pověst nebohé oběti!
však

jest bolák na okraji víčka, který ze žlázy se vyvinul.
Spojeno je s bolestí a může dosíci značné velikosti. Dáváme teplé obkladky a měníme je po dvou hodinách, event, též sedací lázně.
Ječné

zrno

příležitostně v jídle i jakožto medicíny do
nebezpečnější jsou však jedy, tvořící se v našem
těle. Při chybné výměně látek tvoří se jedy.
Dále při čilém životě
bakterií jsou i odpadky z výměny látek těchto živoucích tvorů velice
nebezpečné. Vědomosti naše v tomto směru nejsou posud úplné. Pro¬
zatím nám nezbývá k ochraně, než účinná zdravověda.
Jedy dostávají

se

našeho těla. Mnohem

Jed klobásový jest velice nebezpečný a vyskytuje se v těch kra¬
jinách, kde jelita se udí a hojně požívají. Jelito, které není dostatečně
vyuzené — a to snadno se může přihoditi — uvnitř se rozkládá, a po¬
vstává vlivem zvláštních bacillů prudký jed botulotoxin. Otrava jeví
se teprve několik hodin, ba i několik dni po požití; nevolnost, tlak ža¬
ludku, nadmutý život, velká slabost a ochablost, a při větší dávce jedu
ochrnutí a smrt, jsou příznaky této otravy. Je-li maso podezřelé, nebo
jelita podezřelá, nikdy nezkoušejme, jsou-li ještě dobrá, ale hned vše
zničme, nejlépe ohněm, aby ani mouchy nemohly pak jed roznášeti a
nám jej vočkovati.
Je-li podezření otravy, ihned povolejme lékaře.
Znovu připomínáme, že jest rovněž nebezpečno v létě bílek uschovávati,
ježto týž rovněž v prudký jed se mění, a jsou zaznamenány prudké
otravy uschovaným bílkem.

klidu či nuceného po¬
hybu před poražením, zabitím, má maso různé vlastnosti. Jakmile naCiane rozklad masa, tvoří se jedovaté látky, tak z v. ptomainy, jež jsou
velice nebezpečné.
Jed masový. Dle výživy dobytka, stáří a

nás
nebezpečné. Kdo jest nucen obírati se mrtvolou, prohlédniž v čas
ruce, nejsou-li na nich oděrky nebo nepatrné rány, jimiž by jed snadno
do těla vniknout i mohl! Nebezpečné jest i štípnutí mouchou, která snad
Jed mrtvolný.

velice

Při

rozkladu

mrtvoly tvoří

se

jedy,

pro
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Nesvědomité je, nezakopá-li

ihned každá zdechlina v čas; táž
nikdy se nemá házeti do řeky,
často bývá pak vyvržena na břeh!
Mouchy roznášejí zajisté i
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se

neboť
jiné,
povážlivé zárodky, proto by se všude energicky měly hubiti! Zpozo¬
ruj eme-li štípnutí mouchou, žel, že se to stane zřídka, ihned vyssajeme
malou ránu, vyplivnuvše a vyčistivše si řádně ústa;
je-li štípnutí na
končetině, tu obvážeme ji pevně nad ranou a hledíme vytlačiti krev
z malé
rány; pak obvineme, pokud možno záhy horkým obkladkem,
aby krev se táhla k tomu místu a štípnutý se řádně pak má vypotit.
Jed rybí.

Ryby, čerstvě chycené z vod neznečištěných stokami
odtoky továren, jsou pokrmem velice zdravým. Při konservování
ryb zpozorován však již jed velmi prudký, po němž nastala nebezpečná
otrava, nevolnost, dávení, průjmy, ba i smrt. Kupujeme-li ryby, dobře
si všimněme žáber a oka. Každá hospodyňka má se cvičiti v rozeznávání
masa, drůbeže a ryb čerstvých od starých. Při dobré vůli záhy si osvojí
tyto vědomosti a nebude již hračkou obchodníků, číhajících se zbožím
poškozeným na ty „naivní", které se v ničemž nevyznají. Nastane-li
však po jídle nevolnost a povážlivé známky, pomáhejme
přírodě, hleďme
z těla
vypuditi pokrmy právě požité dávením, klystéry a projímavým
thé, tak aby nic nemohlo býti vstřebáno. Pak úplný klid a oviny.
a

Jízda

na

Jizva

se

kole

jest i pro ženy sportem zdravým — za jistých
podmínek. Nesmí na kolo ta žena, která jest stižena vadou srdeční;
nedohojeným zánětem v ústrojích malé pánve, katarrhy plic třeba
nepatrnými. Rovněž tak nesmějí na kolo ženy nepřiměřeně oděné,
především „krásně" ušněrované, protože brzy najisto uloví zbytnění
srdce. Kdo se odhodláš k jízdě na kole,
kup kolo dobré a pořiď si
přiměřený oblek, kol krku, kol pasu, pod koleny a na nohou úplně volný,
průdušný. Je-li dobrý učitel, rozumné cvičení, žádné experimenty, ale
vše rozumně vypočtené, pak dosáhneme
požitku vskutku vzácného,
dlouho trvajícího, bohatou žeň vzpomínek na kvetoucí
jaro, na léto
s ranní svěžestí a na
podziměk s barvami rovněž bohatými. Na kole
pozná obyvatel města zase venkov se všemi krásami, a v krátkém čase
okysličí si zase řádně krev.
tvoří po ráně, která protnula celou kůži,

a to pomocí
vaziva, jež nahražuje zničená tkaniva a jež velice jsouc pevné, okolní
tkaniva k sobě stahuje. Po spálení
nastávají často děsné jizvy znetvořující; jindy malá jizva na choulostivém místě velice překáží, na př.
poblíž oka, táhnouc víčka stranou, dolů. Čím méně ránu dráždíme, čím
čistěji ji ošetřujeme, tím lépe zajizví. Co s jizvou ošklivou, rozhodne
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vsazení kousku kůže, často pařením,
zlepšíme i tuhou jizvu.

často nutná operace a
a

tělocvikem

podobě tinktury jodové jest ve mnohé rodině oblíbeným
prostředkem domácím — a to neprávem! Jod, odpařuje se na kůži,
vniká dýcháním do těla a při častém nátěru kůže může vésti k otravě.
Citlivý organismus projevuje malou svou sympathii pro jod notnou
rýmou jodovou, vyrážkami, ba i chrnutím. Tu provedeme energické
suché obalení a necháme nemocného notně se vypotiti. Na štěstí osudná
lahvička obyčejně špatně bývá uschována, tinktura se zkazí a méně
škodí. Jod patří jen do ruky lékaře.
Jod

v

K
Kámen měchýřový.

Porušení výměny látek, přebytek kyselin a solí

močových v krvi, zvláštní disposice vedou ke tvoření se kamenů močo¬
vých, velice bolestných při značnější velikosti.
Léčení. Malé kaménky lze hojným pitím, horkem vyplaviti,
při velkých nutné jest rozdrcení nebo vyříznutí. Toto obé, jakož i za¬
bránění, aby pokud možno nové kaménky se netvořily, jest věcí lékaře.

podmínek, které nám nejsou po¬
sud úplně jasné.
Kaménky, hromadíce se ve žlučovém měchýřku,
vcházejíce do žlučovodu a hnány jsouce žlučí, ven do střeva se tlačící,
drásají sliznici a působí hrozné bolesti, které rázem ustanou, jakmile
Kámen žlučový tvoří

se

za

kamének vklouzl do střeva.
Velkost a složení kaménků

jest rozdílné, i mohou dosíci objemu

velice značného; obyčejně jest kaménků několik. Stálým drážděním
a infekcí může nastat i až i hnisání, obyčejně však se pozoruje vleklý
zánět v okolí žlučového měchýřku, naplněného kaménky, který časem
se

stává životu

u

žen nežli

a

límců sukní

u

nebezpečným. Žlučové kaménky hojněji se vyskytují

mužů, což při ztíženém odtoku žluče tlakem šněrovačky

jest přirozené. Jak jen možno si pomysliťi, že části tak

útlé lze trýzniti, aniž by nastaly následky velice vážné!
Léčení. V záchvatu koliky jest teplá lázeň po 2—3

hodiny
trvající za dolévání vody horké velice prospěšná — kde možno jí užiti.
Jinde dáme horké obkladky a přenecháme lékaři, aby zmírnil kruté
bolesti. Po záchvatu dáme horké sedací lázně, horké lázně vzdušné, denně
massáží vhodnou v těchto případech nebo hojně olivového, čistého oleje,
který i v době záchvatu často přetrhne bolesti, jakož i lžičku glycerinu
ve sklenici vody; vlažné klystérv, především však po delší čas poručíme
mírnou diétu beze všeho

masa.

Nikdy nebeřme

nemoc

tu na lehkou

LÉČENÍ

BEZ

JEDŮ.

241

váhu! V

poslední době chopila se nemoci té chirurgie
případech se šťastným výsledkem.

a v

mnohých

hojně se ho upotřebuje
vystřihování a ku kloktání. Na počátku zánětu se ho však užívati
nemá, ježto zánět jen zvětšuje. V posledních letech se ho užívá méně
beze škody.
Kamenec těší

se

u

žen veliké oblibě

a

ku

—

Kapavka jest nakažlivým zánětem roury močové u muže, zá¬

který se přenáší
naopak. Výtok hlenu

zdravou sliznici pochvy ženy — ovšem
a hnisu, svrbění, pálení, horkost, nevolnost,
zardění a zduření sliznice mohou trvati po mnoho neděl. U žen na
neštěstí nákaza postupuje, zasáhne vejcovody, okolí mateřníku, ba
i vaječník, nastávají prudké a nebezpečné záněty, na pobřišnici přechá¬
zející a zas utuchající; malé otřesení, chybný krok a znovu vzplane
bolestný ten zánět; život ženy té jest podťat, ona stává se mrzákem často
nětem,
i

až

na

do konce svého života,

dík nemravnosti

ního muže. Zánět tento velice snadno

a

nesvědomitosti vlast¬

přenáší a je příčinou oslepnutí
novorozenců; hlavička, zanícenou pochvou procházející, tře se o stěny
pochvy, čímž infekce může se dostati do očí novorozencových; první
známky nejsou nápadné, očka jsou poněkud zardělá, často jen jedno;
bohužel se tu ztrácí drahocenný čas nej nepřiměřenějším léčením, dítě
omývá se znečištěným nějakým mlékem a pak, když je zle, zavolá se oční
lékař a blaze dítěti, možno-íi zachrániti alespoň jedno oko ! Kdo ošetřuje
nemocné kapavkou stižené, musí se chránit sám velmi bedlivě nákazy
omýváním rukou, otíráním vlastním zvláštním ručníkem atd.
Léčení. Je-li čerstvá nákaza provázena horečkou, ulehne ne¬
mocný, po půl hodině se vymění studený obkladek a vložky vlhké
vaty. Sedací koupel 30° na 180 C. ochlazená, po 10 minut a horká
koupel potní vzdušní. Vymývání pochvy jest tu nutné a užíváme bud
thé, mírně svrašťujícího, nebo vody ozonové. Rozumí se samo sebou,
že obcování pohlavní musí ihned být přerušeno až do úplného vyhojení
obou manželů. Podaří-li se zadržeti zánět, pokud jen pochvu zachvátil,
nastane vyhojení. Duch lidský stále
spěje výše a výše, vzdělání se šíří,
jen mravnost, pojmy mravní, lidskost oproti lidem nejbližším krní,
živoří, a jakých pokroků by teprve schopna byla společnost lidská, prostě
a
jednoduše mravní, s citem vyvinutým pro důstojnost i cenu druhé
osoby, ženy! V průběhu dějin lidstva, národů s kulturou závidění
hodnou, nemravnost podryla a zničila vše — potomstvo děsného toho
experimentu, na živém těle lidstva vykonaném s určitostí a přesností
jasnou, si nevšímá a letí v týž žár, jako ta muška nezkušená v plamen
zžírající!
Žena lékařkou.

se

31

LÉČENI

242

BEZ

JEDU.

Cechách, navštěvovány jsou
hlavně nemocnými, trpícími játry, žaludkem, střevními chorobami, oty¬
lostí, dnou a úplavicí cukrovou.
Karlovy Vary, světoznámé lázně

v

Kastrace, vykleštění, znamena vyříznutí žláz pohlavních u muže
u
ženy. Děje se to ovšem jen při onemocnění a to při onemocnění
jinak nezhojitelném; tak by alespoň tomu mělo být. Provede-li se
kastrace na osobách mladých, tu u mužského pohlaví hrtan a hlas se
více nevyvinují; u pohlaví ženského — ne vždy, často však mění se
nebo

ženám vyjmouti
užiti všech jiných
prostředků, než této operace. Zvláště důrazně varoval slavný anglický
ženský lékař Sir William O. Pristley v British Medical-Association
před příliš lehkovážně provedenou touto operací.
povaha,

a nastane otylost. Mladým, jinak zdravým
bez nutné potřeby oba vajecníky je povážlivé a nutno

sám sebou nemocí, nýbrž jen r ef lektorní m

úkazem,
jímž sliznice plic se sprošfuje hlenu, odpovídajíc jím na nemilé ji
dráždění; kašel může však povstati i podrážděním sliznic hrtanu. Při
kašli, zvláště prudkém, stahují se mocně svaly hrudníku a i života,
proto namáhá, vysiluje. Ovšem, chtíce léciti kašel s úspěchem, budeme
hledět odstranit příčinu, kterou nalezne lékař při pozorném vyšetření
poklepem a poslechem a proto, místo lití velkého množství výtečného
thé do žaludku nebohého, lépe ihned se poraditi s lékařem. Nezapo¬
meňme jen, že užíváním morfia a opia proti kašli opatříme si snad
okamžitý klid, který však není vyhojením!
Kašel není

povstává drážděním sliznic a provázen jest vyměšováním
o katarrhu ucha, nosu, oka, krku, střeva, ústrojí močo¬
vých, pohlavních atd. Z počátku pozorujeme pálení, horečku, bolesti,
pak odměšování bud hlenu, bud hnisu. U jednotlivých ústrojí pojed¬
náváme i o katarrhu. Léčení bude z počátku hledět odvádět překrvení,
mírnit; pak budeme hledět udržovat čistotu a konečně budeme ko¬
uč
jšit podráždění a vyloučení zadrženého hlenu nebo hnisu podpor ováti.
Vlažné místní omývání, mírná, lehká strava, stejnoměrná temperatura a
hojné vyprazdňování střeva tu prospěje. Slabé děti a ženy jsou ku katarrhům velice náchylný, což vede ku přílišnému zchoulostivění. Tu po¬
mohou leda vzduchové lázně, sluneční koupele; docílíme jimi zase nor¬
mální činnosti kůže, nejlepšího to „otužení"; při tom ovšem převážně
bylinná strava jest velice důležitá.
Katarrh

hlenu. Mluvíme

s

Katarrh dělohy, neboli zánět děložní sliznice, spojený vždy
bélotokem, může nastati náhle, nebo znenáhla; bývá sdružen i s ka-
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tarrhem

pochvy. Příznaky nelze přesné ohraničiti, an nehygienický
způsob života většiny žen vede ku mnohým chorobným úkazům, vedle
onemocnění místního. Konečně tu jde o ústrojí malé a nesmíme klásti
každou chorobu a každý hlubší povzdech na účet ústrojí malé pánve!
Při prudším a těžším zánětu děložní sliznice ovšem
trpí celý
organism; při dlouhém trvání katarrhu ^nění se i sliznice dělohy, jako
se mění nosní sliznice
pod týmž vlivem.

Obr. 27.

Průřez ženskou pánví.

1 kost křížová; 2 kost
kostrčná; 3 kost stydká; 4 zevní svěrač
konečníku; 5 krajina, kde je svalstvo silněji vyvinuto (3 svěrač
konečníku); 6 přechod římského S do konečníku; 7 řiť; 8 matka
či děloha; 9 hrdlo dělohy; 10 zadní
pysk; 1*1 přední pysk;
12 pochva; 13 vchod do
pochvy; 14 malé pysky stydké; 15 velké
pysky stydké; 16 poštěváček; 17 měchýř močový; 18 trubice

močová.

Příčinou katarrhu bývá nastuzení

příliš dobře větrané zá¬
chody ku př. na venkově, onanie, infekce kapavkou, skrofulosní kon¬
stituce, všeobecná ochablost tkaniv. Bez vážné prvotní příčiny jest
onemocněním lehčím, velice často se
vyskytujícím. Náchylnost k one¬
mocnění tomu zůstává i po vyhojení. Na obr. 160. znovu vidíme
polohu
a tvar
ústrojí, o nichž pojednáváme.
—

až
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Obr. 161. Sliznice

dělohy

v

Léčení. Především nutný
sedací lázeň 330 C. na 230 C.

čmýru;
v

na noc

témdni dvě
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čas čmýry, zduřená, s výlevy krve.

jest úplný všestranný klid; denně dáme

ochlazenou, nejde-li zároveň o silnou
vlhké obalení; při silném výtoku vložky vlhké vaty;
tři pololázně 350 C. s poléváním zad vodou 250 C

—

Obr. 162. Normální sliznice dělohy.
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lehkou stravu, bez lihových nápojů, octa, uzeného
Výsledek této methody jest často překvapující.
Děvčata pošleme na venek, přesvědčivše se zprvu, že nejde o onanii.
Chudokrevnost a skrofulosu nutno léčiti zvlášť. Katarrh po léta trvající
vede ku změnám ve sliznici sarné, jak je znázorňuje obr. 161. a 162.
Při tom
masa,

péče

o

sýra a pod.

jest velice trapný a bolestný, ať už náhlý
vleklý, samostatný nebo v průběhu jiných nemocí se objevující.
Prudké nachlazení, nezřídka též nákaza kapavkou, cévkování, kámen
močový, jisté léky, jako terpentýn, dále špatné pivo a víno a pod. bý¬
vají první příčinou, k níž na venkově druží se velice primitivní záchody!
Nucení na moč, pálení, při čemž odtéká několik jen kapek moče husté,
kalné, často z počátku i s krví smíšené. Při náhlém zánětu jest i ho¬
Katarrh měchýře

nebo

rečka.

*

Léčení.

Nemocný musí ulehnouti, položíme mu vlažné obklady
lýtka dáme obklady s horkou lahvi; při náhlém
zánětu dáme vlažný, malý klystér, mléko, polívky, šťávu ovocnou a po
zmizení horečky lázeň z horkého vzduchu a hned na to pololázeň s po¬
léváním zad 34—350 C. Při zánětu vleklém paření života s vlažnou
sprchou na kříž, horké lázně sedací, obalení a pocení v posteli — žádné
maso a najisto žádný lihový nápoj. Je-li nákaza kapavkou* příčinou
zánětu, tu ovšem musí tato pod vedením lékaře se léčiti.
na

život,

na ruce a

Katarrh střevní.

Dle trvání

příznaků rozeznáváme katarrh náhlý
vleklý, pak i katarrh střeva tenkého a střevo tlustého, an katarrh
nezachvacuje obyčejně celé střevo. Při katarrhu střeva tenkého jsou
bolesti značné, stolice časté, tekuté, z počátku žluté, silně páchnoucí.
Při katarrhech tlustého střeva odchází mnoho hlenu, jest pálení v řiti,
nadmutí, jako při katarrhu střeva tenkého, který často jest sdružen
s katarrhem žaludku. Při katarrhu vleklém střídá se zácpa a
průjem,
vzezření jest špatné, nemocný jest ochablý. Každý katarrh střev hned
z prvopočátku nutno ošetřovati
pečlivě, působit vždy zhoubně na zdra¬
a

a

votní stav.
Léčení.
tarrhu

Ježto sídlo onemocnění a příčiny mohou býti při ka¬
různé, nutno povolati lékaře. Vzpomeňme, že nutno se postarati

stejnou teplotu těla, tedy pozor na nohy a ruce! Nemocný, není-li
ležeti, zdržuj se na slunci, pocením místním odvedeme krev ke kůži
a povzbudíme její
činnost, zvláště však pozorně ustanovíme dietu;
často, zvláště při náhlém katarrhu lidí dobře živených učiníme, co
provádíme při ranách — necháme nemocnou část úplně klidnou,
a den, dva dny nedáme ničeho k požití, leda po malých doušcích
čerstvé
vody. Teplé obklady na život a studené tření noh brzo tu pomůže.
o

nucen
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Při vleklém katarrhu

působí velice dobře znenáhlé stoupání do
zapocení. Na noc obalení hrudi i života, parní lázeň sedací
a lázeň nohou a diéta dle toho, převládá-li zrovna průjem nebo zácpa.
Vždy dejme pozor, nejde-li o tasemnici.
vrchu až do

Katarrh trubicový. Obr.

163. nám zná¬

zorňuje rozvětvení průdušnicové trubice či
průdušky, vystlané sliznicí. Za horečky, bo¬
lení hlavy, tíže na prsou a kašle zanítí se
sliznice ta bud jen v širších větvích, neb
až do nej jemnějších, což je ovšem mnohem
povážlivější. Znenáhla počne sliznice odměšovati množství hlenu, který nutí ku kašli až
i ku zvracení, je-li zaschlý, ne dosti tekutý,
aby snadno se odměšoval. Katarrh takový,
u
mladých a starých nebezpečný, může
v krátce se vyhojit, ale také může se státi
vleklým a urputným.

Obr. 163. Plíce s

průduškami.

Léčení. Při horečce zabalme hrud do

obnovujeme jej, jakmile se značněji
Úplný klid, mnoho čerstvého vzduchu po zmizení horečky, horké
obkladky na prsa nebo záda, dobře pokrytá, teplé mléko
s medem nebo thé, přiměřenou diétu a pravidelné vyprázd¬
nění střeva; málo mluvit, nemučme tedy nebohého nemoc¬
ného láskyplně po několik hodin vzácnou svou návštěvou!

šatu, smočeného ve vodě 250 C,
zahřál.

dutin
těla; hlavně jí užíváme k vypouštění zadržené moče.
Obr. 164. nám znázorňuje cévku kovovou; máme však
i cévky gumové. Při cévkování musí panovat největší či¬
stota, jinak způsobíme zavedením malých zárodků zanícení.
Katheter

Katheter.

cévka sloužící

v

odvádění tekutin

z

Jest známo, že nemocní často snášejí mnohem
lépe mléko zkyslé, nežli čerstvé, zvláště šleháme-li mléko
a dáváme-li nemocným tento „créme“, cukrem posypaný.
Na Kavkazu pěstuje se mikroorganismus, kterým možnc
v mléce vyvolati kvašení, jímž se toto stává lehce ztravitelným, není-li příchuť kefiru nemocnému nemilou. Kefir se
výtečně osvědčil při vleklém onemocnění roury zažívací
a jater; při vysílení, při bledničce, vadách srdečních s ob¬
tížným trávením a při jiných nemocech, i zasluhuje tudíž
bedlivého povšimnutí žen.
Kefir.

Obr. 164.

—
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Kleptomanie jest úkaz, vyžadující delšího, bedlivého pozorováni

by se považovati ihned za úkaz chorobný, dokud specialista
jej neprostudoval; možno vidět kleptomanii, která jest praobyčejnou,
jak se říká „sprostou" krádeží. Ve velkých městech mají zvláště nád¬
herné, velké obchody příležitost denně kleptomanii elegantních dam se
zabývati; mají rovněž své speciality, zřízence, kteří se nezabývají ničím
jiným, nežli kleptomanii zákaznic. Smutný úkaz.
a

neměl

provádí se obyčejně tak, že nemá velkého smyslu.
černými jahodami a kloktáme-li obyčejným způ¬
sobem, vidíme, postavíme-li se pak rychle zády k oknu se zrcadlem
v ruce a intonujíce hluboké, dlouhé „á“, že kloktadlo hluboko nevnikne.
Abychom opaku docílili, musíme při kloktání zpívat nosem a po častém
experimentu docílíme toho, že nám kloktadlo vytéká nosem; tu jsme
opravdu vyplákli zadní dutinu nosní. Děti i zdravé osoby by se měly
v čas cvičiti v kloktání. Jiný způsob jest: usedněme na židli, podepřeme
hlavu o lenoch a snažme se spola polknout, ale náhle zarazíme. Tím
Kloktání

Zba,rvíme-li

vodu

rovněž často kloktadlo

tání

se

vchrstne do zadu i nahoru. Pravidelné klok¬

roztoky některých lučebnin jest nebezpečné, jak dokazují otravy

tím zaviněné.

Rozeznáváme trojí způ¬

Klystéry.
sob

vlévání

tekutin

do

střeva:

na

malý klystér k podržení dáme jen 2—3
lžíce vody vlažné; na klystér ku do¬
cílení vyprázdnění střeva používáme
V2—1 litru

a

zvláštní poloze na
Malý klystér dáme
bucf z vody vlažné nebo studené; z vlaž¬
né, má-li se vstřebati, a ze studené,
má-li podráždit střevo; druhý prostě
slouží ku vyprázdnění střeva, které uspí¬
šíme, vloživše kousek glycerinového
mýdla před tím do vody. Třetího způ¬
Obr. 166.
sobu používá lékař sám, neníť tak
Stříkačka.
snadné dlouhý násadec dosti vysoko
vpraviti a nutno tekutinu vpouštěti opatrně, aby díl
střeva se nerozepnul příliš rychle najednou.
Malý klystér nejlépe se dává, jak obr. 167. ukazuje,
přístrojkem, vyobrazeným na obr. 166. I starodávná, ale
pozorně vyčištěná stříkačka poslouží — obr. 168. Obraz
165. znázorňuje násadec elastický k vysokým klystérům.

vody neb oleje
kolenou

Obr. 165.

Násadec dlouhý
ku

klystéru.

vléváme větší množství

a

ve

loktech.
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Klystér

v

leže.

Jest úplně nemístné, denně klystér bráti, ježto celá ta procedura
podráždění všech částí a k ochabnutí, rozepíná-li se stále
konečník
značným množstvím vody.
Při chronické zácpě nutno
diétou, massáží, pohybem působiti. Místo dráždivých klystérů lépe
vžiti počistující thé, ku př. thé Chambard, jichž však arcif nesmíme
pravidelně užívati.
vede ku

těžce
se
z

Kneippovo léčení jest zajisté všem našim čtenářkám známo. Sám
byv nemocen a náhodou knihou na léčení vodou upozorněn, Kneipp

uzdravil, dík energické své vůli. Skorém proti své vůli stal se jedním
nejpopulárnějších léčitelů-laiků. Zdravý rozum vedl Kneippa k applikacim vody čerstvé, studené a to krátkým, jen část těla
najednou jaksi bičujícím — a to s velikým prospěchem.
K tomu jeho nadšení pro přirozený, jednoduchý způsob ži¬
vota
věru, že nezasluhoval příkoří a posměchu, hojně mu
—

skýtaného! Zapudil z lidu bázeň před vodou a ve vyšších
před sluncem, prostou stravou a časným vstá¬
váním. Při návalu nemocných do Wórrishofenu nebylo jinak
možno, než že léčení musilo se státi šablonovitým a mno¬
hému se přitížilo — ale i mnoho lidí se tam pozdravilo. Zdravé,
dobré jádro učení originelního, poctivého Kneippa zajisté se
již neztratí.
třídách strach

Kokain pochází z
kainu užívá se nyní

Obr. 168.
Stříkačka,

americké rostliny koka zvané. Ko¬
zhusta k místnímu omráčení citových
nervů, při němž možno vykonati i menší operace bez úplné
narkosy. Kokain však není bez nebezpečí, a jest třeba veliké
opatrnosti při první dávce, než zvíme, jak nemocný jej
snáší!

nespočívá ve vadě organické, nýbrž jest to vada ve
důležitou úlohu mají tu okolnosti psychické. V posledních
letech věc lépe prostudována, a kdo koktáním stižen, obrat se ku spe¬
cialistovi; zvláště u dětí bychom měli záhy zakročiti.
Koktání

výkonu,

a
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prudké bolesti v životě, křečovité
stahování, mluvíme o kolice. Příčina jest rozmanitá. Spatné zažívání,
nahromadění se lejna při denní nedostatečné stolici, kdy zůstává vždy
více ve střevě, než odejde! Po napití se piva příliš mladého nebo zka¬
ženého; při nahromadění se pecek a slupek z hroznů ve střevě, při
onemocnění střeva, ale i při kaméncích žlučových, ledvin, při hysterii
atd. také kolika povstává, obyčejně průjem ukončí katastrofu. Na¬
hromadění plynů, špatná výměna látek mohou býti základní příčinou —
pravou, okamžitou příčinu nalezne ze souhrnu příznaků lékař po pozor¬
ném vyšetření.
Léčení. Dáme horkou láhev na život, na vlhký obkladek, horkou
koupel sedací; při nadmutí thé z anýzu a fenyklu. Nemocný ať se zdrží
jídla, postačí mu mandlové mléko. Při otravách olovem a pod. řídí
léčení výhradně lékař.
Nastanou-li

Kolika.

náhle

Koleno, viz Nemoci kolena.

Koltiún, plica polonica, jest onemocněním hlavy ze zanedbání
čistoty. Vlasy jsou tu nad mokvající vyrážkou spečené v jakousi

přilbu, arcit odpornou. Pokud možno, ostříhá se vlas, celek se máčí
čistým olejem, omývá se teplou vodou a rozpařuje teplými obkladky,
až se možno dostati na kůži, načež lékař skončí léčení.

jeví se jako červené skvrny, s pupencem uprostřed,
podobající se úplně spálení od kopřivy; i co do účinku pálí a svrbí zrovna
tak, jako sežehnutí kopřivou. Často spojena jest s vyrážkou i horečka,
a to prudká, která však
někdy také může scházeti. Jsou osoby, které
stiženy jsou kopřivkou, jakmile snědly několik červených jahod, kousek
koláče s jedinou hořkou mandlí, rybu, houby a pod. — úkaz to zv.
idiosynkrasie. I přílišné parno v létě, nebo zima vzbudí vyrážku tu,
často tvrdošíjnou, po léta občas se dostavující.
Léčení: Za záchvatu omýváme nemocného rozpuštěným ka¬
mencem ve vodě, nebo potíráme olejem mandlovým — často nutno
postaviti dvě postele vedle sebe — jakmile nemocný jednu zahřál, sotva
může v ní vydržeti a spěchá do druhé. Zatím vyvěsíme prostěradla
a pokrývku k vychlazení. Po záchvatu sílíme a otužujeme kůži koupe¬
lemi vzdušnými, stoupáním do vrchu při pocení se, polokoupelemi atd.
Kopřivka

Kořen granátový ode dávna sloužil ku

čený kořen, pokud možno čerstvý,

vpraví

se

se

svaří,

a

vypuzení tasemnice. Utlu¬
aby zvracení se zabránilo,

pátradlem žaludečním do žaludku.

Kosti, viz Nemoci kostí.
Žena lékařkou.
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V novější době mluví se o koupeli nejen vodní, ale
pískové, vzduchové, světelné. Všechna tato ústředí mohou nám za
Koupel.

i

koupel sloužiti.
Koupel slouží, nebo alespoň má sloužiti především ku pravidel¬
pak k osvěžení a konečně i k vyléčení. U nás
koupání není ještě tak oblíbené, jako bývalo za dávných časů zvláště
u Římanů. Ovšem na
jihu jest trochu více prachu a horka, a ve starořímském oděvu a obuvi jistě toužili více po koupeli, nežli my. Konečné
i u nás lid se bude s chutí koupati, zařídí-li se ve školách sprchy —
jen ne ty nerozumné, na hlavu tepoucí, nýbrž cirkulární. Rovněž
v továrnách a
veřejných místnostech zařízeny budteŽ sprchy cirkulární,
ježto koupání naše jest drahé a ne právě příjemné, vábné. Jinak bude
se sprchou cirkulární
teplou, kde se nedotkneme leda vody a vzduchu,
a kde špinavá voda ihned odtéká.
Při koupeli nerozhoduje jen ústředí, v němž se koupeme, ale
i stupeň teploty. Tím dán léčivý činitel, který v ruce zkušeného lékaře
jest ovšem prostředkem velice cenným.; dovoluje mu, aby celému
tělu bud teploty ujal, bud teploty přidal a účinkem na oběh krve v kůži
a na
čivy bud činnost a výměnu látek povzbuzoval, bud ji pozdržoval.
Značnější teplotou rozšíří se cévy, chladnem se stáhnou; horko roz¬
paluje, dráždí, zima ochrnuje, mírné stupně teploty a zimy oživují,
osvěžují.
Chceme-li se jednoduše vykoupati, použijeme čisté vody o 350 G,
ana voda, blížící se teplotě naší krve, jest indifferentní, ani nedráždí,
ani ochabnutí nezpůsobuje.
Chceme-li se osvěžiti, tu zvolíme teplotu nižší, jenže, čím teplota
jest nižší, tím rychleji z koupele vyjdeme. Teplota tu kolísá mezi
30°—20° C.
O koupeli léčebné šířiti se nelze, jeť to kapitola velice obsáhlá. Jen
o tom se zmíníme, že nervosní, oslabení a starší lidé pociťují vodu,
o málo chladnější než jejich krev, jako dráždidlo,
ztrácejíce při ní
sami tepla; lidé se srdcem oslabeným nechť se chrání náhlého ochlazení,
dobře však snesou ochlazení znenáhlé, ježto tělo se mu v čas může
přizpůsobiti.

nému očišťování těla,

Snad

dožijeme doby, kdy v každém bytu i sebe
jednodušším bude i koupelna. Ted jest to dosud přepych a
většinou pochybně zařízený. Nebezpečné jsou koupelny podzemní ne¬
jen proto, že se dají v zimě nesnadno vytopiti, ale i proto, že nutno
projiti obyčejně studenou a vlhkou chodbou. Koupelny, sousedící s lož¬
nicí, jsou praktické, jsou-li dosti velké a vzduchu a světlu dostatečně
přístupné. Páni stavitelé si dali slovo a zrovna tam, kam patří největší
Koupelna.

menším

a

se
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okna, spoře zařizují jen skulinu — v záchodech a koupelnách. Kam
vede nedostatek vzduchu, nejlépe ukázal hrozný případ v Lausanne,

plynem — paní zemřela v koupěli a pána stěží zachránili! Pisatelce znám jest případ jiný, kde
mladá žena, očekávající děťátko, se koupala, když muž odešel a služka
též. Služka nalezla mladou paní udušenou v koupelně! Tedy bud kou¬
pelnu řádnou, nebo koupelnu malou, dokořán při koupání otevřenou!
kde novomanželé Herzenovi

se

otrávili

Obr. 169.

Koupel oční.

Do

koupelny patří vana koupací s kamny, malá lázeň sedací,
chaise-longue k odpočinutí, k massáži, zabalení atd., toiletní stolek,
stojan na sáty, ručníky a pokrývky. Vana koupací z litého železa,
emailovaná jest nejpraktičtější.

působí prudkostí, pohybem vody a solí. Známo,
snášejí smočení vodou mořskou, proti vodě dešťové
však se chrání.
Při porušení výměny látek působí výtečně, při
vadách srdečních, nemoci plicní a slabých nervech užiti jí nelze. Ovšem
neodhodlá se nikdo bez rady lékařské k tomuto léčení, poněkud dra¬
hému, i bude rovněž věcí lékaře, určiti, tná-li nemocný odebrati se na
mořský břeh jižní nebo severní.
Koupel mořská

že námořníci dobře
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bývá ze všech koupelí nejčastěji užívána, ale
přece nutno se řídit jistým pravidlem. Chceme-li nohy očistiti,
tu použijeme vody teplé a hojně mýdla; chceme-li nohy rychle zahřátí,
vezmeme horkou vodu, kterouž vlásečnice se rozšíří; chceme-li působiti
na oběh krve, poléváme nohy studenou vodou, nebo třeme studeným
šatem, nebo paříme a polejeme pak vodou studenou. Čím více krve
odvedeme horkem nebo chladem nohám, tím více jí odvedeme od
jiných částí těla. Šlapání na vodě už zahnalo mnohé bolesti hlavy, jen
že neradno užiti ho tam, kdež čmýra bývá hojná.
Koupel nohou

169. Douche a
jiné vyplachování a dokonce vystřikování příliš dráždí citlivou sliznici; jet nesnadno dobře připraviti teplotu vody, tlak tekutiny atd.
Lžící, pozvednuvše málo hlavu, můžeme vliti do jedné nosní dírky vodu
370 C. se špetkou soli kuchyňské; pak rychle hlavu skloníme a voda
vybíhá dírkou druhou.
Koupel

nosu

by

se

měla konati jen dle obr.

obr. 169. znázorněno. Koupel ta
související s okem slzním průchodem,

Koupel oční provedeme, jak na

je znamenitá, ježto i
se

nos,

čistí.

Koupel písková ode dávna byla užívána;

venku nebo v bedně
slunci a nemocný se

převracení zahřívá se čistý písek na
teplého písku zahrabe, pak se teple vykoupá a vlažně odrhne.
Při rheumatismu, dně a zvláště při křivici velice dobře lázeň tato pů¬
sobí. I uměle možno písek zahřívati. Již jsme pověděli jinde, že děti
v Itálii, úplně nahé v písku na břehu mořském pohrávající při stravě
jednotvárné a po našem smyslu nepřiměřené křivicí a krticemi netrpí.
za

do

applikacemi na jednotlivé části těla
jest nám možno docíliti značných účinků. Koupel, polévání a omývání
rukou odvádí krev od hlavy a i od pánve. Bud ponoříme ruce 3—4kráte
do studené vody, bud dáme koupel 430 C. až k ramenu po 5 vteřin; bud
připravíme dvě nádoby, do jedné dáme vodu o 430 C, do druhé 150 C.
a ponoříme ruce hluboce po 2 vteřiny do horké, po 1/2 vteřiny do
studené vody a to dvakráte až čtyřikráte; střídavá koupel působí
nejvíce a nesmí se ku př. při vadách srdce dávati. Pak užijeme i parní
koupele pro ruce.
Ruce dáme bud do přístroje, jak se ho užívá pro parní lázně
nohou, nebo postavíme dvě židle proti sobě s nádobou, obsahující vřelou
vodu, pokryjeme pokrývkou a paříme ruce po 10 vteřin; poléváme je
pak nejprve vodou 320, pak 160 až 120. Koupel tato osvědčila se při
studených rukou, při kašli, záduše, ba i při krvácení z dělohy.
Koupel rukou.

Vodními
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jistých podmínek jest velice prospěšná a to:
nekoupeme-li se hned po jídle; jsouce příliš ochlazeni nebo uříceni;
zústaneme-li ve vodě chladnější než 140 R. jen několik vteřin, a postaráme-li se po koupeli o dobré a úplné zahřátí.
za

Koupele slatinné těší

veliké

oblibě

zvláště

ženských. Užívá
při bolestech nervů, rheumatismu, chudokrevnosti, one¬
mocnění vaječníků, porušené čmýře; nesmí jich užívat nemocní s vadami
srdečními, plicními a náchylní ku krvácení a těhotné. Účinky koupelí
těch byly by zajisté ještě větší, kdyby nemocní nemusili se
koupati
ráz na ráz, spěšně, než organism se přizpůsobil a reakce
po jednotlivé
koupeli odešla.
Koupel sluneční. Světlo a teplo sluneční náleží k nej mocnějším
prostředkům léčebním; jet slunce pramenem vyššího života or¬
ganického, jak už víme. Koupel sluneční jest velice jednoduchá:
položíme se na slunce, chráníme hlavu stínidlem a studeným obkladkem,
bez šatu; na poprvé sluníme se z předu 8 minut a ze zadu
8 minut; kde třeba pocení, při otylosti, rheum at ismech, špatné výméně látek, zabalíme se do prostěradla a pokrývky, na kterých ležíme,
se

a

se

jich

vypotíce

se

za

V2 až

V4 hodiny, teple se o-

myjeme a vlažně polejeme. Jedna z příloh
této knihy znázorňuje
lázeň sluneční, kombi¬
novanou

s

lázní vzdu¬

chovou ; pro slabé a ner¬
vosu! jest lépe, sluní-li
se

okamžik

se

pak

slunění

uchýlují-li
do chládku;

a

zase
může

se

díti

i

jen místně, jak vidíme
obr. 170., kde koleno
s vleklým
zánětem po
dvě hodiny denně —
na

možno-li

Nastane-li

—

se

po

dlouhém slunění
kot srdce,

sluní.

příliš
se

tlu¬

dáme chladný

obkladek, nebo nemocná

pošlapává ve chladné
vodě. V ústavech léčeb-

obr. 170. Koupel

sluneční.
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ných nachází se koupelna sluneční obyčejně na ploché střese, což není
vždy výhodné; časem vítr sráží kouř a saze z blízkých komínů a pak
slunce příliš rozpaluje zdi a podlahu a horko jest tu pak nesnesitelné,
dusné. Kdo má

pěknou zahradu, snadno si zřídí koupelnu doma pomocí

plachet.

užíváno jindy u Priessnitze, nám zná¬
zorňuje obr. 171. Sluha lázeňský, energicky pohybuje prostěradlem
stál za nemocným, který takto rychle osýchal a vždy čerstvou vrstvou
vzduchu byl obklopen.
Koupel vzduchovou, jak jí

Obr. 171.

Koupel vzduchová.

Rána od pokousání jest dílem zhmoždění,
přetnutí tkaniv, více méně značné, dle chrupu zvířat. Rány tyto
mohou se komplikovatí vniknutím jedu, jako u zmijí nebo pominutých
psů. Tu rychlé vyssání, paření a pocení jest na místě.
Při obyčejném kousnutí omyjeme ránu horkou vodou, položíme
na ni chladný obkladek a pokryjeme látkou vlněnou. Nervosní osoby
možno ukonejšiti koupelí o 28—30° C.
Kousnutí, uštknutí.

dílem

valeriana nebo „baldrian“. Rostliny této se užívá při
křečích, nervositě a nespavosti. Bud iG—15 gr. dá se na koflík vody,
Kozlík

—

vlažná voda nechá
nebo užívá

Kozlík

se

ho

se
ve

státi od rána do večera

způsobě tinktury,

a

a

před spaním

se

pije;

to 15—20 kapek najednou.

obsahuje aetherický olej a jiné látky nepříjemně čpící (kočky
dráždí). Dr. Walser užíval při slabosti srdce a zánětu plic koflíku
thé kozlíkového a viděl lepší účinek, než při oblíbeném víně. Ovšem se
nesmí bráti kozlík příliš dlouho, zvykem otupí se účinek a žaludek trpí.
velice
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jsme se již v prvním díle o chybách
hlavy, který určuje i tvar oka, a že máme oči
příliš dlouhé a příliš krátké. Zde jde o oko příliš dlouhé, obraz se tvoř;
před sítnicí, na sítnici nedopadá, leda pomůžeme-li mu sklem vydutým.
Krátkozrakost.

v

Zmínili

konstrukci oka, o tvaru

Vždy znovu se vyskytují nové methody, kterak krátko¬
odpomoci, a často již bylo by velikým dobrodiním, kdyby bylo
lze krátkozrakost zastaviti. Při chorobě zděděné, s formou hlavy sou¬
visející, ničehož dosíci nemůžeme. Jsou však tvary získané, tvary s po¬
rušením oběhu krevního a nervů; tu odvádíme krev k nohám, dáme stu¬
dený obkladek na život, použijeme horkých lázní bylinných, tělocviku,
massáže krku, necháme pohlížeti do dálky a oko cvičiti v hledění do
dáli, bráníce pracím jemným. U dětí zvláště nutno v čas zakročiti.
Léčení.

zrakosti

Krev.

Vzpomeňme znovu, že krev sestává z tekutiny čiré, z čer¬
vených a bílých krvinek, na 350 červených krvinek as jedna bílá. V teku¬
tině krevní nalézáme bílkoviny, vlákninu, nerostné součástky — vápník,
hořčík, sodík, draslík, sloučené s kyselinou uhličitou, fosforečnou a sí¬
rovou, trochu tuku a cukru. Při nedostatečné výměně látek nalézáme
i jiné látky v krvi, které tam nepatří, nahodile jest tu i hnis, léky,
kovy. Je-li správný poměr součástek krevních porušen, nastává r ož¬
ni í š e n í krve; když na př. převládá voda, nebo jisté důležité
součástky
se nedostává. Na obr.
172. vidíme krvenky, kroužící v cévě.
Krtičnatosf

(krtice,
skrofulosa) jest povšechné onemocnění vě¬
ku dětského a mladistvého, z rodin
tuberkulosních, zvláště kde je nedo¬
statek světla

jak denně i

a

čerstvého vzduchu;

nejchudších i v nejvídáme, všude
úzkostlivě
se
děti
chrání
před
blahodárným vlivem obou. Hlavní
známkou jsou velice choulostivé
sliznice a to všechny, malá resistence
tkaniv, zduření žláz a taková ná¬
chylnost k tuberkulose, že přímo
bohatších

skrofulosa

v

rodinách

s

tuberkulosou

stotož-

uována. Tuberkulosa, příjice rodičů
a
alkoholismus zajisté v oslabení
nové generace padají značně na
váhu.

Obr. 172. Těliska

krevní,

bílá při stěně.
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Léčení: Dejme způsobu života děcka krtičnatého docela jiný
základ. Mnoho čerstvého vzduchu, hojně ovoce, dále zelenin, hojně

pohybu, ale nenásilného, teplé koupele s následujícím ochlazením* v témdni několik studených obkladů kol života na noc (k povzbuzení čin¬
nosti zažívací). Je-li poněkud jen možno, měli by rodičové dětí krtičnatých hleděti vystěhovati se z města na venek, a matky i slabé, sesílivše pomocí námi naznačených method, samy měly by děti své kojiti.
Krvácení dělohy, nastává-li

v

mezidobí čmýrném, je příznakem

povážlivým, zvláště po čtyřicátém roce. I čmýra příliš prudká, krvácení
v čas těhotenství jsou
stavy tak vážně, že nutno hledati v čas pomoci
u odborníka. Ženy snesou sice ztráty krve velice značné, ale jest na
bíledni, že se to děje v ž d y na úkor zdraví a života.
Krvácení střevní. Nej obyčejnější
krvácení průběhem tyfu střevního a

jest krvácení, „zlatá žila“ zv. a pak
vředu žaludečního neb středního;
při rakovině bývá krvácení rovněž hojné. Každé krvácení ze střev jest
tak vážné, že nutno záhy povolati lékaře a vyšetřiti, co jest příčinou
ztráty krve.
Léčení se řídí příčinou, před příchodem lékaře je vždy nutný
úplný klid.
je méně nebezpečné, než krvácení z tepen, při
rychle vytéká, ba stříká. Zraněna-li však větší žíla, může
i toto krvácení stát se smrtelným. Tlakem na žíly hledíme krváceni
ihned zastaviti; bud stlačujeme ránu čistým šatem, v docela studené
nebo v horké vodě smočeným, nebo ránu pevně zavážeme, pilně dohlí¬
žejíce; možno-li, zvedneme krvácející úd, lékař pak obstará ostatní.
Krvácení

žilné

němž krev

Krvácivost,

rodinách,

o

níž jsme se již zmínili, vyskytuje se v jednotlivých

většinou

členů mužských, ale přenáší

ženami z rodin
hochy. Příčina zvláštní této náchylnosti jasna není. Nutno
hochy pilně střežiti před úrazem a varovati je před povoláním, při
kterém úrazy jsou nevyhnutelné — vykrvácejí mnohdy po pouhém
vytažení zubu.
Vždy jest tu dbáti o sesílení organismu v každém směru a vyhýbání
se dráždidlům a všemu, co působí na srdce.
a to

u

se

těch opět na

Křeč hlasivky vídáme často u dětí

tlustých, po rozčilení se, jakož
trpících křivicí. Záchvat je ošklivý: dítě, bez dechu,
zmodrá, padá na zad. Rychle rozevřeme šatečky, šleháme prsa šátečkem
ve studené vodě smočeným, nožičky ponoříme do hodně teplé vody se
také

u

dětí

Tab. X.

Cvičení

tyčí.
v

TAB. X.

Cvičení

tyčemi železnými

dřevěnými prová¬
dějí se v ženských spolcích tělocvičných a
školách často; konají-li se správně, sílí sval¬
stvo hrudní a zádové i doporučují se proto
osobám slaboučkým a těm, které málo zaměst¬
návají horní údy.
s

a

☆

Správně

provádějí, když se dějí rázně, ni¬
pohodlně, jak ženy rády „cvičí¬
vají"'. Tu je třeba dobrého návodu a příkladu
energického učitele neb učitelky.
se

koli chabě

a

☆

Na obraze znázorněno je několik cviků pro¬

vedených stejně rázně, jako ušlechtile. Každý
cvik provede se 5, 10 až 20kráte. Vyžaduje
vhodného šatu, má-li se dosíci žádoucího vý¬
sledku. Vše, co svírá a tísní, je nevhod — rov¬
něž oděv z látek hustých a teplých. Šat, jejž
nosí naše Sokolky, je lehký, volný, řasnatý a
nevadí tudíž pohybům.
Aby se umožnily
i jiné pohyby, jsou na obrázku našem znázor¬
něny vhodné spodky pro ženy. Oděv doplňují

sandály

a

temné punčochy.

Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

Tab. X.
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soií, prstem stiskneme jazýček vzadu, nebo povytáhneme dolní dáseň,

jako při zadušení; máme-li hodně teplou vodu po ruce, smočíme rychle
a vytlačivše ji
rychle položíme na hrdlo. Po záchvatu uspořá¬
dáme stolici, byla-li zadržena; odstraníme š-krkavky, trpí-li jimi dítě,

houbu

Křeč měchýře vídáme

u

nervosnich, hysterických po rozčilení,

některých nápojích, lécích, vyskytuje se však častěji u mužů než u žen.
jsou nesnesitelné, nucení na moč, pálení, zvláště trpí-li nemocný
zároveň katarem měchýře.

po

Bolesti

Léčení. Horké
mene a

obklady, teplá koupel celková, odvar lněného se¬
pak ovšem léčení základní nemoci.

Křeč písařská nastává po

rychlém a mnohém psaní. Za
těsnopisu, strojů psacích a — doufejme — záhy
obecně rozšířených telefonů se brzo stane vzácnou.
Kdo jí
odpočiň řádně, koupej ruce v koupeli bylinné, sílící, užij massáže,
zvláštních držátek a nauč se psáti levou rukou.
dnů užíváním

Křečovitý pláč často

našich
i vše¬
stižen,
užívej

vyskytuje u nervosnich a hysterických.
organismu, užijeme koupelí vzdušních, poradíme zahradničení, lehkou diétti, časné ulehání ke spánku atd.
Za záchvatu rozepneme šaty, dáme horkou koupel na nohy, čerstvý
vzduch vpustíme oknem, na srdce přiložíme studený obkladek a klid¬
nými domluvami hledíme vzpružiti ochablou mysl.
se

Ovšem zavedeme všeobecné sílení

Křeč škubavá, trhavá

(konvulse) jeví se v jednotlivých svalech
skupině svalů. Vídáme ji při posnučině, padoucnici, onemocnění
mozku, božci, hysterii a pod.
nebo

ve

Léčení ovšem musí stihnouti pramen

odstraniti slabost
Často jest
nejprve vésti boj proti škodným zvykům, podávání lihových nápojů
dětem, přílišnému rozčilování následkem oblíbeného léku, rozptylování
mysli a rozjařování unavujícími zábavami atd.
zla

a

nervů, celého ústrojí, urovnáním výměny látek, posílením.

Křivice,

andělská či anglická

nění rostoucích kostí

a

nemoc

(rhachitis) jest onemoc>
kostry. Nemoc ta

vede většinou k znetvoření

i

„dvojité klouby"; na ručkách vídáme zduření v ohbí a na
prsech bulky tam, kde kosti spojují se s chrustavkami, i povstává tu
„růženec". Při nemoci té soli vápenaté se neukládají v dostatečném
množství ve tkanivu kostním; nalezenof v kostech dětí, jinou nemoc;
zove

se

Žena lékařkou.

33
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zahynuvších, 65% vápna, v kostech rhachitických jen 20—30%, tedy
ani ne polovice.
Děti křivicí stižené jsou vůbec málo zdatné, střídají! se u nich
nemoci dýchadel, ústrojí zažívacích a mozku.
Křivice známa byla již za starých dob; Angličan Glisson vydal
slavné své dílo o nemoci této r. 1650; od oné doby mnoho badáno,
mnoho psáno, ale pravá příčina nenalezena— bude! asi příčin více. Ne¬
přiměřená strava, mléko příliš rozředěné, ale hlavně asi nedostatek
světla a vzduchu, jímž děti trpívají, jsou některé z příčin těch. Děti
vlašské, hrající si na parném slunci na břehu mořském bez obleku, prý
nikdy křivicí netrpí, ač strava jejich je velice jednoduchá a chudičká.

Obr. 173. Zúžená

Přímý průměr,

a

pánev.
b průměr zúžený.

Po

Obr. 174. Těžkou křivicí znetvořená

pánev.

náhlých osutinách, katarrhu žaludku a střev, záduše a příjici
se objevuje.
Nemoc vyvíjí se zvolna, děti jsou nepokojný, křičí mnoho, špatně
tráví, jsou rozčileny a v době, kdy by měly počínat i choditi, nechtějí
se stavětí na
nožky, nebo chodily-li už, přestanou. Změny na lebce
dlouho, byly neznámy — objevují! se místa úplně tenká, zvláště v zá¬
hlaví, jakoby pergamenová. Kosti lebeční nesrůstají tak snadno a v tom
pořádku, jako zdravé. Zuby pozdě prorážejí a jsou nepravidelné.
Hrudník mimo růženec křivicový má formu zvláštní, je! se strany
stlačen a v předu vypnut — hrudník ptačí. Páteř je na některou stranu
vybočena, zkřivena, zvláště když matky mermomocí nutí děti seděti,
nosíce je i vždy na téže ruce.
U dívek zvláště je osudná změna kostí pánve; bývá bud z předu
do zadu stlačena, jak vidíme na obr. 173., nebo kosti stydké vytlačeny,
jako hrud ptačí, v před, nebo jest úplně znetvořena těžkou křivicí, jak
vidíme na obr. 174.; případy ty jsou na štěstí řídké. Vyobr. 175. znázor¬
ňuje zvláště zkřivení páteře, které má velký vliv na útvar pánve. Křivic;
vrozené snadno křivice
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trpí i lopatky a kost klíční. Horní i dolní končetiny trpí zkřivením změk¬

lých kostí, nohy zvláště

se zkřiví bud do O nebo do X.
Nemoc může trvati po měsíce a léta, 2—3 roky.
Léčení: Kojencům jest mléko vlastní matky

stává

nej prospěšněj ší;

však, že dětem některým přece nesvědčí, a tu nutno hledati
kojnou s děckem stejně starým, nebo zkusiti mléko kozí s přísadou
vegetabilního mléka dle Dr. Lahmanna; děcko za teplých dnů položíme
na slunce, kladouce je na žíněnku dosti
pevnou a zdvihajíce je pokud
možno zřídka; je-li větší, zkusíme časem je obrátiti na bříško. Každého
téhodne dáme tři koupele z aromatického koření, jehličí, sladu — po
10 min. 350 teplé a rychle na 28° C. ochlazené a
položíme je pak v te¬
plém šatě zavinuté do teplé postýlky.
Dětem větším nedávejme příliš moučných jídel, pilně jídla stří¬
dejme, dávajíce dobrého, zdravého
ovoce
dušeného, zeleniny železité
a vápenaté, jakž jsme se o nich zmí¬
nili. Ořechy a jablka obsahují mnoho
se

fosforu.
Děti

položme časem na houni na
po chuti je lézti
nebo ležeti; ježto se velice potí, zvlá¬
ště na hlavičce, dejme jim polštářek
žíněný a nepokrývejme jich peřinami.
Děti křivicí stižené trpívají křečí
hlasivky. Za záchvatu rychle na kou¬
sek
plátna natřeme hořčice, jak
k jídlu jí užíváme, a přiložíme
v
předu na krk, nebo rychle rozstrouháme křenu, s moukou smísíme a
zemi

a

nechrne

trochu octem navlhčíme; tělíčko otí¬

ráme kolínskou vodou. Ovšem to vše,
než

přijde lékař, kterého ihned nutno
povol at i. Nožky zkřivené po vytahuj¬
me a pozorně rovnejme, jsouf kosti
měkké a rovnati se dají (když po¬
zději ztvrdnou, nelze jich již napravovati), jen třeba obratných rukou
a přesného návodu lékařova!
Kulhání. Při

nestejné délce obou
jest chůze kolísavá, jíž zokulháním. Příčiny znetvoření

končetin
veme

Obr. 175. Kostra křivicí znetvořená.
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toho

jsou různé: onemocnění kloubu kyčelního, vymknutí, špatně zho¬
jená zlomenina, zhnisalé pouzdro kloubní, onemocnění tuberkulosní, ne¬
šťastný pád děcka, jehož nikdo si nebyl povšiml.
Orthopaedickým léčením často lze docíliti značného zlepšení, i ne¬
mělo by se nikdy kulhání podceiiovati.
— věru, žádná zvláštnost! Vyskytuje se jen tam, kde se
nepraktická obuv, ale za to hojně. Vyobr. 176. velmi dobře zná¬
zorňuje mozol, jenž jako roubík, puzen stálým třením obuvi, se dere do
hloubi, až se dostane na nerv, kde pak provozuje známou nebeskou
hudbu
při každém kroku prý slyšeti 'andělíčky zpívati. Kuří oko jest
prý výtvorem umělým, právem bylo by lze říci, že si moderní člověk ne¬
chává narůsti tolik kuřích ok, aby viděl svou duchaplnost ve věcech
zdravotnických.
Léčení je nejracionelnější, odstraníme-li příčinu, botku, která
patrně by se lépe hodila na něco jiného než na nohu. Obuv z látky, na
nohu se hodící, pozorné odstranění zkornatělé vrstvy, ale n e do
krvácení, jef to příliš nebezpečné! Na noc obvážeme kousek slaniny
nebo kousek látky ve šťávě citrónové smočený. Sandály v létě a cho¬

Kuří oko

nosí

—

,

zení

na

boso.

Kyčelná bolest (úsad, stříle,

ischias)
povstává, usedneme-li uhřátí na stu¬
dený kámen, vlhkou zemi; po prostuzení nohou, při městnání se krve
v pánvi, při úplavici cukrové, v
počát¬
cích chorob míšních, při nádorech. Jest
to

onemocnění nadmíru bolestné

a

tvrdo¬

šíjné. Lidé s porušenou výměnou látek
Obr. 176. Kuří oko.
podobným onemocněním trpí nejčastěji.
Na vyobr. 10., 6. vidíme silný nerv,
který zanítiv se příčinou jest bolestí těch.
Léčení musí se prováděti důsledně, neúnavně, trpělivě. V témdni
dáme dvě koupele horké, vzdušní, nemocný musí se řádně potiti. V zá¬
chvatu bolesti stálé vlažné obklady, energické odvádění krve k horním
končetinám. Upravíme stolici, dáme stravu rostlinnou; je-li nemocný
dosti kliden, dáme koupele bylinné od 350 do 40° C. stoupajíce, prová¬
díme massáž. Jde-li o otylost, ochablost nervů vůbec, léčíme i to. Kde
tnožno, odhodlejž se nemocný vstoupiti do léčebného ústavu.
Kýla. Stává
na

často.

že rozevřením tkaniv protlačí

ústrojí vnitřní
pod kůži. V některých krajinách tělesných stává se to velmi
Tak ve třísle po prudkém namáhání, zvedání za bolesti utvoří se

venek

se,

se
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zlehka prsty na náprudce, cítíme,
jak nádorek mocí se dere ven; ulehne-li ne¬
mocný, může nádorek i zmizeti nebo po¬
zorným tlakem býti zpět zatlačen.
nádorek;

dorek

a

položíme-li

zakašle-li nemocný

Rozeznáváme

kýly tříselné, stehenní, pu¬
pečně i jiné, jež jsou však řídké. V kýle obsa¬
žena buď střeva, buď okruží, ba i vaječník;
příznaky’dle toho a dle větší neb menší části
vyhřezlých vnitřností se mění. Stává se ne¬
zřídka, že kýla se uskřine, t. j. otvor, kudy
vnitřnosti procházejí, bud se zúží, nebo ob¬
sah kýly se zvětší tak, že oběh krve úplně je
porušen, uskřinutá část se zanítí a odumře;
neprovede-li se operace v čas, nastane zánět
Stlačení kýly obvazem,
pobřišnice a smrt za krutých bolestí.
U děti nej hoj něj i vídáme kýly pupečně a tříselné, u mužů zvláště
kýly tříselné, u žen stehenní a pupeční.
Léčení. Často se podaří ruce zručné — ale j e n zručné — části
vystouplé bez podráždění vpraviti zpět a nastává úloha, zabrániti jim,
aby znovu prostoupily. Toho docílíme tlakem na otvor, jímž vystupují

Obr. 178. Rozvírání kolen.
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Vyobr. 177. znázorňuje obvaz na kvap sestrojený, který se brzo musí
nahraditi vhodným páskem. Po té snažíme se tímto způsobem sesíliti
tkaniva

rozestouplá: denně dvakráte omýváme po pět minut vodou
150 C život; v noci dáváme studený obkladek s teplou přikrývkou;
denně provádíme přiměřenou massáž stěn břišních; strava budiž lehká,
aby obsah střev se příliš nezmnožil, stolice denně; v témdni horkou
vzdušní lázeň s následujícím notným pocením. V noci se pásek odloží;

Obr

179.

Záklon hrudi.

zůstala-li kýla po několik měsíců bez obtíží vsunuta, tu po několik hodin
denně odložíme pásek, konečně úplně jej odložíme, ale dobře učiníme,
v čas kašle nebo
Některá cvičení velice jsou

namáhání nevyhnutelného.
prospěšná, tak pohyb nohy stranou
a v zad, sklánění a vzpřimování trupu, rozvírání kolen za odporu —
vyobr. 178., a pohyb trupu, jak vyobr. 179. a 180. ukazují. Jak má se
připnouti pásek, vidno z obr. 181. V případech příliš zastaralých a při
kýle velké nezbývá než operace a po operaci řádný klid, aby jizva sesílila.
připneme-li jej
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malých. Zřídka se podaří zachrániti otráveného pro prudký účinek jedu.
Nebyla-li dávka smrtelná, vymyje se co nej rychleji žaludek a stude¬
ným třením hledíme povzbuditi činnost nervů a plic.
Kyseliny nerostné i některé rostlinné, ve stavu sehnaném požity,
spalují sliznici. Ostrých nerostných kyselin, i rozředěných se střežme.
Jiných kyselin rostlinných však užíváme hojně k ochlazení a osvěžení,
tak na př. kyseliny citrónové.

L
Láhev vyhřívací. Druhdy brávaly naše
nerálních vod, vlily horkou vodu, vsunuly do

hospodyňky láhve od mi¬
objemné punčochy vlněné
a

vyhřívaly si postel,
se láhev i přiklá¬

nebo
dala

na

bole¬

místo

stivé.

Nyní láhve ty
z kovu a mají
rozličné podoby, při¬
způsobujíce se více
tělu. Na vyobr. 182. a
183. vidíme obvyklou
nyní podobu. Příjem¬
nější jsou vaky kaučukové tak upravené,
robí

Obr. 182. Láhev

vyhřívací.

že

se

se

horkou

mohou

Ještě příjemnější jsou malé schránky s doutnáky, vý¬
důmyslný, ze Žaponska pocházející; nemocný se těší
teplotě stejnoměrné po 5—6 hodin za malou výlohu; v zimě
snadno se vejde příjemná ta „Žaponka“ do rukávníku a všude — na
dráze, v divadle — možno jí užiti k zahřátí nohou.
vodou

naplniti.

robek

nadmíru

v

Léčení hrozny
tak

v

provádí

se v

ve

Švýcarsku nebo i doma. Počí¬

ná

se

ledne

malou dávkou
a

se

ráno, dopo¬

stoupá se na
denně; pecičky a slup¬

odpoledne

1—6 liber

a

ku nutno odstraniti
tom

krajinách, kde vinná réva

Montreux, Siónu, Tessinu

přecházeti

chn. Léčení to

a

má

se

při

čerstvém vzduprovádí se při ne-

na

obr. 183. Láhev vyhřívací.

daří,
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mocích

řádně

střev, zlaté žíle, nemoci jater a při dne. Po požití hroznů nutno
zuby očistiti vodou vlažnou se špetkou dvoj uhličitanu sodnatého.

Léčení jarní. S
má snahu obnoviti

probouzejícím se životem v přírodě venku i člověk
síly své, povzbuditi výkon těla, a proto druhdy
podnikáno léčení bylinkami čerstvými. V Ženevě na př. v lé¬
kárnách vytlačuje se šťáva jemných zelin a bylin a předplacené obe¬
censtvo z rána i odpoledne popíjí šťávy tyto. Velice racionelním léčením
je zajisté, často vycházeti na čerstvý vzduch jarní, na slunce a v době
té, možno-li, doma okna všude, i ve sklepě, dokořán zotvírati a tak dů¬
kladně větrati, a co přes zimu se nastřádalo nedobrého, to vypuditi. Zachovati nehygienický způsob života a piti šťávy bylinné je ovšem více
projevem dobré vůle, ale žádným
činem osvobozujícím, osvěžujícím.
I mimo léčení jarní užívá se
rozličného thé, na př. z listí březo¬
vého k povzbuzení činnosti ledvin,
kozlíku oroti křečím, květu lipového
k pocení, jak jsme již jinde po¬
dotkli.
Léčení pomocí barev snad do¬
sáhne časem jistého významu; jsme

prvních začátcích a víme na
jisto jen,
že paprsky
hranolu
různý mají účinek. Zmínili jsme
se, že paprsky červenými lze přede¬
jiti zhnisání puchýřků neštovičných
a
zohyzdění obličeje, ale že ošetřu¬
jící skorém nejsou s to snést i po
delší dobu světlo červené. Již dříve
v
některých chorobincích pro du¬
v

ševně

nemocné

konány pokusy se
červeným, do oken zasaze¬
ným, a sklem modrým — zdá se,
že pokusy tehdy k ničemuž
nevedly.
sklem

Léčením dle Finsena s odstraněním
žáru z lamp elektrických v době

nejnovější

věc zajisté pokročila, vý¬
sledků
definitivních v záležitosti
této předůležité a zajímavé

nemáme.

posud Obr. 1S4. Ledviny sesunuté
1

šněrováním,

slezina; 2. játra; 3. ledviny.

LÉČENÍ

266

BEZ JEDU.

Víme jen,

že komplikované světlo sluneční má veliký vliv na vývin
živočišstva, rostlinstva, na průběh pochodů lučebních a na výměnu látek
těla našeho

—

všímejme si ho

a

nebojme

se

ho.

prudkých zánětech často se přikládá vak kaučukový, naplněný kousky ledu. Pokusy na zvířatech však zjištěno, že tkaniva, oběh
krve, výživa buněk velice trpí přílišným chladnem, a proto raději se
užívá přístrojů chladicích a obkladů studených.
Ledu vnitřně užívati, t. j. polykati nemáme, není-li uměle z čisté
vody vyroben. Proč, pozná každý, kdo kousek ledu na bílém talíři nechá
rozpustí ti.
Led. Při

Ledvina

Ledviny nejsou pevně přirostlé nebo
pevnými svazy upevněny, nýbrž volně v tuku uloženy; zhubne-li někdo
značně v krátké době, ztratí-li stěny břišní svou elastičnost, jako po
porodech, ochabnou-li, tlačí-li šněrovačka stále s hůry dolů — jak
obr. 184. znázorňuje — posouvá se snadno levina pravá, níže ležící,
nebo ledviny obě a lze je při poloze na zádech a pozvednutých kolenech
velmi snadno nahmatati.
Ovšem na své pouti tlačí ledviny na různé
citlivé části, napínajíce i značně cévy a nervy vlastní, což způsobuje
bolesti, velkou nevolnost, zvracení, až se ledviny uchýlí v polohu po¬
někud lepší. LedVina posouvající se jest společnicí velice nepříjemnou.
Pás břišní z látky pružné, prostupný je tu nutný, nahražujet ochablou
stěnu břišní; nutno však obléci jej ráno, v posteli, než ledvina se posune
dolů. Pásky, jak je znázorňuje vyobr. 186., jsou i nebezpečny, ježto
ledvina může se dostati ne nad pelotu,
ale pod pelotu, t. j. uskřikne se, nebo
se prosune stranou. Obr. 185. ukazuje
nám normální polohu ledvin. Viz
se

posouvající.

Nemoci

ledvin.

Lehavost.

Slabí, choří a trpící
nespavostí často si žádají i ve dne
v posteli ležeti.
Vyvine se tak „lehavost“ beze zvláštní

choroby, nebo jako
předchůdce choromyslnosti. Někdy je
lehavost instinktivní a vede po velkém
namáhání a ztrá.ě sil k úplné restau¬
raci. Třeba tu bedlivého

a

klidného po¬

zorování, abychom nemocnému ne¬
uškodili, ani nemístnou přísností, ani
přílišnou poddajností.

,
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Rozličné

bývá krvácení z ran; tu krev
prudce a vysoko vystříkne — tepna je zraněna a nebezpečí velké; tu
krev pomalu kape a snadněji se zastaviti dá, pocházejíc z rány malé
nebo z vlásečnic, nebo krev řine stále a stále stejně ze žíly; i tu
nutno krev zastaviti.
Děti a starci nesnášejí dobře ztráty krve,
ženy jsou však méně choulostivé než muži. Prud¬
ký, krátce trvající krvotok je osudnější než nenáhlá ztráta i většího množství krve, rozdělená
jaksi na delší dobu. Každé prudší krvácení však
nutno rychle a dobře zastaviti, a k tomu slouží
prostředky a léky krev stavící. Nejprve tu uči¬
Obr. 186. Pásek
při ledvině posunující se. níme, co nám ihned napadne, vytéká-li někde
něco proti naší vůli, na př. ve sklepě, v kuchyni —
snažíme se otvor ucpati. Totéž hleďme učiniti při krvácení. Rychle oči¬
stíme prsty nebo podložíme čistý šat a pevně přitlačme, střídajíce se,
až přijde lékař, aby podvázal cévu. Často postačí při ráně na ruce vy¬
soko ji zvednouti — pohyb tak jednoduchý, ale nevzpomene naň nikdo
a
zraněný běží k vodě a jakoby naschvál ruku hodně sehne, aby hodně
krve vyteklo, ač nikdy by mu nenapadlo, převrhnutou láhev zachrániti
tím, že by ji ještě více nahnul — nýbrž ji chytí a postaví. Kdio zná
uložení tepen, ovšem může silně tlačiti na tepnu před ranou,
jak vyobr.
187., 188. a 189. ukazují. Navrhovalo se, aby uložení tepen u vojáků
se tetováním
vyznačilo — myšlenka to dobrá. V nouzi však přitlačíme
na místě
krvácejícím. Ve Sv. Havle padla stará žena pod vůz, který jí
rozedřel kůži na hlavě a otevřel tepnu, z níž krev vysoko vystřikovala;
dělnice intelligentní, jdoucí kolem, chytila hladký,
ploský oblázek, obvi¬
nula šatem, přitlačila, pevně při¬
vázala a čekala na lékaře, který vi¬
děl, že rána byla tak značná, že by
žena bez pomoci té do příchodu jeho
se
byla najisto zakrvácela. Zlatý
zdravý rozum! Můžeme i pevně
složený, ale vždy čistý šat, pun¬
čochu, cokoliv, v horké vodě smo¬
čené, přiložiti, jak vidíme na
Léky

krev

stavící.

obr. 190.
Při krvácení

z

pochvy, jako při

nádorech, leptá se žhavým železem,
užívá

se

Zmínili

tanninu nebo horké

jsme

se

již i

o

vody.

šťávě citró¬

nové.
Obr.

191.

ukazuje jiný způsob,

Obr. 187. Stlačováni

tepny krční rukou.
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Obr. 189. Stlačování tepny
na rameni.

silné stáhnutí

pod ranou směrem k tělu — jen že stáhnutí nesmí dlouho
trvati, nastalo by přílišné porušení oběhu krevního a ochrnutí. Při krvá¬
cení z dělohy se osvědčilo vystřihování horkou vodou, které porodní
babička snadno může podniknouti, neb i tamponáda, ucpání.
Léky utišující bolest, jaké jsou? Zajisté máme kromě léků narkotických i prostředky utišující, a to jsou: tu

teplé, tu studené obklady, teplé koupele (při
kolice z kaménků žlučových, ledvinových,
spálení atd.), polévání, massáže, zvláště
vibrace, pára, obklady s odvary heřmánku,
kozlíku atd.
Matky by věcí těch si pilně
měly všímati a nesháněti hned laudanum
a

Obr. 190.

morfium.

Lepra, malomocenství, jest hrozná ne¬
moc, na kůži se jevící, průběhu velice vlek¬
lého, v novější době pozornějším vyšetřo¬
váním v Evropě dosti často zjištěná; čtenář¬
Obvaz stlačující ránu
na zádech.
ky snad se pamatují na obtížnou cestu Miss
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v

lesích

a

nepřístupných

místech roztroušené.

Líbání, velevážené čtenářky, stojí na indexu zdravotnickém; hy¬
giena je odsuzuje šmahem naprosto a nezbytně u dětí. Ženy rozumné
dejtež dobrý příklad a nelíbejte dětí, leda na buclatou ručičku — více
nic! Děti se tomu budou náramně těšiti, nenávidějíť celou tu jim ne¬
srozumitelnou, protivnou operaci. Líbání z povinnosti je tak jako tak
nesmyslem a líbání z lásky je věcí tak soukromou, že se i hygiena na

Obr. 191. Stažení ruky obvazem při

krvácení.

neodváží. Vůči

děsným výsledkům studií bakteriologických o obsahu
zajisté moderní člověk náramně rád se spokojí prostým podáním
ruky — jen ne pitvorným napodobením zvednutí nalomeného křidla
ptačího, které na štěstí vychází konečně z módy.
ně

úst

Listy

ořechu

vlašského

obsahují látky svíravé a aromatické;
jich, zvláště z jara, ke thé a jako přísady ke kou¬
pelím pro děti slaboučké, krtičnaté a při tvrdošíjných nemocech kožních,
a to s
prospěchem dobrým.
ode dávna užívalo

se

„Lišej“ vyškytá se v různé podobě. Nejnápadnější je „lupus“,
tuberkulosní onemocnění kůže, pozvolna kůži ničící a zvláště v obli¬

čeji často se objevující. Ženy bývají jím častěji stiženy než muži. Zdá
se, že pozorné vypalováni pomocí zvětšujícího skla vede ke zhojení.
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Lišej mokvavý objevuje se v obličeji,

na rukou, nohou a čá¬
pohlavních, mokvá a svrbí. Stiženi jím bývají pekaři, pradleny
atd., rovněž osoby chudokrevné a krtičnaté.
Léčení nejprve odstraní jakékoliv dráždění; z počátku dáváme
vlažné obklady, při zaschnutí teplé lázně a potíráme olejem. Přísnou
diétu a mnoho čerstvého vzduchu doporučujeme.

stech

Lupen. Jak z obr.

vidíme, nejsou kosti hlavičky novoro¬
srostlé, ale odstávají dokonce poněkud od sebe, spojeny jsouce
jen pevnou, tenkou blankou. Ve druhém — třetím roce kosti lebeční
jsou srostlé, nejde-li o stavy chorobné. Při vodnatelnosti mozku kosti
pro tlak objemného mozku nemohou srůsti. Srostou-li příliš záhy, zase
překážejí vývinu mozku.
192.

zence

Lupénka

častěji postihuje muže než ženy; bud bývá po celém
na záda, lokte a hlavu obmezena.
Jsouc v rodině,
často pokazí karrieru mladým mužům, kteří stiženi jsouce lupénkou
ucha a hlavy, stávají se samotáři. Postiženi jsou často silní a statní.
Léčení lupénky: Voda se tu nehodí ani lázně slunečné. Diétou
bylinnou, absolutním klidem v každém ohledu, teplými koupelemi,
vtíráním čistého tuku a koupelemi vzdušnými lze docíliti polepšení.
těle rozšířena nebo

Lůžko, postel, je naším nočním oděvem. Jak mnohá paní ztráví

polovici svého života v posteli —
uléhajíc v 10 hodin a vstávajíc
v 8,
ulehne odpoledne znovu na
hodinku, a den má vždy jen 24
hodin.

Nemocný,

Obr. 192.

Lupénky

na

lebce novorozence.

stižený

vleklou
chorobou, ovšem na lůžko jest
poután. Tu jest uspořádání lož¬
nice a zvláště lůžka předůležité.
Čistým je zachováme jen, neskládá-li se z látek tuhých, hustých,
nýbrž prostupných, často-li všech¬
no
proklepeme, vyčistíme a po¬
vlaky a prostěradla trikotová
jsou tu zvláště na místě. Nemoc¬
ného neklaďme hlavou příliš vy¬
soko, není-li toho třeba, odpočine
si lépe. V nemocech těžkých připravme hned z počátku postele;
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lékař

vždy ukáže ošetřu¬
jícím, jak nemocného přenésti; jef velice díiležito nenechati nemocného
ním

ve

vlast¬

výparu.

Magnetismus. Víme, že
všechna tělesa

jsou elektri¬
cká, t. j., že proudy elektri¬
Obr. 193. Poloha při vyšetření a massáži.
cké jimi procházejí; víme
rovněž, že kde elektřina,
tam i magnetismus. O magnetismu zvířecím mnoho napsáno, ale je to
samá hypothesa. Studium hypnotismu a suggesce poněkud vysvětluje
úkazy druhdy zvířecímu magnetismu přičítané. S věcí tak málo v zá¬
kladech známou ovšem při nemocech, kde účinek léčivý má pokud možno
býti jistý, počitati nelze.

jest velice prospěšná při onemocnění sliznice,
jde obyčejně o zduření, úbyť, vředy, hnisáni, strupy atd. Zevním
hnětením, inhalacemi, horkými obklady docílíme úlevy, ale ne vy¬
léčení. Tu je vibrační massáž pomocí zvláštního pátradla prováděná
výtečná. Z počátku jsouc bolestná a nepříjemná koná se jen po 2—3 mi¬
nuty; často se spustí silné odměšování, hnisání a po 5.—6. sezení máme
výsledek překvapující.
Massáž nosní sliznice

kde

je vý¬
při mnohém chro¬

Massáž

hodná

oka

nickém onemocnění.

Bud

jednoduše třeme nebo leh¬
kým otřásáním účinkujeme
na
tkaniva.
Poslednější
způsob prováděti mohou
jen odborníci, při prvém
opřeire

spánek
koutku očního
třeme v zad.

prsty

o

palcem u
počínajíce
Často tím poskytneme
mocnému úlevy.

a

ne¬

Obr. 19-í.

Pozvednutí

Hněteni
skloněné

dělohy.

dělohy.
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Massáž

rukou

je ve¬
při studených ru¬
městnání se mízy a

lice účinná

kou,

svalů. Po massáži
máme míti příjemný pocit

slabosti

tepla

oživeni, jen že massáž
prováděna býti osobou
vycvičenou.
a

musí

Massáž dle Thure Brand-

překvapuje výsledkem.
byl pouze masseurem
a
ne
lékařem; by¬
strým pozorováním, velikým
cvikem
a
vytrvalostí do¬
mohl
se
methody, kterou
ta

Thure Brandt

Obr. 195. Hnětení

dělohy pozvednuté.

několika

monstroval

obecně

se

dělohu

a

na

roky

de¬

klinikách žen¬

ských v Německu, čímž vše¬
stala známou. Thure Brandt prsty zavedenými do pochvy zadrží
druhou rukou zevně na dolní část života položenou ji hněte.

Obr. 193. ukazuje polohu nemocné, obr. 194. až 197. provádění, které
trvá v jednom sezení 5—10 minut a po měsíce se má prováděti. Mi¬

strovsky provedena někým, kdo velkou má zkušenost ve vyšetřo¬
vání, tak že se netkne případů, které se pro léčení to nehodí, a pro¬
váděno lékařkami, t. j. ženami, spojena i s léčením vodou, aby záněty a
poměry cirkulační před
massáži se ustálily a
zlepšily, byla by methoda ta velice prospěšnou;
ale pro velké nesnáze
všeho druhu v poslední
době zase se nahražuje
jiným léčením.
K

methodě Thure

Brandtově

patří i různá
výtečná cvičení s odpo¬
rem
k sesílení určitých
svalů, která však oby¬
čejně se vynechávají;
ale zajisté

jimi, ba iiž

určitými polohami,

ma-

Obr. w. Hnětení dělohy srostlé s konečníkem.

,

LÉČENÍ

BEZ

JEDŮ.

273

jícími vliv na polohu vnitřních ústrojí, docíliti lze značného výsledku;
nemocné je toto léčení také příjemnější.
Massáž žaludku lze snadno

prováděti a měla by matkám bytí
příležitost, nech si ji ukázati od zručné masseurky, jeť
při špatném trávení, nadmutí plyny, bolení žaludku velmi výhodná.
známa. Kdo má

Máta

peprná.

Olej máty peprné zabraňuje hnilobě a příjemně
na čištění úst je hlavní přísadou, vede však
sliznice ústní, proto ho užívejme mírně.

dráždí sliznice. Ve vodičkách
časem k ochabnutí
Methoda

otylostí.

Oertelova zanáší

a

zvláště

léčením

vad

srdečních

a

odměří přesně ,,dávka“ pohybu se stoupáním;
dieta, vyhýbající se tekutinám, které namáhají srdce, ji

Nemocným

massáž srdce

se

se

doplňují.

Žíly mohou

rozšířiti, když proud krve
bývá tlakem zleněn, nebo když jsou stěny žil poddajné. Vidíme
pak pod koží uzliny, ba nádory, povstalé pletivem zduřelých žil, jež leží
jedny nad druhými a způsobují bolesti, ba i zánět, při čemž městky jsou
zardělé, zamodralé a velice bolestné. Městky nej hoj něj i se vyskytují na
noze u mužů a žen, ježto krev, nucena
jsouc vzhůru „téci“, nej snad¬
Městky, žíly rozšířené.

se

žilné

něji

staví. Městkami stižení

ani namáhavou chůzi.
městky častěji než u mužů, neboť snadno povstá¬
vají těhotenstvím, tlakem dělohy na žíly, což se stává i při zácpě. Jindy
se

nesnesou

U žen nalézáme

tím

bývá

změna

vinna

stěn-

obražení

chorobná

cévních.

—

Vv-

61.

znázorňuje nohy
Žíly, rozšiřujíce
stávají se tenkými a snad¬
se
protrhnou, způsobujíce

městkami.

s

se,
no

krvácení

často

osudné.

Po

prasknutí městky zůstává vřed,
mnohým lidem přese všechnu
potíž náramně milý; prý za¬
hoj í-1 i se noha, nastanou hroznérnemoci. Ale jak vysvětliti
pak zdraví lidí bez vředů na
nohou? Viz „vřed na nohou“.
I, é č

jde-li

o

e n

5. Hleďme

vyzvěděti,

vadu srdeční nebo vše¬

obecnou ochablost stěn
Žena lékařkou.

žilných.

Obr. 197.

Vzpřímení dělohy přehnuté.
35
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Městky, teprve nedávno povstalé snadno zase zmizejí, zmizí-li pří¬
čina. Hůře jest, neznáme-li příčiny.
Městky po léta trvající sotva zmizejí, a tu spokojíme se, podaří-li se
nám poněkud zameziti nepříjemné jich následky. Lehká massáže pomocí
tlaku od špičky nohy, k tělu, dle obr. 198. velice opatrně provedená,
usnadňuje oběh, odstraňující poněkud nahromaděnou krev. Vlažné nácinky v noci rovněž jsou příjemné.

Obr. 198. Hnětení

nohy při městkách.

Lépe pochodíme, povzbuzujíce oběh krve v ostatních částech polo370 C. a poléváním zad vodou 25° C.; koupeme ruce, dáme
koupel sedací atd. Zlepšením oběhu krve v celku zmenší se ovšem*
městky vždy.
Ráno, než nemocný vstane, t. j. než krev se nahrne do žil, obvineme
nohu, jak vyobr. 199. znázorňuje, a to obinadlem trikotovým nebo
krepovým. Obinadla pružná a lněná jsou méně dobrá. Proti studeným
nohám, obyčejně s onemocněním tím spojeným, užijeme massáže nohou,
stoupání do vrchu, pečujeme o dobré zažívání, vzdušnou obuv, jak
vyobr. 101. ukazuje. Nápojů lihových jest pilně se stříd.
lázněmi
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je oblíbenou zábavou dětí a nyní i vzrostlých, jen že tu je
poněkud nebezpečný. Kdo po koupeli nechce nebo nemůže vyjiti,
zkus doma hru míčem, hnedle se při ní tělo bez namáhání dobře za¬
hřeje. Hra míčem by se měla pěstovati více i mezi děvčaty, pohyby
jsou graciosní, zdravé a oko dobře se cvičí.
Míč

míč

Mícha, viz Nemoci míchy.
Mimovolné odcházení moče.

dosti často
v

Mimovolné odcházení moče vídáme

vzrostlých, duševně nevyvinutých lidí a
kritických letech, zvláště stiženy-li katarrhem měchýře.
u

dětí, ale i

u

Léčení. Chraňme
čehož

děti stanou

se

děti trestati

a

u

žen

strašiti, tím nedocílíme ni¬

nervosními. Hleďme docíliti vše¬
vzdušnými,
vodou, absolutně zakažme lihové nápoje v jakékoliv způsobě.
Večer nedávejme ani mléka ani jiné tekutiny, ale potravy pevné.
Položme dítě s vyvýšenou poněkud pánví, tedy nohy výše než hlavu; tím
odstraníme tlak moče na dolní díl měchýře. Často jde o onanii, a tu
třeba pečlivého pozorování. Po 2—3 hodinách dítě vzbuďme, aby
měchýř vyprázdnilo. Domlouvejme vlídně, hleďme působiti na vůli
dítěte
tím docílíme více. Lékař jakýs prý hošíka, stiženého slabostí
touto, brával s sebou na praxi po venku a když hošík cítil potřebu seskočiti s vozu, nedovolil, ale nutil ho, moč po jistou dobu zadržovati,
a tím prý hoch zhojen. — Čerstvý vzduch tu asi Domáhal.
a

se

nešťastnými

obecného sesílení tělocvikem

na

a

čerstvém vzduchu, lázněmi

—

při ošetřování
nemocných. Zvolíme opatrně tvar, který
snadno se dá čistiti, snadno se posouvá bez mu¬
čení nemocného; je-li jí třeba na cesty, nutno
zvoliti formu nenápadnou, která by všude nepře¬
kážela. V dobrých závodech s přístroji k ošetřo¬
vání nemocných nalezneme vždy, čeho třeba.
Mísy ke kálení jsou nezbytné

těžce

Míznice. Na obr.

vidíme, jak žlázy mizni
jsou vsunuty v průběh míznič na končetinách.
Jsouť žlázy jakoby cedníkem pro šťávu mizni;
jakmile ve šťávě mizni kolují cizí látky, zadrží je
žlázy a často samy pak se zanítí a zhnisají. Zraníme-li

se

na

ruce,

202.

na noze,

zanedbáme-li ránu,

tu buď

pod pažím nebo v krajině tříselné žlázy #
zduří. Při špatném zažívání, při špatné |
výměně látek rovněž může nastati zduření žláz.
Tělocvikem, massáži, jízdou na kole
vnitřní to
massáží
nastane zlepšení.
Obr. 199. Obvaz nohy.

brzy

na to

—

—
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Moč

zdravá, obsahující přebytečnou vodu a látky povstalé při
zpracováni potravin a nápojů pro tělo nepotřebné, nemá obsahovati ani
mnoho hlenu, ani bílkoviny, ani krve, ani cukru, ani více než určité
množství soli. Množství moči ve 24 hodinách vyloučené nemá přesahovati 2 litry a ne¬
smí klesnouti pod 1 litr.
Po značném pocení, po
prudkém průjmu, zkrát¬
ka, ztratili-li jsme ceObr. 200. Mísa ke kálení.

ctn«
iinnn
stou
jinou

m_

mnoíio teku-

obr. 201. Mísa ke kálení,

tých součástí, jest ovsem
nemožno, aby i mocí ještě odcházelo normální množství. Je-li moč
velice kalná a hustá, skrovná, zvláště pak zůstává-li pěna dlouho státi,
nebo mění-li se množství, že bud mnohem více nebo mnohem méně
moče odchází, nutno moč lučebně a drobnohledně vyšetřiti, obrátíme
se v
s

čas k lékaři.

Při těžkém onemocnění ledvin odchází moč smíšená

krví; při kaméncích

mocnění těžším

v

ledvinách, drásajících jemná tkaniva, při
v čas povolati pomoc lékařskou.

one¬

měchýře nutno

Močení bílkoviny

povážlivo, trvá-li

či albuminurie, odcházení bílkoviny močí, jest vždy

delší dobu. Matky dítek stižených po nakažlivých
bývají lékařem vedeny, aby moč na
vyšetřily. Nej jednodušší zkouškou je vaření moče. Moč
vlejeme do zkoumavky a nad li¬
hovým kahancem nebo nad oby¬
čejnou lampou petrolejovou za¬
hříváme, držíce zkoumavku do
půli as naplněnou opatrně na
horním okraji prsty, necháva¬
jíce otvor volný; je-li v moči
po

nemocech zánětem ledvin často

bílkovinu

bílkovina nebo nerostné součást¬

ky, zkalí

se při varu; přidáme-li
kapek kyseliny octové,
rozpustí se uhličitan hořečnatý a
vápno kyselinou, ale bílkovina
spíše se ještě sráží; zůstane-li
moč tedy zkalena, obsahuje bíl¬
kovinu; zjasní-li se, nemá bíl¬
koviny. Jsou i jiné zkoušky na
bílkovinu; hlavní věcí jest, prováděti vždy jen jednu, a to peč¬
livě a vždy stejně. Ráno často

několik

Obr. 202.

Míznice

a

žlázy mizni.
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při značném onemocnění ledvin bílkoviny nenalézáme, ale ovšem hned
nepatrné únavě a večer.

po

Močokrevnost

nastává, nemůže-li moč bud ledvinami, neb

rourou

látky k vymýtění určené do krve a otravují
obklady na ledviny často je povzbudí k činnosti; spařená
petržilka, horká citrónová limonáda ženou na moč; je-li měchýř na¬
plněn, nutno pozvolna jej vyprázdniti; massáže, horké koupele se stu¬
deným obkladem na hlavu, pak teplé zaobalení. Příznaky těžkého poru¬
šení při močokrevnosti jsou: náchylnost k zvracení, závrať, nápadné
zapomínám a spletení myšlenek, konečně bezvědomí a ochrnutí srdce.
Při močokrevnosti hned z počátku je nezbytný lékař.
močovou

odcházeti; vracejí

se

celé tělo. Horké

Močová roura, viz Nemoci roury
Móda.

močové.

Co

je vlastně „moda“? Je to vkus, či lépe nevkus
Paříži, ve Vídni, v Berlíně právě na okamžik panující. A proč je
ženám osudným? Svádí je k jednostrannému vydání, přečasto úplné
zbytečnému. Co předmětů cenných, uměleckých by si paní domu mohly
koupiti za marně vyhozené, velké summy pitvorné módě věnované!
Za starých dob šatili se předkové naši jednoduše v látky důkladné, ale
v

jaké klenoty umělecké nalézaly se v domech se způsobem života
jednoduchým! Co nám platna musea, kam se shrnují ty zbytky vymize¬
lého zdravého vkusu, zůstávají-li ženy otrokyněmi módy a vkusu špat¬
ného? Jaké kramaření s umělcem o obraz, a po chvilce táž bohatá
dáma dá si ustřihnouti tolik a tolik metrů látky, jejíž opravdová
cena jest vskutku mnohem menší, ale dáma tak ráda platí barvu,
vzorek, který je úplně moderní — a zítra už zastaralý. Ale jak se bude
v něm
pyšnit na ulici, kde si jí nevšimne leda žárlivé, závistivé oko!
Jaký to požitek — prázdný a jak to všechno je smutné! Ale průmysl!
Průmysl podléhá stále kolísání a nikde není psáno, že ženy jsou
pod trestem smrti na úkor mravní vážnosti své zavázány pitvorně se
strojiti, aby se několika průmyslníkům skvěle dařilo. A kdyby se tak
počalo dařiti dobře umělcům, knihkupectvím, spisovatelům — bylo by
to snad hotové neštěstí pro národ umění schopný a v základě umění
milovný ? Móda demoralisuje ženský svět, ničíc samostatné přemý¬
šlení a uvažování, ničíc i celé poklady zdraví a zdravého života bu¬
doucího. Kdyby ženy si vybíraly důsledně na velikém trhu módy j e n,
co je opravdu pěkné a
užitečné, brzo by i móda dostala směr důstoj¬
nější. Žena uvědomělá, se zdravým, vrozeným vkusem zaujme vždy
stanovisko samostatné vůči módě a pro ostatní —
jsou výnosy městské
rady, která má dosti odvahy zdravovědu háj iti proti nejčirejšímu alespoň
nesmyslu — vlečkám na ulici.
za

to
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dobývá se z opia, hnědé šťávy nezralých makovic.
Morphium je nesmírně cenný prostředek v ruce svědomitého lékaře,
který ho užívá jako nezbytného léku při všech prudších bolestech, ale
jen tam, kde jiné pomoci není. V ruce lehkovážné ošetřovatelky, pří¬
buzných, nemocného samého stává se zlem, neboť nemocný při malém
jen porušení ihned sáhne k morphiu a vášni propadne jako ten, kdo
naučil se hledati zapomenutí v hojném požívání lihových nápojů. Vy¬
léčení morphiomanie, jen v dobrém ústavě možné, jest vždy nesnadné.
Morphium

lodích mořských, ba
již i na jezeře Bodamském se ukazuje někdy. Kdo pozoroval však obe¬
censtvo před odjezdem lodi, pojídající hrůzu jídel a vlévající v to víno,
pivo i čaj, nepodiví se náhle blednoucím a potácejícím se postavám brzo
po vyplutí na moře. Zdá se, že velká zmalátnělost a příznaky žaludeční
působeny jsou hlavně pohybem, jenž způsobuje nedokrevnost jistých
částí ústředního čivstva, jichž podrážděním vrhnutí povstává. Čím méně
tekutin ve vnitřnostech, tím menší nebezpečí. Pisatelka opatřila dámu,
jedoucí do Yokohamy, dobrým pružným pasem, těsně přiléhajícím a
dobrou onou radou, a dáma ta, ač nervósní, ani na lodi nezastonala.
Jindy sama, jedouc z Pas de Calais do Doveru, požila v poledne potravy
jen pevné, bez nápoje jakéhokoliv a bez čaje nebo kávy, stále se prochá¬
zejíc po lodi za krutého větru, a ani nej menší nevolnosti nepociťovala.
Když pak při návratu nucena byla požiti na nádraží v Londýně zname¬
nitou svačinu, po odjezdu tiše ležela v saloně pro dámy a teprve později
se prošla lodí, ale rovněž bez katastrofy.
Mořská

nemoc

jest úkazem obyčejným

na

Mozek, viz Nemoci mozku.

lépe česky brnění vyškytá se často u chudokrevných
v rukou, v nohou, i po tlaku na větší nerv. I při
nemocech mozku a míchy se vyškytá, jen že tu zároveň nemocní mají
pocit, jakoby předměty cítili skrze vrstvu plsti. Zjev ten posud není
s dostatek vysvětlen.
Léčení: Tření teplou rukou; teplé koupele na jiné části těla, při
dřevěnění noh koupel 430 C. rukou. Jde-li o špatný oběh krevní, zave¬
deme tělocvik. Najisto nutno vyšetření lékařem, opakuje-li se zjev
tento častěji.
Mravenčení

a

nervosních

Mravní

v

zádech,

šílenost

objevuje

se

ovšem i tam, kde je sešlé tělo,

degeneruje, kde pokolení nové trpí následky plýtvání silami zvláště
nervovými. Vídáme děti, jejichž povaha velice se liši od nevinné, hravé,
prostomilé povahy v pravdě dětské. Nestálé, od jednoho k druhému tě¬
kající povahy, neschopné soustřediti ani mysl ani cit, slaboduché, s ne-
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přirozenými náklonnostmi, posunčinou, koktáním stižené, často i zá¬
chvaty padoucnice sotva poznatelnými, někdy s neobyčejnou formou
lebky, působí od malička rodičům veliké nesnáze, jsouce při výstřední
přísnosti záhy potměšilé, zlomyslné, ničím pohnouti, ničím dojati se
nedávajíce. Vychováním, ovšem nejlépe ve zvláštních ústavech, lze je
tělesně síliti a práci poněkud zvyknout i. Nešťastníci ti by ovšem na
manželství nikdy pomýšleti neměli. Nejde tu o „rozené zločinceťť, ale
o
nešťastníky, jež nutno ošetřovati a ne ještě více drážditi kázní, které
nerozumějí. Jak často při bedlivém vyšetření nalezneme příčinu zrůdnosti té mravní v tom, že rodiče požívali lihové nápoje. — Nejsou to vždy
opilci, kteří dávají takový smutný — přesmutný život drahému svému
děcku
popatřme jen na moderní hodování lidí nadmíru vážných
mravů, jak často končí elegantní hostina sprostou napilostí! A nešťast¬
níci ti jsou mezi námi — hrůzné „menetekel“!
—

Mrtvice

postihuje lidi zdánlivě velice zdravé, kteří jsou jed¬
z nenadání, ale po dlouhé, tiché přípravě mezi 50. a 60.
rokem. Často bez hlesnutí, často s výkřikem skácí se postižený na ulici,
v pokoji, kdekoliv, s bledým, není-li
dýchání zamezeno, jinak se zmo¬
dralým obličejem, v bezvědomí, se ztrátou citlivosti. Znenáhla zkornatěly cévy i cévy mozku, a staly se křehkými, až tu jednoho dne rychlý
pohyb, malé rozčilení, výtečný oběd, sklenice vína zvýší tlak krevní,
céva praskne a mezi nepodajnou stěnu lebeční a mozek vy řine se krev,
která vždy více tlačí na mozek. Někdy jest výlev krve sice náhlý, ale
méně objemný, vstřebá se a tím se vrací i vědomí, ale ne vždy jasná
mluva nebo neporušený pohyb končetin. Jindy za rostoucího výronu krev^
ního nebo v následcích jeho nastává smrt.
Ženy jsou méně náchylný k přílišnému jídlu a stálému popíjení,
i jest mrtvice u nich méně hojna — nejde-li o vady srdeční.
Léčení. Raněného mrtvicí svlékneme opatrně, dáme studené obkladky na hlavu, zjednáme volný přístup čerstvému vzduchu, zahří¬
váme nohy, dáme klystér, tekutou stravu, nikdy mnoho najednou.
Ochrnuté údy podrobíme brzy massáži, která, nahražujíc samovolné
stahování se svalů, zabrání úbyt svalů, vždy za úplné nečinnosti nastá¬
vající. Lihové nápoje odstraníme úplně a beze všeho nebezpečí; v ústa¬
vech pro léčení pijáctví dokázáno již dávno, že nikomu neškodí náhle
se zříci nebezpečného tohoto
„požitku". Uzdravený pak ovšem musí
pozměniti svůj způsob života; opakujeť se mrtvice snadno; což pocho¬
píme, znajíce příčinu, kterouž již odstraniti nelze.
líky

a

pijáky,

dušení, je tísnící pocit ve hrudi, původu rozmanitého.
Přeplněný žaludek, rozčilení po alkoholu, porušená činnost srdeční mohou
býti příčinou trapného toho stavu. Prý též vinen bývá nerv bloudivý.
Můra,
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který od mozku k vnitřnostem vede. Dušení je často tak -značné, že
postižený hlasitě sténá nemoha se hnout i ani probuditi. Probuzeni
ošetřovatelem je mu pravým dobrodiním.
Léčení: Lehká večeře, pravidelné zažívání, úplná zdrželivost
nápojů lihových, procházka před ulehnutím, otevřená okna v noci,
lehká přikrývka, to vše zaručuje klidnější spánek.
Myrrha

způsobě tinktury je oblíbeným prostředkem k vyplachování úst, zvláště jsou-li dásně opuchlé, ochablé. Do vody vlažné
dáme několik kapek tinktury. I menší rány velice dobře se hojí nepříliš
silným roztokem myrrhy.
ve

N
Nadýmání nastává, je-li zažívání ve střevě porušeno; tu obsah
střeva

rozkládá

tvoří

plyny, které střeva nadýmají, roztahují, což
způsobuje značné bolesti a tlak na bránici, obtíže při dýchání, tlukot srdce
a bolest, tíži hlavy. Nervósní lidé a ti, kdož nuceni jsou stále seděti,
často tím trpí.
Léčení. Za záchvatu hledme vyprázdniti střevo co nejrychleji,
bud klystérem, bud dáme thé. Pak se hledme dopíditi příčiny. Ne¬
mocný nechť se střeží všech jídel, o kterých ví, že ho nadýmají.
K povzbuzení činnosti střevní hodí se tělocvik v pokoji — ohýbání
trupu v před a na stranu, zdvihání kolena — ráno a večer pětkrát až
desetkráte, pozvolna, ale
energicky prováděné. Má¬
ta, fenykl, anýz, kmín tu
zhusta užívány ve způsobě
se

a

se

thé.

Nádory dělohy. Nejča-

častěji se vyškytá myom,
polyp a rakovina. O pří¬
činách nádorů víme málo.
Stačiž nám, že za zdra¬

vých a normálních šťáv, za
pravidelné výměny látek
klidně můžeme

se

těšiti ži¬

příčiny nepravidel¬
onemocnění jsou
zase
jen nepravidelnosti
a osudné
zvyky. Kdo po¬
votu,
ností

Obr. 203.

Svalový nádor dělohy,
označený písmenou M.

chází

a

z

rodin,

kde

one-

Tab. XI.

Různé způsoby

zaobalení.

TAB. XI.

Nej jednodušší úkony jest třeba dříve viděti,
abychom je mohli správně provésti. Na
tabulce
této
znázorňujeme jednoduché
způsoby zabalení, protože až příliš často
bývají konány špatně. Obr. 1. znázorňuje
sprchu nosní beze zvláštního přístroje, jak
ji lze prováděti svlažovačem. Obr. 2. má
znázorniti, že mokrý obklad má býti pokryt
vlněným, teplým, pod nějž lze nanejvýše
dáti ještě kus suchého plátna, což napomáhá
k zahřátí. Nikdy však nedávejme voskové
plátno nebo kaučuk na mokrý obklad, pro¬
tože tyto nepropustné látky brání vypařo¬
vání se a způsobují nepříjemnou, trvalou
vlhkost. Také zaobalení trupu působí tak bla¬
hodárně proto, že nebylo uměle učiněno ne¬
propustným. Pás ve způsobě T, který koná
znamenité služby při poruchách břišních a
chorobách ústrojů pohlavních, přikládá se,
jak jest znázorněno na obr. 6.: úzký, suchý
pruh položí se nejprvé na mokrý obklad,
a pak teprv upevní se široký pás. Zaoba¬
lení nohy, lýtek, hlavy dovede provésti každý
dle vyobrazení; o zaobalení hlavy podotý¬
káme jen, že mokrá hlava sváže se nejprvé
suchým bílým šátkem, který vssaje do sebe
vlhkost vlasů. Na obr. 8. není ještě použito
peřin, také nohy nejsou ještě náležitě za¬
kryty. Nohám jest věnovati zvláštní pozor¬
nost. Nejlépe jest, vecpeme-li tvrdý, plochý
polštář mezi pelest a.chodidla, aby se za¬
mezilo'posunutí nádoby, v níž se pára vy¬
vozuje.

a

tím i ochlazení nohou.

***

I ■

Obr. 3. Zaobalení

Obr. 4. Zaobalení

trupu.

trupu.
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Obr. 5. Zaobalení

VÍD

hlavy.

Obr. 6. Pás ve

Obr. 8. Parní lázeň v

posteli.

Různé
Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze.

způsobě T.

Obr. 7. Zaobalení nohy.

Obr, 9. Zaobalení lýtek.

způsoby zaobalení.
Tab. XI.
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vyskytla, neměj ž strachu — jsme dětmi otce
matky, a tak zv. dědičná náklonnost dozná změny vlivem rodin, v nichž
i sou jiné disposice. Ovšem mají členové rodin těch ještě více důvodů
ústrojí své podrobiti blahodárným vlivům zdravotnictví rozumového a
ne netečnosti a oslabujícím zvykům, snad zrovna v rodině panujícím.
Vyobr. 203. znázorňuje vyvíjení se myomů v roz
ličných vrstvách dělohy, odtud i zvláštní, měnící
se příznaky.
Při myomech rychle rostoucích po¬
může jen operace. Myomy, které nepůsobí obtíží,
nerostou a teprve v pozdějším věku odkryty bývají,
lépe jen pozorovati a nedrážditi; závinem ústrojí
malé pánve po zmizení čmýry často se též zmenšují.
Při rakovině, záhy poznané, operace nutná.
mocnění

ta

se

i

Nádržky na moč jsou nevyhnutelné pro ne¬
mocné, nemohoucí moč zadržeti; nutno ovšem často

je vyprazdňovati a dbáti nej pečlivější čistoty
znázorňuje obyčejnou formu.

Obr. 204.
Náhlé

cích

nemoci.

Na rozdíl

od

nemocí

vlekou-

Nádržka namoč,

měsíce i léta, nazýváme onemocnění
počínající, více méně rychle probíhající onemocněním akutním,
náhlým. Mnohé nemoci náhlé, na př. s vyrážkou na kůži spojené, nikdy
se v nemoci vleklé nezmění, jiné však příliš často trvají pak po dlouhou
dobu, vedouce buď k uzdravení nebo k smrti, jako záněty ledvin, jater,
zánět plic změnivší se v katarrhální onemocnění a pod.
Vídáme před
propuknutím nemocí náhlých příznaky předzvěstné, jako ochablost,
únavu, bolení hlavy, dráždivost, nechuť k jídlu, až náhle horečka a pří¬
znaky místní nastanou.
Někdy jsou však všechny příznaky buď nejasné, bud si odporují,
tak že ani zkušenému lékaři nelze poznati pravý stav věcí. Odehrává
se v ústrojí našem leccos, čemu
porozuměti posud nemůžeme, objevují
se
hádanky a tíží nás pocit bezmocnosti a hranice našeho vědění. Dvou¬
se

po

náhle

leté, rozmilé děvčátko onemocnělo horečkou a mělo bolesti v životě.
Ježto stav se neměnil, povoláni ještě dva lékaři, kteří rovněž v roz¬
pacích byli, nemohouce nemoc určitě rozpoznati. Stav nemocné se
horšil, objevily se šelesty na srdci a děcko zemřelo. Při pitvě nalezena
tuberkulosa pobřišnice. V rodině nebylo známky po tuberkulose, děv¬
čátko

zdržovalo mnoho

čerstvém vzduchu

jenže starší již otec
ústavu pro choromyslné, když děvčátko onemocnělo.
Léčení: Mějme povždy na mysli čtyři věci, onemocní-li nám
někdo náhle, ať to děcko či vzrostlý:
se

byl zaopatřen

Žena lékařkou.

na

—

v

36
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Vyprázdněme střevo kly sterem 350 C. s přísadou oleje.
Nechrne nemocného se postiti, t. j. nedávejme mu stravy pevné
a za nápoj služ limonáda nebo jednoduché thé.
3. Bud nemocného každou druhou hodinu omyjeme nebo zabalme
hrud a život do šatu, obkladku smočeného ve vodě 26° C, jejž měníme
za dvě hodiny.
4. Postarejme se o volný přístup čerstvého vzduchu, zvláště i v zimě
za současného topení.
Nechť již jde o pouhý zánět mandle neb o zánět mozku, nechť
jest nemocný stižen dědičnou náklonností či nic, vyprázdnění střev
a ochlazující i upokojující obkladek nejen že neuškodí, ale zajisté ne¬
mocnému zjednají úlevy, rovněž i čerstvý vzduch. Nechuť k jídlu příliš
zřejmě ukazuje, že ústrojí je porušeno, žaludek si ničehož nežádá, ne¬
moha práci svou konati; v tom zvláště ženy chybují, strachujíce se hned
přes příliš, a přece beze škody dobře dva dny bez jídla vydržíme.
Síly životní jsou s to, aby tělo podporovaly v boji proti nemoci,
čerstvý vzduch, voda a půst, bez nichž tělo marně se vzpírá přetížení
stravou nestrávenou a kyselině uhličité, hromadící se a otravující tělo.
1.

2.

člověka na člověka.
každý je stejně „náchylen" k nákaze. V čem tajto
náchylnost nebo opak její — netečnost — vězí, nevíme. Angličané
definují nemoci sdělné či nakažlivé jako ,,nemoci ze špíny pocházející",
ze špíny ovšem mnohdy velice nádherně a elegantně vypadající, koberce,
záclony, nádherné vlečky, skvostný salon a nedaleko snad velmi špatně
zařízený záchod, jímž plyny stokové do domu vnikají — obyčejně však
je to špína sprostá, která nikterak se nepřetvařuje, a již možno i v noci
hmatati. Sdělné nemoci jsou prý policejními orgány přírody, k udržení
pořádku. Často jest jim zakročiti s velkou hrůzou, jak vídáme při vzniku
cholery mezi poutníky v Mekce. Proto nemůžeme dosti hleděti čistoty
nejchoulostivější — čistoty těla i čistoty domu.
Jak se chrániti před nakažlivými nemocemi?
1. Záchranou, prophylaxí.
Víme, že máme v těle jaksi zaří¬
zení obranné.
Pettenkofer a assistent jeho snědli bacili cholerový a
mimo pomíjející nevolnost, po tak lahodném požitku přirozenou, ne¬
cítili žádných jiných zlých následků; proí. Pettenkofer ve vysokém
stáří skončil samovraždou. Ani prof. Koch nebyl s to kulturami cho¬
lerové nákazy králíky nakaziti, musil jim dříve pokaziti žaludek! Ko¬
runa stvoření, člověk, se o to stará pitím lihových nápojů, pijáci nej¬
dříve šmahem bývají stiženi nákazou při vypuknutí epidemie. Prof.
Nakažlivé

Na

štěstí

ne

nemoci

snadno

se

přenášejí

s
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o to.

kdo koho

ztráví: člověk-li bacilla, či bacillus člověka.“ Nezmohou nás nikterak ba¬
kterie a bacilly, jsme-li zdrávi. Přes to však třeba dbáti a zacho-

vávati

jistá pravidla

čas epidemie. Jest na bíledni, že v čas ten
je roztroušeno. Vzpomeňme případu z hamburské
epidemie cholery: Jistý pekař byl nemocen cholerou; osoby jej ošetřu¬
jící a stále se ho dotýkající přes tu chvíli vybíhaly do krámu, berouce do
rukou, plných zárodků nemoci, chléb a housky a podávajíce je zákaz¬
níkům a dotýkajíce se peněz; bylo lze sledovati nákazu, vycházející
z toho krámu.
Proto si hleďme ještě větší čistoty než obyčejně. Pokud
možno očisfme důkladně všechny potraviny — chléb vlhkým šatem,
nebo je vložme do značného horka; ruce si pečlivě omývejme mýdlem
před každým jídlem a všichni v domě, zvláště i čeleď, se koupejte
užívajíce hojně mýdla. Žaludek pečlivě chraňme, chrání nás nejlépe,
chovaje přirozené šťávy.
v

mnoho zárodků všude

Ví

každý nejlépe ze zkušenosti, která jídla nedobře snáší, i varuj
jich v tu dobu a požívej jen jídla snadno stravitelná. Likéry, „ja¬
lovcová" a pod. škodí vždy, způsobujíce překrvení sliznice a porušujíce
se

normální odměšování šťáv.
Při zádušném

kašli, osýpkách a pod. koupejme děti v horké vodě
je se zapotiti a nechť, jak možno, se zdržují mimo dům. Strach
před nemocemi působí osudně na organism, zmenšuje nepoddájnost jeho.
a

nechrne

Jsme-li nuceni nemocné navštíviti, nikdy ničeho nepožívejme
nich, dotkněme se nemocného jen, ale nenápadně, pokud třeba, a venku
pečlivě si omývejme ruce v horké sodové vodě. Oděv svrchní doma

u

v

chodbě odložme

a

vyvěsme na čerstvý vzduch, kdež se později dů¬

kladně

proklepe. Kdo nemocné ošetřuje, považuj se za nebezpečna
v
pokoji nemocného; čeho třeba, postaví se přede dvéře. Převlékáme-li nemocného, nechť se nám podá nádoba s horkou vodou so¬
dovou do pokoje; špinavé prádlo ihned do ní vložíme, ježto nákaza za
sucha se rozletuje. I nádobí, lžíce především očisťme u nemocného
předběžně v sodové vodě. Moč a stolici smísíme s vodou z chlorového
vápna před odstraněním. Ošetřovatelka se vším možným klidem nechť
se
připraví na nemoc, ač zručné a zběhlé, „otužilé" ošetřovatelky
zřídka onemocní. Nutno osvojiti si dobrý systém, přesný pořádek a klid
děj se co děj.
a

zůstaň

Nezkušená, rozčilená ošetřovatelka ovšem záhy podlehne, kdežto
jiná ani se příliš neunaví.
2.

aby

se

Přiměřené ošetřování.

seznámila

s p r v

Je povinností každé matky,
nimi příznaky nakažlivých nemocí dětí. Jak
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by bylo bývalo snadno zachrániti dítě, kdyby v č a s se bylo za¬
mnohdy plíží se děti s horečkou po několik dní.
Vylíčíme v knize této příznaky nemocí sdělných. Jak jsme již
podotkli, není-li překážky vážné, dejme dítěti koupel od 390 do 42 0 C.
stoupající, s chladným obkladem na hlavu; zabalme pak dítě do pro¬
stěradla a vlněné pokrývky, po hodině omývejme vlažně, dejme obklad
kol života, vyprázdněme střevo a nechrne nemocného v klidu se postiti.
Velice často po operaci této nastane zlepšení, t. j. nemoc zmizí,
nebo vyrážka se objeví hned a brzo šťastně se skončí.
I v případech nejistých to neuškodí. Jen že za pochybností znač¬
nějších raději se poradíme s lékařem. V třípatrovém domě onemocněly
děti zádušným kašlem. Kojenec v prvním poschodí zemřel přidruživším
se zánětem plic; v druhém hoch pětiletý počal kašlati, ale matka ho
přivedla několikráte do potu, dostal lehkou rostlinnou stravu, zůstal po
několik hodin denně v lese a sám jediný kašli tomu uklouzl.
často

kročilo. Ale

Náměsíčníci.

Někteří

lidé

s

velice

citlivým ústrojím nervovým

upadají zvláště prý za svitu měsíce, jehož světlo stačí již k podráždění
mozku, ve stav polobdění — polosnění, v noci vstanou, lezou na střechy
a provádějí kousky jiným nemožné.
Ráno o ničem nevědí. Použijeme
tu tuhé práce tělesné, aby přirozenou únavou nastal hluboký spánek,
postaráme se o klid vůkol, dobré zažívání, výlety do hor, sport, pokud
nedráždí; nemocný nechť se vyhýbá všelikému dráždění nervů nápoji
lihovými, kávou, silnou polévkou masnou atd., ale při tom přece mu¬
síme náměsíčně pilně pozorovati, dohlížeti na ně a chrániti je.

Zakazuje-li lékař požívání piva a vína, tu zákazem sti¬
žený zděšeně, jakoby šlo o život, zvolá: ,,A pro pána! Co pak tedy
mám píti?“ Tak se mu zahnízdilo v hlavě přesvědčení, že dělej co dělej
piti musí. Už jsme vyložili jinde, že se zlou se potázal, kdo umělou
žízeň pěstuje. Tkaniva těla našeho a ústrojí naše ničeho nezískají, ale
ztrácejí, zaplavována jsouce po celý den tekutinami, jichž tělo při všem
namáhání sprostiti se nemůže. I kdyby šlo o pouhou vodu, ledviny,
játra a srdce by musily umdlíti, potýkajíce se s přebytečným množstvím,
natož přimíseny-li látky, které soustavu tkaniv v základě ruší.
Žízeň opravdovou ztiší jen potraviny tekuté, tak mléko, pozvolna
pité, podmáslí, kefir, jenž jest zvláště výtečný; nemocným může se dáti
i syrovátka, voda chlebová — upražený chléb polijeme vařící vodou a při¬
dáme bud cukru nebo citrónové šťávy; voda bílková, bílek rozšlehaný
v V4—V2 litru svařené vody, voda medová, šťávy ovocné (jahodová)
s vodou, mléko mandlové, voda rýžová — 700 gr. rýže v litru vody
Nápoje.
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svaříme, procedíme a smísíme s cukrem a citrónovou šťávou; odvar
při zácpě, voda mléčná — do vody oslazené dáme trochu mléka
syrového — pro nemocné výtečná, limonáda z citronů a pomorančů —
švestek

nade všechno však

—

čistá voda

pramenitá.
nádorky malé,
objevují se zhusta
na kůži, jako bradavice na
na rukou, znamení. Nej jed¬
nodušší odstranění je vypá¬
lení zvětšujícím sklem, jak
je znázorňuje obr. 205.;
Narostlina,

které

bolest trvá krátce

ji ukonejšiti
kladkem.

I

a

můžeme

vlažným obelektřina

a

jisté šťávy rostlinné působí
Obr. 205. Vypalování čočkou.

dobře.

Nastuzení obvinujeme, roznemůžeme-li se zánětem sliznic pod
vlivem rozdílných, rychle se střídajících temperatur, a mohli bychom

týmž právem obviňovati zahřátí, neboť bez zahřátí není nastuzení. Vyjdeme-li z horkého sálu tanečního na balkon, kde vítr fičí, běžíme-li

výletě o překot, abychom ušli lijáku, a zastavíme-li se náhle, vychlá¬
dajíce rychle, obyčejně si něco utržíme. Zdá se nám pravdě podobno,
že příčinou jest tu omezené
pocení; víme, že pot je velice jedovatý;
hrne-li se ke kůži množství krve, přivádí i
látky škodné, pohybem se
tvořící, aby vymýtěny byly; náhlým ochlazením zadrží se látky tyto
a možno, že se hledí
prodrati za zánětlivých příznaků sliznicemi, bo¬
hatě vlásečnicemi s tenkými stěnami
opatřenými. To jest ovšem pouhá
domněnka. A přece můžeme se chrániti proti nastuzení.
Jak?
Požívejme stravu prostou dráždidel; starejme se o vzorné zaží¬
vání. t. j. nepřechovávejme, co vymýtiti se má z našeho těla; odívejme
na

látkami

vzdušnými, koupejme se často, studeně po koupeli se polé¬
vajíce. Otevírejme v noci pořádně okna, zkusme lázeň vzdušnou —
od níž pak již neupustíme, neštiťme se žádné tuhé
práce a prajednoduchými těmi prostředky, jež každý má po ruce a lacino docílíme pevné
kůže, poměrně čisté krve a zdatnosti proti zevním vlivům.
se

Natírání
možné.
a

Za

bývalo druhdy častým výkonem a natíralo se vše
doby naší natíráme kůži při nemocech kožních, cizopasných

nakažlivých

a

při ostatních nemocech mluvíme raději

—

o

massáži.
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rheumatických je horké zabalení účinnější než natírání

Při bolestech

mastí.

vzrostlých i u dětí může nastati při značné
zácpě roztažením a třením natržení sliznice, velice bolestivé, poněkud
krvácející. Opětným prodíráním se stolice znečistí se trhliny a znovu
rozevrou, proto hojí se špatně. U malých dětí trvá často po měsíce
a škodí i tím, že děti, strachujíce se nové bolesti, stolici zadržují co
Natržení řiti.

U

možno dlouho.

Léčení:

postaráme

o

Víme, že příliš tuhá stolice trhlinu rozedírá, proto se
stolici měkkou, snadnou. Toho docílíme výhradním po¬

dáváním mléka.
Denně 2—3

koupele sedací, pomáznutí pak olejem mandlovým
po stolici ihned malý klystér vlažný. Na noc vložky vlhké vaty a stu¬
dený obkladek kol života k povzbuzení činnosti střeva — tím snad obe¬
jdeme pro děti děsivé leptání. Lékař je nezbytný.

a

podrobněj¬
šího, zvláště vzhledem k lékařství, ač máme pomůcek spolehlivějších
k rozpoznání nemoci. Upříti nelze, že v oku, na tváři, v barvě pleti
lícní zrcadlí se stavy vnitřní. Darwin vydal studii v knize málo objemné
o tomto velice zajímavém předmětu. Větší cenu měla by hotová nauka
o výrazu tváře pro paedagogy a herce.
Nauka

o

výrkzu tváře snad dojde časem zpracování

Naplní-li se náhle některé ústrojí nebo část těla
tak, že barva a objem se zmenší, máme nával krve. Každé ústrojí
které práci koná, obsahuje více krve, než za klidu; tak mozek, žaludek,
svaly atd., ježto lučebné a jiné jemné pochody za značnějšího přílivu
krve stávají se vydatny. Nastane-li však nával, aniž šlo o určitý úkon
fysiologický, děje-li se to na úkor jiných částí, tak na př. vystydnoudi
končetiny, pak jde o stav chorobný. U lidí velice citlivých co chvíle
vídáme zardění, tlukot srdce, náhlé píchání na straně, povstalé návalem
krve k játrám a slezině.
Léčení. Hlavní věcí je, hledati příčinu návalu, je-li to vada
srdeční, nebo kdesi nádor; při návalu krve ke hlavě nezapomeňme na
špatné zažívání, zácpu atd. Neustávejme bojovati stále proti studeným
končetinám střídavým poléváním, jak jsme již často uvedli, teplou lahví
a pod.
Nával krve.

krví

vlašská kost, která kostí

žádnou není, povstává po
únavě, přemáháním při úsilných pohybech ruky. Jest to vypnutí pochvy
Návní kost,

šlachové.
1

Trpělivou massáží často však náhle zmizí.
operativně, jen že tu zbude malá jizva.

Odstraňuje

se
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Nehty, viz Nemoci nehtů.

•

Nechuť k jídlu u žen málo se

pohybujících zvláště hojně se vy¬
skytuje. Především nutno vyšetřiti, co je příčinou nechuti této, jde-li
o
katarrh žaludku, o sklíčenost mysli, o chudokrevnost, všeobecné
ochabnutí a poklesnutí výměny látek, či o hrozící těžké onemocnění vše¬
obecné. Nejprvé ovšem třeba nalézti příčinu a neztráceti času zkoušením
všelijakých „výtečných" prostředků, které neomylně tomu či onomu již
pomohly.
Léčení.

Nejde-li o katarrh žaludku, necháme po doušcích po¬
popijeti čistou vodu, dáme jen tekutou stravu, až nemocná sama
požádá o pevnější. Pohyb na čerstvém vzduchu, není-li slabost přílišná.
Každý druhý den koupel s uhličnatkou, io vteřin, den na to sedací
lázeň o 350 C., pozvolna na 20° C. ochlazenou, 5 vteřin, dobře osušiti
a tříti.
Jsou-li nohy studené, dáme horkou láhev a na žaludek studený
zvolna

obkladek.
Strava musí

býti pečlivě volena. Dobré, trochu hustší, ale ne příliš
polévky, bílé maso, snadno-li lze je dostati, ryby, ale ne smažené,
nýbrž s omáčkou, rovněž tak připravený mozeček, zemčata jen ve formě
kaše
kakao dle naší zkušenosti osláblý žaludek dobře nesnáší — kom¬
poty. Často se zažívání zlepší úplným klidem před jídlem, asi
V4—V2 hodiny, s očima zavřenýma.
tučné

—

Nemírností,

přílišné užívání tu potravy, tu ži¬
pohlavního, tu sportu — trest sleduje vždy v zápětí, vímeť, že „není
odpouštění hříchů v království přírody!" Kéž by mládež záhy si vštípila
důležitou pravdu tu, kterouž dějiny lidstva tolika drahými experimenty
tolikráte ztvrdily, a každý sám v malém na sobě to zkusil!
Nemírné
pití — přivádí oslabnutí srdce a mozku. Nemírnost v oboru pohlavním,
zvláště u novomanželů
nervosní rozdráždění muže a nemoci ústrojů
malé pánve u ženy. Nemírné kouření —
vysílení žláz slinných, „uzený
jazyk", nechuť k jídlu, často nebezpečné onemocnění nervu zrako¬
excesem,

zoveme

vota

—

vého atd.
Nemoc
časně

basedovská.

Hlavními

příznaky je vole, tepající

sou¬

srdcem, zrychlená činnost srdce a vystupující oči. měnící až
nápadně fysiognomii nemocných. Nemoc trvá někdy po léta, ale je
porušením velikým pro organism a nejčastěji je nezhojitelná — někdy
může se zhojiti přísně
hygienickým životem. Je poněkud častější u žen
než u mužů. Zhusta jest velmi
rychlý tlukot srdce po dlouhý čas vý¬
značným příznakem, tak že na nemoc tu se ani nemyslí.
se
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povážlivé

a

trapné ovšem přenecháme

léčení lékaři.
Nemoci jaterní

jsou velmi časté a rozmanité. Povstávají hlavně
neopatrnou životosprávou a jsou po výtce nemocemi tříd málo pracu¬
jících a mnoho požívajících. Po každém jídle hrne se krev moc¬
něji k játrám a mnoho součástek požitím má tu býti zpracováno.
Přímo se sem dostává líh, který je mocným dráždidlem tkaniva jaterního, jež zprvu bují, pak se však svrašťuje, a to nejen u opilců, jak se
obyčejně za to má, ale u všech, kdo denně lihových nápojů požívají,
podráždění to v menším stupni nastává, ježto krev jejich nikdy není
líhu prosta. Přílišným jídlem pokrmů kořeněných, masitých játra se
přemáhají a nápoji lihovými přímo se dráždí. Prof. Strůmpel bedlivým
pozorováním klinickým zjistil, že náramně se šířící úplavice cukrová
diabetes) má zde svůj původ (v jisté formě). Ztučnění jater vídáme
při otylosti. Katarrh žlučovodů nastává při dráždění nepřiměřenou
stravou po chybě diétní a po nastuzení; jest spojen se žloutenkou
(icterus). Rakovina žaludku často bývá zavlečena i do jater, kde se
všecka vyskýtá i samostatně.
Léčení stavění se krve v játrách. Velcí a nerozumní jedlíci trpí
velkými játry, nadmutím, dušností, plností v pravé straně, nemohou se
snadno ohýbati atd. Tu není jiné pomoci, než státi se na nějaký čas
vegetariánem, což iest přechod krutý pro rozmazlený jazýček. Stoupání
do vrchu, cvik dychadel dle Kaflera, a krev brzo zase stejnoměrně tělem
bude protékati. Na noc obkladek kol života, ráno polévání vodou 350 C.
a 230 C., několik
horkých vzdušných koupelí k tomu s notným pocením.
Nejlépe ovšem hned z počátku zakročiti.
Nemoci kolena.

Koleno, vždy pěkně na ráně, od útlého mládí
bývá obdařováno mnohým notným štulcem; ký div, že často onemocní,
tu

záněty

se

zanítí

s výpotkv, ba hnisáním, tu se v něm uhnízdí myška kloubní; tu
jeden z četných vaků tíhových, tu v něm loupe rheumatismus
na lékaři jest určití, oč jde a co činiti. Obr.
170. znázorňuje lázeň
sluneční při vleklém otoku.

—

Nemoci kostí

jeví se jako změknutí, úbyt kosti — v stáří nor¬
jako zánět, hnisání, kostižer, tuberkulosa, pak onemocnění
příjičná. Obyčejně jde o nemoci velmi vleklé, dlouho trvající. Léčením
vodou může u mladších lidí nastati zlepšení nadmíru potěšitelné.
Ovšem tu rozhoduje domácí lékař nebo ústavní léčení.
mální

—

Nemoci

ledvin.

Vyobr. 206. znázorňuje ústrojí močové s moc¬
nými cévami vstupujícími v ústrojí tak malé. Ač ledviny neimponují
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velikostí, jako plíce a játra, jsou pro zdraví naše nadmíru důle¬

svou

žitý, jsouce nej důležitějším ústrojím vymyfujícím škodlivé látky tekuté
plynné odstraňují z těla plíce. Víme již, že ledviny onemocní zvláště
jídlem a pitím bez míry a rozumu.
I tu nastávají nemoci, záněty, jež jsou často vleklé. K
vleklým počí¬
táme tuberkulosu, kaménky, nádory a zvrhlost v
průběhu dlouho trva¬
jících, těžkých nemocí.
Při nemocích infekčních, po nastuzení, po
požití jedů zanítí se led¬
viny náhle, nemocný vyměšuje nepatrné množství začervenalé moči za
prudkých bolestí,
nastává
—

horečka.

Vaříme-li

moč

me

s

smísí¬

a

jistými

lučebni-

nami, vidíme množství bíl¬

koviny, pod drobnohledem
krvinky, známky zánětu a
ucpání kanálků močových;
krev jest přeplněna součást¬
kami, které močí z těla by
měly býti vyloučeny, vodnaté součástky zůstávají v tka¬
nivech, nemocný opuchne v
obličeji, v životě, na končeti¬
nách

a

srdce

a

kami

jest

po

dostaví-li

se

i zánět

plic, nebo otrava lát¬
krvi
zadrženými,
naději.

v

Léčíme náhlé onemoc¬
nění tříčtvrtečním zaobalením 34° C, pokud horečka

trvá; dáme mléko mandlové,
málo jen mléka najednou,
limonádu citrónovou

a

slizné

polévky nemastné. Později
horké obkladky na krajinu
ledvin, a je-li srdce v dobrém
stavu, horké lázně nebo potní
lázeň
v
posteli, abychom
koží

docílili

látek

vymýtění

jedovatých.
Pilně
vyprazdňovati denně
střevo, ježto i tudy jedy
odcházejí.
Prostředků na
hleďme

Žena lékařkou.

Obr. 206. Dutina břišní po vyjmutí střev.
bránice; 2 jedenácté žebro; 3 kost kyčelná;
4 předhoří; 5 spona stydká; 6 lopata kosti
kyčelné; 7 přední stěna břišní; 8 pravý lalok
jaterní; 9 levý lalok jaterní; 10 vaz jaterní;
II vaz jaterní; 12 měchýř žlučový; 13 slezina;
14 ledviny; 15 tukové pouzdro ledvin; 16 nadledvina; 17 vchod ledvin; 18 pánev ledvinná;
19 močovod; 20 měchýř močový; 21 konečník;
22 srdečnice prostupující bránici; 23 24 25 srdečI

nice

břišní; 26 rozvětvení srdečnice: 27 28 dolní
žíla dutá:
37
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střežme; nemohou jinak účinkovati, leda novým
toho tu věru třeba není. Zevním léčením vodou za
tu

drážděním, a
dobrých zdravotních podmínek, jako čerstvého vzduchu, diéty atd. do¬
cílíme vyhojení i těžkého onemocnění.
Smrštění ledvin bývá následkem špatně vyhojeného zánětu
náhlého nebo nepozorovaně se vlekoucího zánětu
způsobeného stálým
drážděním. Časem oteče kotník
aniž jde o městky, kol očí se jeví malý
otok, všeobecné oslabnutí po ztrátách bílkoviny, množství moče, konečně
smrt po jiném onemocnění nebo následkem
otravy, uraemie, močokrevnosti. Ledviny jsou malé, tvrdé a nemohou ovšem úloze své dostáti. Život
lze prodloužiti diétou mléčnou,
koupelemi vzdušnými, pololázní s polé¬
váním zad, cvičením dychadel a pod.
Vleklý zánět, tak zv. Brighitická nemoc, probíhá
různým způsobem, odchází při ní málo moče, vodnatelnost je znač¬
nější. Ledviny se zvětšují, tkán vyměšující z nich mizí. Při pravi¬
delném požívání lihovin a příliš hojné stravě masité, silně ko¬
řeněné povstává onemocnění toto velice zhusta, aniž
by kdo tím se poučil.
Výživa nemocných těch jest obtížná, i třeba tu zkušeného lékaře.
Ochablá činnost ledvin je velice časta, a to právě u žen.
Bud odchází mnoho, buď málo moče, tu jest hustá, tu červená — nutno
se míti velice na
pozoru a žiti rozumně!
Při bolestech v krajině ledvin, při krvavé moči nutno v čas se
poraditi s lékařem, který pozná, jde-li o
kaménky nebo jiné onemoc¬
nění, snad o tuberkulosu. Drobnohledné vyšetření moči jest tu ne¬
zbytno.
—

Nemoci mozku jsou velice různé dle původu a průběhu svého.
Laikovi snadněji jest vpraviti se v rozpoložení mysli toho, kdož zlomil
si nohu nebo ruku, než v hroznou situaci toho,

jehož mozek, život du¬
porušen jest. Tím trpí nešťastníci ti dvojnásobně. Porušení mozku
nastává na př. za vysoké horečky, kdy mozek,
jímž proudí horká krev
a
zajisté i škodliviny nemoci vlastní, nemůže normálně pracovati. Hlu¬
boké porušení mozku může nastati i po pádu a úderu
hlavy a tlakem
nádorů v nepoddajné dutině lebeční znenáhla se
vyvinujících. Mimo to
jsou zvláštní onemocnění mozku, povstávající chorobnou změnou jem¬
ných součástí mozkových, buněk a plen.
ševní

Zmíníme

dorech,

o

se

jen

o

prvém onemocnění,

chorobné změně

Příznakem

cev a

o

stavech horečnatých,

o

ná¬

oběhu krve.

vážnějších těchto onemocnění je porušení vědomí a
citlivosti, ochrnutí, bolesti hlavy, pak netečnost, spavost, omdlévání atd.
Nádory mozku dle sidla jich snadněji či méně snadno lze rozpo-
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nezbyla by tu, leda operativní pomoc — velice nesnadná a ne¬
jistá, nejde-li zrovna o vtlačenou kost lebeční.
Léčení stavů horečných: Prudká horečka mívá příčiny nej roz¬
manitější; tu běží o zánět ucha, tu o zánět plic, pohrudnice, pobřišnice
atd. Usteleme nemocným vysoko pod hlavou, zahřejeme studené nohy,
vyprázdníme střevo, dáme vlažné obkladky na hlavu; při horečce prudké
obkladek studený kol těla, po půl hodině vždy obnovovaný, obkladek kol
lýtek 240 C.; okna otevřeme, dáme málo tekuté chladné stravy. Při
rozčilení zaobalíme celé tělo vlhce, abychom odňali trochu tepla tělu,
a necháme nemocného po
1V2—2 hodiny zabaleného. Ovšem nutno
přiměřeně léčiti základní nemoc.
a

Nemoci míchy jeví se bud jako dráždění, jemuž odpovídá křeč,
škubání a trhání, nebo jako ochrnutí s následující ztrátou citlivosti a

pohybu.

Úbyt míchy
Bolesti střelné

v

se vyskytuje nej hoj něj i, a to u mužů častěji než u žen.
nohách z počátku, pak změny zorniček, citlivosti, ztráta

kolenních, ztráta nadvlády při pohybu nohou chorobu tu vy¬
značují; zmizela citlivost chodidel a nemocný má pocit, jako by měl
desku plstě na noze; porušení činnosti měchýře a konečně smrt jinou při¬
t.

zv.

zvratů

nemocí ukončí trapnou

existenci. Znovu a znovu objevují
methody k léčení nemoci té; mírná a opatrná vodoléčba, trpělivě
prováděná, značně zlepšuje stav ten. Orthopaed Hessing sestavil šněrovačku, která prodlužujíc páteř nemocnému poskytuje větší úlevy, než
nebezpečné někdy pověšování nemocného.
druživší

se

nové

jsou dosti hojné, ježto ruce, zvláště konce prstů
častému zranění, odření podléhají a prsty nohou teprve žalostnou exi¬
stenci vedou v moderní obuvi. Špatná výživa tkaniv pozoruje se na nehtu
Nemoci

nehtů

stává křehkým, snadno se ulomí. Záděrkami vniká nákaza
tvrdošíjné hnisání, prožírající se pod kůži stále dále.
Velice bolestné onemocnění nastane, tlačí-li okraj nehtu, obyčejně
palce do zaníceného okolí nehtu. Opatrně tu po teplé koupeli nohou pod¬
suneme velice čistou vatu, a je-li nehet kornatý, tlustý, nožíkem nebo
kouskem skla oškrábeme ho tak v jedné čáře, aby snáze povolil a opět se
pozvedl, starajíce se ovšem zároveň o obuv, aby nijaký tlak nepůsobila.
Obuv obyčejně na špičce je příliš plochá. Jako u rukavic postaráno o do¬
statečnou výšku, tak má býti též u obuvi — široká podešev při plochém
svršku tu nepomůže, svršek má býti pěkně a dostatečně sklenutý.
Již jsme se zmínili o hnusném zvyku, nehty okusovati; zvyk ten
jest velmi škodlivý a nepěkný. U dětí potíráme prsty, resp. nehty roz¬
tokem chininu nebo vezmeme čertovo lejno (Asa foetida).
tím, že

a

se

nastává často
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Dle

toho, který druh nervů stižen, dělíme ne¬
poruchy citlivosti a pohybu. Při nervech citlivých vídáme
zánět, bezcitnost, prudké bolesti; při nervech hybných křeče neb ochrnutí
moci nervů

rozumí

v

svalech

jimi opatřených.
kategorií onemocnění nervů citlivých jsou neuralgie, a to
v
obličeji, mezi žebry, v noze, v ruce, z různých příčin povstalé. Záchvat
může býti tak prudký, že pudí nešťastné nemocné k sebevraždě. Hrozné
jsou i bolesti od nervů, zasaženy-li jsou rakovinou. Lihoviny, pohlavní
vysílení, střídavá zimnice, příjice tu hrají velkou roli. Léčení snaží se
způsobiti převrat ve výživě všech tkaniv, bez nového dráždění. Místně
užíváme obkladků horkých nebo studených, povytahování nervů zvlášt¬
ním tělocvikem, massáže (vibrace), elektřiny ve
slabých proudech, při
tom koupele vzduchové, výlety do hor a všeobecné sílení
je na prospěch.
Při neuralgiích hned z počátku nepovolme, zastaralé velice zřídka se hojí,
nepomůže tu ani operace, vyříznutí části bolestivé větévky nervové.
Křeče jsou jaksi nesmírným stupňováním pohybů příslušných
svalů; provázejí jiná onemocnění — zvláště u dětí — a jsou známkou
velké dráždivosti ústrojí nervového. Úkolem léčení je dráždivost tuto
tlumiti a jaksi vyrovnávati. Dáme horké celé lázně o 40° C, po 10 min.
teplé obkladky, hněteme mírně teplou rukou; stravu nedráždící.
Při ochrnutí počínáme si opačně, podražďujeme, povzbuzujeme
k činnosti. Místní hnětení, elektřina, studené, krátké
polévání, povzbu¬
zování vůle a tělocvik tu prospívají. Kde běží o úbyt v ústředním
ústrojí, mozku nebo míše, nedocílíme již ničehož. Při léčení nervových
nemocí je vždy třeba největší opatrnosti a proto se rozumí, že léčení
bude vždy se díti pod dohledem lékařským.
Slabost nervová je velice rozšířena mezi námi, jeví se příliš
hojně u obojího pohlaví. Jde prý o nedostatečnou výživu ústrojí nervo¬
vého
nám se nezdá. Jí se obyčejně přes pravou potřebu tam, kde se
nejhojněji vyskytuje. Jest to stará písnička o příliš velkém vydání,
které i dobrý denní příjem již krýti nemůže, nastane deficit — k tomu
směšná myšlenka, že oslabenému nervstvu našemu třeba vždy říz¬
nějších dráždidel — bičujeme koně, který již s místa nemůže a domý¬
šlíme se, t o že je naše spása! Slabost nervů, vysílení nervů se zove ve¬
lice pěkně „neurasthenií“. Při neurasthenii vidíme přílišnou dráždivost,
nesnesitelnou citlivost při zmenšené schopnosti pracovní;
spojuje se
často s hyponchodrií, slabostí duševní a melancholií. Pohlavní úkony
tu hrají velikou úlohu, k tomu přepracování,
chudokrevnost, starosti
a to stálé bičování
dráždidly, snad i pak přidruživší se ještě jiná nemoc,
ký div, že vrozená slabost a špatná hygiena jiný konec ani nepřipustí.
Neurasthenie, slabost nervů za příznivých okolností jsou vyhojitelny,
ač obrů již z osob onemocnělých nevyčarujeme. A děti
nešťastných
—

se ve

Zvláštní

—
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invalidy, které rovněž bude nutno

nohy!
Usiluje se již s rozličných stran o zařizování zvláštních sanatorií
pro „nervosní". Brzy bude polovina lidstva civilisovaného ležeti v růz¬
ných sanatoriích a nemocnicích a druhá bude se musiti notně oháněti, aby
je uživila, a bude ploditi pokolení vždy slabší, nevzpamatuje-li se zdravý
rozum a neřekne-li si: až potud a nic dále!
Ted budeme nemocím
udatně se b r á n i t i a ne je pouze ošetřovati a znovu množit i!
Tu nutno začíti
před narozením děcka; rodiče svědomití nechť
se střeží dáti život doživotnímu mrzáku; jsme přesvědčeni, že usilovné
poučování se všech stran a všemi, kdož tu mají vliv, bude velikým do¬
brodiním. Ovšem by tu ženy měly míti silnou oporu proti mužům ve
stavu nepříčetném, napilým. Rodiče, majíce voliti bud dítě zdravé, nor¬
mální, mohoucí jim býti kdysi skutečně k blahu a radosti, bud dítě
slabomyslné, zblblé, nebo co horšího, epileptické, pro celý život nor¬
mální existence neschopné, po řádném poučení nebudou se rozpakovati, o to se postará již pra jednoduchá sobeckost, spíše tu však roz¬
hodne láska k potomstvu. Jen nedejme vzklíčiti myšlence, že takové
děti rodičům byly předurčeny, to že byl neodvratný osud, tak že to musí
býti — tak to ovšem musí býti, zakryjeme-li si obě oči rukama a nechceme-li viděti ničeho v jasném světle čiré pravdy. — Dítěti zdravá
matka neodepře první potravy a tím mu již zajisté opatří zdravější
vstup do života, jak uvidíme v onom oddílu, kde obšírněji mluvíme
zase

—

na

—

o

racionelním ošetřování věku dětského.
Vzrostlé

lehce

ošetřujeme, pokud možno, na čerstvém vzduchu za stravy
záživné, ale bez lihovin, které jsou jedem nervovým; pozorné

užívejme massáže a vody, odstraňme, pokud možno, na čas tlak vyvo¬
zovaný povoláním, ženy osvobodme na čas přemáhání sexuelního
v manželství, a podaří se nám mnohého nemocného zachrániti — ovšem,
ze železa nebude, co jest jen z jedlového dřeva.
Nervosita je vlastně neurasthenie, mezi ženami velice roz¬
šířena zvláště rozmazlujícím vychováním dnešním, při němž nikterak
se nehledí na „sesílení páteře" — jak Angličané to zovou.
Děti si
určují ostatně své vychování samy a rodiče pěkně poslouchají. V městech
se klade základ k nervositě pozdním uleháním.
Kdyby matky rozumně
hleděly přehlédnouti summu dojmů a práce, které jistě unavily malou
tu hlavičku od rána do večera, nerozpakovaly by se a nakrmivše mládež
v čas večer a nedávajíce jí ani čaje ani piva záhy by ji uložily, aby si
konečně odpočinula. Obyčejně však děti, světlem a rozčilujícími nápoji
rozdrážděné, dokonce ulehnouti nechtějí a matka je nechá — „jsou
jako čertíci večer!" Ovšem jsou. Jak by nebyli! Nebohá matko, ne¬
bohé děti! Že ditě našich dnů ani k tomu nepřijde, vůli si trochu cvi-
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přemáhati, rozumí se samo sebou. Pisatelka má malou přítel¬
kyni, zrozenou v jižní Africe, Boerku; vrátilať se s matkou a s malým
bratříčkem do Švýcar, ale jen proto, že „doma“ ještě k ničemu nebyla.
Jest jí teď 4V2 roku. Každý byl s počátku pln ohledů pro osůbku tak
zajímavou a nebohou; čiperně z toho chtěla trošku těžiti a viděla-li na
stole jídlo, které jazýčku se nehodilo, odtáhla talíř: ,,To já nechci!“
Ale tak to nejde. Pomocí odstrašující methody anglické malé Boerce
vysvětleno, co by asi byla měla k obědu se svými krajankami ve „hlavním
táboře" v Africe. Od té doby ani nehlesajíc, ani nemrkajíc dítě to
4V2leté podává svůj talíř, vidí-li „nenáviděné" jídlo, polyká, polyká
statečně a po druhé podává talíř. ,,Ale vždyť to nerada jíš?" „To nic
nedělá,'" odpoví klidně, „musíme vděčně jisti i co neradi, a prosím,
dejte mi ještě!“ Bude z capartka statná Boerka, až se vrátí! Ale co by
ti naši ne-Boeři a ne-Boerky tam v Africe byli svedli? Ne jako jedno¬
tlivci
výjimky neplatí — ale tak šmahem, všichni? „Ocelová" po¬
vaha má význam předůležitý pro zdraví nervů; ocelové povahy se však
nerodí, nýbrž vychovávají, jak nám toho důkaz zanechali Sparfané a jak
nám dnes ukazují nešťastní, statní Boeři, Husitů ani nepřipomínáme.
Hle théma, hodné povšimnutí důmyslných matek a vychovatelek.
a

se

—

Nemoci oční.

Můžeme zde

podati docela všeobecný obrys pře¬
hojných onemocnění, jimiž oči civilisovaných lidí bývají stiženy. Všechny
jednotlivé součástky oka, jež jsme seznali, mohou onemocněti trojím
způsobem: místním zánětem, pak chybným vývojem a nádory nebo
novotvary. K těmto nemocem druží se pak ony, které jsou následkem,
jakoby dílem onemocnění jiných, zejména povšechných, — tak zánětů
ledvin, nemoci Basedowské atd. Záněty nejhojněji se vyskytují a ro¬
zeznáváme tu opět záněty nakažlivé a nenakažlivé. K nakažlivým a ve¬
lice nebezpečným patří zánět vzbuzený jedem kapavkovým, na oko pře¬
neseným buď prsty, ručníkem nebo již při narození, prochází-li hlavička
pochvou nakaženou, pak tak z v. egyptské onemocnění, o němž jsme se
již zmínili.
Dle toho, který díl oka zachvácen, mění se i předpověď; zánět víčka
není tak nebezpečný, jako zánět rohovky nebo nervu očního.
Forma oka je důležitá, jak již víme. Máme oko příliš dlouhé —
krátkozraké, nebo příliš krátké, dalekozraké, astigmatické, o němž jsme
si též již pověděli. I šilhání sem patří. „Orlím" nebo „sokolím" zrakem
nadaný rázem, jediným pohledem postřehne, co se kol něho děje, a je
pánem situace, kdežto krátkozraký plaše, nejistě, bezvýznamným po¬
hledem těká kolem a neví, co se děje. Mimo přirozenou formu lebky
hlavně jemné práce vedou ke krátkozrakosti. Při příslušných nemocech
zmíníme

se

i

o

formě třetí.
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Léčení. Při tak

jemném, složitém ústrojí, kde tak důležité díly na
stěsnány, nebudeme se dlouho rozmýšleti a při prvních pří¬
znacích onemocnění půjdeme ihned k očnímu lékaři. Při difterii oka
je léčení docela jiné, než při mnohem prudším, z počátku snad jedno¬
duchém zánětu
tu nesmí se nic zkoušeti, nic vyčkávati, ale rychle
a
správně jednati.
Při chybách formy, nepravidelnosti lomu dáme vyzkoušeti každé
oko zvláště očním lékařem a ne optikem.
Rovněž při vážnějšim poranění oka neotálejme, býváf často ne¬
bezpečno i oku zdravému.
malém místě

—

Nemoci pochvy.

Při

nepravidelném oběhu krve v pánvi, při
starých zácpách nastává v pochvě často silné pálení a horkost, která se
stupňuje až ke katarrhu, t. j. odměšování hlenu. Po nakažení kapavkou
nastává prudký zánět sliznice poševní. Vlažné vymývání, sedací koupel
350 C. na 250 C. ochlazená, vlhké vložky vaty vždy po dvě hodiny a ně¬
kolik koupelí horkým vzduchem uspíší ozdravení. Křeč pochvy, t. j.
vchodu poševní ho, je nadmíru trapný stav mladých nervosních žen nebo
příliš časně provdaných, stav často všemu namáhání lékaře a operateura
vzdorující. Teplé koupele, massáže, vložky a všeobecné sílení postačí
v lehkých případech.
Opětně třeba připomenouti, že děti se nemají
vdávati a že dívka vzrostlá má míti ponětí o stavu manželském vážné
a

dostatečné.
Nemoci plic.

Rozedma

plic, zánět plic, zánět průdušek, úbytě,
hlíza, hniloba plic jsou onemocnění nej hoj něj i se vyskytující. (Viz pří¬
lohu a obr. 163.) Kdyby každý vycvičil ústrojí dýchací, ubývalo by ne¬
mocí. U dětí se střežme stísniti jim hrudník šatem, z kterého snad rychle
vyrůstají. Střežme se i probouzeti v nich čtivost. Již pohled na dítě v klubičko schoulené s „náramně" zajímavou knihou na kolenou, s rozpálenou
hlavičkou, s nedostatečným dýcháním nás přesvědčí, že dítě je
v situaci dokonce
nehygienické — míč a jiné hry se tu hodí lépe. Je-li
hravost lepší než čtivost? Zajisté! Zdraví prospívá hravost, udržuje
dětskou mysl, čilost; ztrácí se a nqjřekáží pak vycvičení se v povolání
vážném; čtivost jest opojením, podobným opojení lihem, morfiem, ta¬
bákem
stane se vášní, vrhá mladou mysl v illuse a zklamání, vytváří
lidi nepraktické. Jsme velice pro čtení společné a pro pohovoření si
pak o tom, co se četlo, ale vášnivé čtení dětské má se podrobiti přísné
kritice. Pro mnohou matku je přes míru pohodlné, viděti dítě tak
pěkně zticha — zevně. Ale uvnitř — co se děje? — Proto raději šetřme
očí i mozku dětí a cvičme dychadla jich methodicky, důkladně. Plíce,
jež energicky pracují, tak snadno neonemocní.
—
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Smutným stavem je rozedma plic. Ztrátou elastičnosti tka
plicního sklípky plicní, kde výměna plynů se děje, se roztáhnou,
vzduch dostatečně nevypuzují a při množství vzduchu v plících není
dostatečného větrání.
Rozpínáním stěny sklípků se tenčí, pukají
a lze viděti sklípky větší již pouhým okem; srdce má mnohem větší
práci prohnati krev oběhem plicním, zbytní, nemocný má pocit pře¬
plněného hrudníku, nedostává se mu vzduchu, je dýchavičný, konečně
modrá, trpí asthmatickými záchvaty, hned má zánět průdušek, trpí zá¬
vratí, bolením hlavy, nespavostí atd.
Cvičením dychadel methodou
Koflerovou, poléváním zad snad se podaří v některých případech dosíci
zlepšení.
Zánět plic býval druhdy nemocí v mladším věku mnohem méně
nebezpečnou než dnes, kdy ledviny a srdce, stále omývány a ,,živeny“
krví, z níž líh nikdy úplně nezmizí, ztratily plnou resistenci. Zánět plic
je také tím nebezpečnější, čím větší kus plic zachvácen, ježto houbovité
tkanivo plic se stane vypotkem úplně hutným, vzduch tu již nevniká,
ventilace krve je zmenšena. Krupósní zánět plic počíná náhle třasavkou,
vysokou horečkou, blouzněním, rychlým, povrchním dechem, rychlým
bitím srdce; s počátku je kašel mírný, pak se vzmáhá, chrchle jsou veskrz
růžově zbarveny. Vyobr. 149. ukazuje stoupání a průběh horečky
během zánětu plic.
U dětí počíná zánět plic znenáhla katarrhem plic
a není u nich kritického zakončení, jako u zrostlých, kde dýchání po¬
jednou se z volnu je, tep rovněž, propuká pot a nastává blahodárný
spánek, a to dle staršího názoru 3.—5.—7.—9.—11. den. Pisatelka
ošetřovala kdys nemocnou, kterou dlouho a dobře znala, za zánětu plic,
několik jen hodin trvajícího, jak zjištěno autoritou ke konsultaci povo¬
lanou
případ to řídký.
Léčení bývalo druhdy, kdy srdce nebylo ohroženo, jednoduché
a v nemocnicích se léčilo „vyčkávavě“, t. j. nemocný dobře se ošetřoval
a léku se mu dalo jen, nastala-li komplikace.
Postaráme se vždy o
čerstvý vzduch; víme, že nemocný nemůže mnoho najednou vdechnouti, tedy alespoň, co vdechne, bud čisté a osvěžujž ho. Víme, jak na¬
plněná střeva tlačí vzhůru na bránici a dýchání stěžují, proto je vy¬
prázdníme a dáme nemocnému málo najednou k požití, stravu pro
horečnaté tekutou, to úplně stačí. Každou půl hodiny obnovíme obkladek na život, 20—250 C, lýtka obvineme obkladkem chladnějším.
Vlažné omýváni zad, aniž bychom nemocného trápili, studené obkladky
na hlavu jsou příjemné.
Při neoslabeném srdci možno, jakmile kašel je vlhký, dáti pololázeň 35° C. s třením hrudi a ochlazením na 28° C., aniž však nemoc¬
ného příliš zvedáme. Z vody ho položíme do postele, bez otření,
zabalíme a ke končetinám přiložíme horké láhve. Vše trvá leda 3 miniva

—
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nuty a není se báti ani omdlení, ani dusnosti. Později pololázně s
váním zad. Pisatelka místo vína a cognacu dávala v čas nouze —
bovalo-li srdce

—

něco

málo silné, černé

kávy

a

vždy

s

velkým

polé¬
ochapro¬

spěchem, nemocní neblouznili, nevstávali a velmi prudké záněty se vy¬
hojily s krátkou poměrně rekonvalescencí.
Úbytě plic je nemoc, která decimuje obyvatelstvo Evropy
i jiných dílů světa. Při úbytích plic, souchotinách rozpadá se tkanivo plic
a tvoří se malá, šedá zrnéčka, tuberkule.
Rozpadáním se tkaniva otví¬
rají se větší tepny a cévy, nastává prudké často krvácení, doupata,
zhubnutí, prudký kašel, onemocní i hrdlo, střevo, nastane pocení a za
stálého ubývání sil smrt — ale nastává i vyhojení, často za poměrů
velice nepříznivých, neboť v nemocnicích se při pitvání lidí, zemřelých
jinou nemocí, zhusta naleznou plíce zajizvené. Zajisté, že třeba zvláštní
přípravy organismu, než souchotěmi onemocní. Spatná výměna plynů
může vésti jen k zničení životní síly tkaniva plicního; bud jsou s po¬
čátku plíce dost silné, ale vzduch příliš znečištěný, jako bývalo při
jistých industriích; nebo vzduch je obstojný, ale ústrojí dýchací tak
osláblé, že výměna plynů se neděje dosti energicky. Proto vídáme
u dívek chudokrevných, „bez životaťí, bez
barvy, nebo s kongescí ke
hlavě, propukati úbytě.
Léčení děje se nyní zvláště v horách, venku; i za sněhu a větru
leží nemocní dobře zabaleni do kožešin
doma

na

čerstvém vzduchu.

Léčení

dobrým výsledkem podle téže methody zkoušeno na př. v Ber¬
nemocných čekajících na místo v sanatoriu. Lékař předepíše n a
minutu, co nemocný činiti má, a klade ho po několik hodin alespoň
k otevřenému oknu; napodobuje pořádek sanatoria i v tom, že v určitou
hodinu nemocný požívá, co lékař předepíše. Předpis zanesen do rubrik
a
nemocný poznamenává, splnil-li vše, a listiny každého téhodne před¬
kládá lékaři. Výsledek byl velice povzbuzující. Ovšem musí panovati
v sanatoriu i doma
přísná kázeň. Tak nalezl lékař, prohlížeje si dobré
sanatorium, 5—6 nemocných schoulených v malém pokojíku, hrajících
v karty a popíjejících, místo
aby se — nudili
venku. Zvláštní pozornost se věnuje chrchlím
nemocných úbytěmi, jeť
bacillus jen
v chrchlích. Chrchle
shromažďují se v lah¬
vičkách velmi pohodlných, jak je znázor¬
ňuje obr. 207.; dámy obalí lahvičku batistovým šátečkem a tak věc zastrou. Bylo
by si přáti, aby lahvička ta se stala závaz¬
nou u všech, kdož plivají; jeť nadmíru ne¬
chutné a odporné plivání do šátků nebo
Obr. 207. Lahvička na chrchle
do všech koutů, v hostincích, na procházpro kašlající.
líně

s

u

Žena lékařkou.
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coupé! Krvácení plic vyžaduje ovšem pomoci lékařské, rovněž

i každá tuberkulosa.

Sněť
lidí

a

plic, hniloba, nastává u velice sešlých nemocných, u starých
vyžaduje lékařského ošetřováni již pro nesnesitelný puch, jenž

nutnou činí

Nemoci

stálou pozornost.

povolání. Určitá

povolání chovají v sobě i určité nebezpečí
narození, čím nerozumněji žije a čím
jistěji podlehne nemoci takové.
Ustrojím dýchacím časem ovšem musí uškoditi výpary jedovaté,
kouř, prach jistých továren. Oči šiček, švadlen a všech stále jemnými
pracemi zaměstnaných osob časem trpí. Pradleny si naříkají na rheumatismus rukou a na městky.
Druhdy dělníci a dělnice trpěli těžce od¬
umíráním kosti dolní čelisti při výrobě sirek. Učitelstvo
trpí záněty
hrtanu, nervositou. K obětem povolání patří vlastně i hospodyně
a
matky, jak každý lékař dosvědčí. Jindy matróny i po četných porodech
bývaly ještě čilé a mrštnější, než mnohá mladá paní naši doby. Víme
však, že z četného druhdy potomstva zůstaly na živu jen děti silné,
kdežto u nás s neskonalou trpělivostí a péčí hledíme udržeti i děti slabé.
K tomu nepříznivé poměry
hospodářské, chtivost zábav a drahých po¬
žitků
to vše spojeno se
životosprávou nepřiměřenou, mládí a sílu ne¬
udržuje, ale hubí. A jsou pravé hrdinky mezi těmito obětmi povolání —
všecka čest. Važme si jich, ale potomkům
jejich věnujme tuto nauku
o jiném způsobu života a
přemožený staniž se na příště vítězem!
z

pro zdraví, a čím slabší kdo od
více zdravovědu zanedbává, tím

—

Nemoci

prsu. i.

Zánět

hlíza

nej častěji se vyskytují. Prudká
horečka, prudké bolesti, nespaní oslabí nemocné velice. Hnisání může
dosti dlouho trvati, nepostaráme-li se o důkladné
protnutí a odtok hnisu
jakož i o největší čistotu.
Léčení. Je-li kůže záhy na jednom místě zardělá, dáme zahří¬
vací obklady z octanu hlinitého. Tvoří-li se hnisání v
hloubi, bez dlouhých
rozpaků nutno nožem hnisu proraziti cestu na ven, sice nemocný příliš
trpí a sejde.
Paní 3Óletá roznemohla se po sedmém slehnutí zánětem
prsu. Lékař
proťal menší hlízu, ale vedle se utvořila nová. V ošetřování autorky pak
brala denně vysoké sedací lázně, střídavé zahřívací
obkladky a vlažné
náčinky, polévala prs, koupala nohy, a v krátkém čase provalil se hnis
rychle na šesti místech, načež záhy a dokonale se zotavila. Zajisté v pří¬
padech těch jde o infekci z malého zranění bradavičky, proto je ne¬
zbytno, aby těhotné ke konci těhotenství pečlivě bradavky připravovaly
jak později udáme.
2. Zraněné
bradavky. Bez předběžného otužení se stává
často, že tlakem silných dětí a za vlivu stálé vlhkosti jemná pokožka
—

a
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bradavky se maceruje, odře a odkryté nervy tak veliké způsobují bo¬
lesti, že v kojení se ustane. Ježto však kojení jest pro dítě životní
otázkou, nutno vším možným způsobem pečovati o to, aby přestátí se
nemusilo
nejlépe ovšem V čas na to mysliti, jet při počatém kojení
třeba jen prudšího stisknutí dásniček, a čerstvá jizva pukne znovu.
Léčení. V posledních dvou měsících těhotenství nechť matka
popotahuje bradavku, aby se stala způsobilejší a otužilejší massáží
touto. Pak nechť bradavky polévá vodou 250 C. po několik vteřin. Po
porodu, jakmile děťátko se napilo, třeba pečlivě umyti bradavky vlažnou
vodou, aby ani zbytky mléka ani sliny tu nepřischly a rozkladem k in¬
fekci nevedly. Pak teprve, a ne hned po napití, potrou se mandlovým
olejem. Je-li bradavka citlivá, pokryjeme ji bud vlažným obkladem,
smočeným na př. v šalvějový odvar, nebo, jak obr. 208. ukazuje, sko¬
řápkou ořechovou, vrstvou vaty podloženou. Je-li matka slabá a nervosní, pak zkusíme přístroje k vytažení mléka; je-li děcko starší, tu
můžeme za dne zkusiti umělé živení a toliko v noci je přiložiti k prsu.
—

Nádory. Nejhojněji se vyskytují nádory žlázové a rakovina.
Nádory žlázové podobají se sice rakovině, nejsou však tak nebezpečny;
zatvrdlý nádor roste pomalu po léta, stavu celkovému méně škodí a způ¬
sobuje méně obtíží. Rakovina se objevuje bud v podobě jediného ná¬
doru, který dosti rychle poněkud vzroste a rychleji ještě se provaluje,
způsobuje šířící se vřed, nebo naskakuje na širší ploše,
tvoře tkanivo pevné, krunýřovitě na prsou ležící.
3.

Léčení.

nachází

se

Nevíme, co je příčinou rakoviny. Ježto
často i u zvířat, jest příčinou její asi po¬

dobný cizopasník, nesnadno v složitém pochodu do¬
kazatelný, jak ho vidíme na př. u malarie. Lékaři
již po dlouhý čas se obírají bedlivě studiemi
o příčině rakoviny; zjištěno tak na př., že v některých
bytech u nájemníků, v jejichž rodině rakovina nikdy Obr. 208. Slupka
se nebyla jevila, hned za sebou rakovina se objevila,
ořechová na*ochranu
zůstala-li nějakou dobu v bytě tom. Pisatelka ošetřo¬
bradavky.
vala tři starší dámy jednoho domu, kde před lety pes,
venku se zdržující, trpěl rakovinou vole, jak pitvou dokázáno. Psík
malý, boloňský, kterého dámy dostaly darem, když byl ještě docela
malý, rovněž za několik let měl rakovinný nádor na břiše, a dámy vesměs
zahynuly rakovinou; přese vše varování a usilování nechtěly se psíka
zbaviti a stále se jím obíraly. To jsou však domněnky, jistého nevíme
nic. Američané tvrdí, že vepřové maso je příčinou rakoviny, pravověrní
židé a Mohamedáni že raka skorém neznají. Dle jiných přílišné poží¬
vání soli vede k rakovině.
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Prozatím, neznajíce příčiny, obracíme peci k časnému poznání ra¬
koviny a k jejímu odstranění. I tu dožijeme se mnohdy trapného překva¬

pení. Známe případy, kde skutečně v prvních začátcích nádorek malý,
přesně ohraničený vytnut a drobnohledné zkoumání dokázalo, ze

Obr. 209.

Obr. 210.

Jednoduchý obvaz při kýle pupeční.

úplně jest obklopen tkanivem zdravým v širší vrstvě — jak pisatelce se
přihodilo, a za několik měsíců jako divá bouře se rozzuří nemoc, ne¬
sčetné nádorky se objeví uvnitř, na
pohrudnici, a nemocná bídně skončí
rakovinou. Nebo se rychle operuje jedna recidiva
po druhé, až konečně
vysílený nemocný podlehne.
Jsou na štěstí případy, kde rakovina jeví se méně nebezpečnou a kde
důkladné její odstranění, jakýmkoliv
způsobem, zjedná nemocnému
klid po dlouhá léta.
Je-li na operaci pozdě, zkusíme pod lékařským vedením mírné
léčení vodou, pololázně s chladným
poléváním zad, lázně sedací, stravu
rostlinnou; tím prý se často podivuhodně organism vzpruží. Léčení
provede lékař dle příznaků.
Nemoci pupku jsou pro novo¬
rozence nadmíru důležité. Při ob¬
vázání pupečníku může

příliš tenká

tkanice pupečník
Obr. 211.

stane

Pásek pupeční.

stane

protnouti

a

na¬

krvácení, které ovšem na¬
rovněž při obvázání
příliš
volném. Někdy pupečník dlouho
neodpadává, hnisání trvá a může se, není-li zánětu, kou¬
páním, odstřikováním a obklady léčiti; zánět
je nebezpečný,
šířit se na pobřišnici; totéž nastane
při rozkladu pupečníku
u dětí
slabých, zanedbaných. Po odpadnutí pupečníku často
nastává u dětí, které mnoho
křičí, zácpou, kašlem trpí, kýla

Obr. 212.

Pás při kýle

pupeční.
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vystupuje obsah dutiny břišní pod kůži. U kojenců stačí, uhněteme-li
polokouli, poněkud větší než kýla; na podložený kousek
úplně čistého, jemného plátna připevníme vosk obinadlem, jež však
nesmíme příliš stáhnouti. Voskovou polokouli zmenšujeme znenáhla,
aby otvor se mohl zavřití. Obr. 209. a 210. znázorňují jiný, ale kůži
snadno dráždící způsob. Na obr. 211. a 212. vidíme pásek. U paní se
osvědčí pás ,,Juno“. Kýly ty jsou méně nebezpečny než ostatní.
—

z

čistého vosku

jeví se jako zánět, vyměšování hlenu, křeč
polypy. Nákaza kapavky, mužem přenesená na ženu, zavinuje zánět
hnisavý; zánět jednoduchý přecházívá na měchýř. Lázně sedací, stu¬
dené nebo horké obkladky dle onemocnění, odstranění polypů a vyrov¬
nání nepravidelností v oběhu krve v pánvi jest tu nutno.
Nemoci roury močové

a

jeví se bud jako zánět, ochrnutí, křeč, úbyt,
ochablost, slabost a rheumatismus. Zánět nastává po přílišném namá¬
hání jednotlivých svalů, nebo
přechodem z jiných tkaniv,
úbyt nebo opak, ztučnění a
hypertrophie,
při
nemocech
mozku, míchy a svalů samých.
Zadržíme-li se náhle při pádu,
může pod koží nastati i pře¬
tržení svalů a cev a výlev krevní.
Ochablost není vlastně nemocí,
ale následkem chudokrevnosti,
Nemoci

nemoci

svalů

nervů

nebo

nedostat¬

ku cviku.

Síla svalů závisí od

síly

moz¬

ku; při cvičení těla cvičíme zá¬
roveň i mozek, energii, která
nervy

činnost

přenáší na svaly a
jejich řídí; sval sám

se

silně či slabě stáhnouti

může, nevelí-li

mu

se

ne-

Obr. 213.

Vystřikování ucha.

mozek.

Osoby se svaly ochablými mají se cvičiti, jet práce svalová velice
důležitým činitelem v oekonomii našeho těla a zanedbávati se nemá.
Příjemným cvikem svalů je všeliký sport, nezvrhne-li se ve vášeň.
Nemoci ušní

nikdy se nesmějí bráti na lehkou váhu, nejen proto,
jich sluch bývá ohrožen, ale i proto, že záněty ucha
i k zánětům plen mozkových a probíhají často smrtelně.

že zanedbáváním

vnitřního vedou
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Zdánlivě

nevinný je katarrh usní, obyčejně chodbou Eustachovou
vniklý. Ježto v krajině té nikdy není nouze
o mikroby, nastane hnisání, které prožere bubínek a po krutých často
bolestech, ale i za nepatrných dosti příznaků provalí se hnis ven zevním
z

hrtanu do vnitřního ucha

sluchovodem.
V zevním sluchovodu mohou

se

tvořiti

malé, velmi bolestné

ne-

žitky, ucho ucpávající, nebo je sluchovod ucpán polypem. Často poci¬
tu jí nemocní zvonění, pískání, hučení v uchu nebo v uších — vždy se
poraďme se specialistou, než je pozdě. Nechrne i vystřihování, nežádá-li
ho lékař, a žádá-li, dobře si je nechrne ukázati; přímým, prudkým vstřiko¬
váním můžeme velice uškoditi, nutno vstřikovati proti stěně sluchovodu,
aby proud vody se tu odrazil a ostatní části jen vypláchl. Obr. 213.
poněkud znázorňuje choulostivou tu operaci. Lékař nám udá i na vlas
temperaturu vody, povstáváf vstřikováním studené vody i vrhnutí. P o1 y p y nutno odstraniti operací. Při katarrhu ušním u dětí můžeme
k upokojení, než přijde lékař, dáti teplý obkladek na ucho, nedovolíme
však

dítěti

cházet i.

s

ním

Horké

se

pro¬

koupele

na

nohy, ruce.
Nikdy by děti neměly
býti
trestány
políčkem,
můžet rázná ruka dopadnouti tak nešťastně, že na¬
stane

protrhnutí bubínku

silné

otřesení

kůstek

a

slu¬

chových, snad i vymknutí.
Jest jiná krajina těla, která
beze škody snese nějakou tu
ránu, je-li nezbytná. I po¬
libkem

Obr. 214.

Obr.

vějíře.

'ucho, věru hlou¬
pým, může býti bubínek
protržen a sluch zničen.
znázorňuje sluchátko úhledné a nenápadné ve formě

Sluchátko

214.

Nemoci vaječníku

ve

na

způsobe vějíře.

vyskytují se často a za různých příznaků. Čmýra
je jaksi barometrem zdravotního stavu vaječníků, ač ženy velice nervosní
i za úplného zdraví ústrojů těchto mohou míti
nepravidelnou čmýru;
tu běží však o příčinu vzdálenou.
Rozeznáváme náhlý a vleklý zánět a
novotvary, nádory. Zánět
náhlý často bývá podmíněn přechodem zánětu z částí sousedních, tak
zánětu dělohy; nejčastěji jest nákaza kanavkou, nesvědomitostí muže
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přenesená, příčinou zánětu. Mnohem častěji nalézáme záněty vleklé,
z
náhlých povstalé, a tu zase kapavka, u žen velice těžce se hojící, za¬
ujímá první místo, pak zavdává neopatrnost za doby čmýry často pří¬
činu k zánětům vleklým, jakož chybný oběh krve vůbec asi se stará
o velikou náchylnost k zánětům částí těch.
Z nádorů nejhojnější jest
boubel, méně často se vyškytá rakovina vaječníku. Za našich dnů již

Obr. 215.

Studené omývání

života.

rozšířený břich následkem nádorů malé pánve,
jet methoda vyšetřovací a operační tak vytříbena a bezpečna, že včas se
zakročí, a jiného tu třeba není, leda že se má nemocná před operací, nespěchá-li, přirozenou životosprávou, přiměřenou stravou bez lihových
nápojů, ježto abstinenti snáze operace snášejí, častými koupelemi s ná¬
sledujícím chladným poléváním náležitě připraviti.
Léčení náhlých zánětů vaječniků podporuje omývání studenou
vodou, jak obraz 215. ukazuje. Při tom každou hodinu změníme
obkladek kol těla, dáváme vlažné klystýry a staráme se o lehkou stravu.
zřídka vídáme nesmírně
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parní lázní sedací; po dvě hodiny denně přikládáme
život, nařídíme polokoupel se studeným poléváním zad,
paření nohou se studeným politím kolen, střídavé lázně rukou, mírnou
diétu; denně pečujme o stolici, nikdy nevy plachujme, ano se tím ústrojí
horkou láhev

se

na

dráždí.

[

(

Při

nádorech, zvláště rychle vzrůstajících, jest operace jediným
prostředkem, i když jde o těhotenství mimoděložní. Vždy však třeba
při onemocněních těch pečlivého vyšetření odborného, a to v čas.
Nemoci

vleklé.

Tři

čtvrti

lidstva

civilisovaného

trpí vleklými
nemocemi, nejsou úplně zdrávy a schopny, užiti plné své síly. Nechť
věc točíme jakkoliv, vždy musíme doznati, že jen přirozená, jedno¬
duchá, jaksi vychytralá životospráva nás uchrání těchto nesnází zdra¬
votních. Kde se ukazují v ústrojí našem slabé stránky, nepravidelné
výkony, tam rovněž jen přiměřená životospráva jest s to, aby zjednala
najisto pořádek. Zavedeme-li rozvážnou vodoléčbu a diétu, tu snad
okamžitě příznaky se zhorší, ale pak vše se vyrovná a ustálí.
Při vleklých chorobách třeba method jak dráždivých, tak rozhánivých a vyměšovacích, abychom dostatečné změny docílili a výměnu
látek zlepšili.
Nemoci žaludku

nejhojněji se vyskytující jsou: záněty neboli
katarrhy náhlý a vleklý; vřed; roztažení a rakovina. Na tab. 5. vidíme
znázorněný žaludek zdravý a nemocný. Žaludek, Angličany „otec ro¬
diny “ zvaný, jest nám skladištěm pro vše, co spolkneme. Tu se požitá
jídla především temperují, na stejnou teplotu přivádějí, mísí, hnětou
se šťávou žaludeční a shromažďují, abychom najednou více
pojisti mohli
a na několik hodin pokoj měli.
Dostane-li se něco do žaludku, co mu
příliš protivno, brání se, jest nám zle a u šťastně disponovaných zásilka
s díkem se vrací.
Často bývá tím věc odbyta, ale jindy zbývá nechuť
k jídlu, jazyk je povleklý, tvoří se plyny, nastane umdlenost — katarrh
žaludku.

Vřed žaludku jeví se nám uvnitř žaludku jako malá prohlubinka
rozličné velikosti, jakoby někdo sliznici byl tu odřel; spodní vrstvy
mohou býti zachovány, nenastane-li perforace, proděravění. Vřed, vží-

raje

se

dál

ve

sliznici, rozežere někdy i stěnu větší

cévy a nastane tu

často značné krvácení. Při rakovině nastane rozmnožení

pak rozpad
krvácením, které, není-li značné najednou, vede k za¬
držení krve v žaludku a krev stane se tmavou. Bolesti při vředu i při
rakovině jsou velice prudké. Ženy, žijíce nepřiměřeně a šatíce se ne¬
hygienicky, trpí mnoho žaludkem a špatným humorem. Žel, že i ženy
samostatné velice se zanedbávají, na př. učitelky na venkově, nemající
tkaniv, rovněž

s

a

Tab. XII.

Spalničky
na

a

počátku.

spála

TAB. XII.

Velmi různé ve své podstatě a přece v po¬
čátcích svých snadno zaměnitelný jsou

spalničky

a

spála. Ačkoli radíme dů-

tklivě každé matce, jejíž dítě onemocní ho¬
rečkou s nezvyklými příznaky, aby povolala

lékaře, jest přece dobře, aby poněkud byla
o tom, čím se choroby ty liší. Upo¬
zorňujeme tedy na to, že u spalniček nej¬

poučena

zřejmější změny počínají v obličeji, (zardění, zánět a zduření očí a nosu), kdežto
u spály obličej stižen
bývá daleko méně;
dále že hlavním znakem spalniček jsou malé
červené puntíky, které se objevují nejprvé na prsou a břiše, pak i na zádech, kdež¬
to spála se vyznačuje zardělostí kůže,
objevující se nejčastěji na zádech a na zad¬
ní straně paží. Také horečka bývá na počát¬
ku spály obyčejně prudší než u spalniček,
a
to již svědčí o větší vážnosti choroby.
V dalším průběhu nemoci, když se celé tělo
pokrylo hustou zarudlou vyrážkou nebo
skvrnami spálovými a hlava jest horečně roz¬
pálena, mohl by nelékař nemoci ty spíše
spolu zaměniti. Dvě nahé děti na naší ta¬
bulce jeví však různost vyrážek těch v po¬
čátečném stadiu velmi zřetelně. Mat¬

ky si tedy dobře všímejte změn v obličeji,
způsobu vyrážky a horečky.

Spalničky.

Spála.

Spalničky
Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

a

spála

na

počátku.
Tab. Xn.
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příbuzných, ani přátel na blízku, unaveny prací odbudou se ledabylo a pak trpí těžkými nervosami a neduhy žaludečními. Tu je vý¬
tečným prostředkem samovařící přístroj dle sl. Zuz. Mitllerové v Curychu, obsahující tři nádobky, v nichž ráno, při vaření snídaně, uvede
se do varu i oběd a uzavře pevně v plášť, teplo nepropouštějící; potra¬
viny pomaličku se dovařují, bez plamene, jen zadržením tepla a v po¬
ledne bez velkého namáhání a s velkou úsporou máme nadmíru chutný
oběd. Zelenina i maso je delikátní; neztrácíť se žádné aroma.
Slabý žaludek jest často údělem lidí duševně se namáha¬
jících. Nesmíme zapomínati, že stěny žaludku jsou zásobeny nervy

Obr. 216.

Vyplachování žaludku.

mozku.

Jsme-li pod dojmem trapným, nemáme pomyšlení na jídlo.
se potázal, kdo v rozčilení, v
prudkém affektu zasedne ke
stolu. Zažíváme mozkem, pomocí síly nervové; — již vzpomenutím na
lahůdku se nám sbíhají sliny v ústech — a rádi bychom se již dali do
toho. Ve veselé společnosti nám lépe chutná — zkrátka, mozek řídí akt
zažívání, řídí kvantitativně a jistě i kvalitativně vyměšování žláz zaží¬
vacích.
Pisatelka docílila často zlepšení zažívání, nechávajíc ne¬
mocnou alespoň čtvrt hodiny se
zavřenýma očima, bez četby a ruční
práce před jídlem v leže odpočinouti. V tom ovšem předčí mužské po¬
hlaví ženské, že dovede si odpočinouti. Muž vstrčí po hlavní práci
ruce do kapsy a prochází se, jistě však docela nic nedělá, kdežto žena
jest stále jako ve víru a chce si odpočinouti pracujíc.
Při slabosti žaludku pozorně uspořádáme diétu; jako slabému
dělníku neuložíme těžkou práci, tak slabému žaludku odměříme práce
z

A

se

zlou

Žena lékařkou

39
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jen tolik, seč je; dle stolice, dle sil, dle množství kyseliny solné, stáří
a j. ustanovime stravu,
jak často, mnoho-li a co nemocný požiti smí.
Zajisté pro nějakou dobu zakážeme požívání tuků ve značnějším
množství, zakážeme chléb, koláče, pečivo, cukrovinky, ocet, lihové ná¬
poje a koření. Nastává-li snadno rozklad v žaludku, nechť nemocný
jí zřídka jen, aby -nejedl do zbytků, v žaludku se ještě nacházejících;
dáme klystýry a starodávný prostředek — zrnko jalovcové, dobře roz¬
žvýkané, které sprostí nemocného též nepříjemného puchu z úst. Kdo má
dosti odvahy, nauč se vyplachovati si žaludek, polykaje odhodlaně ela-

Obr. Z17.

stické

Poléváni krajiny žaludeční v leže.

pátradlo, na jehož konci jest nálevka skleněná; zvednmice ná¬
vlijeme vlažnou vodu do žaludku, skloníce ji, než všechna voda
z ní zmizí, vyprázdníme vodu zase ze žaludku.
Při velkém rozšíření
žaludku jest to jediný prostředek, starých, ošklivých zbytků se sprostiti.
Obr. 216. znázorňuje celou operaci, které nemocní snadno zvyknou.
Při křečích žaludečních dáváme horké obkladky; při katarrhu žalu¬
dečním na noc studený obkladek i studené polévání vodou 16—30° C.,
jak vidíme to na obr. 217. Massáž jest výtečná, ale nesmí se jí užiti
při vředu nebo krvácení. Často musíme nemocnému ob hodinu něco
dáti, často však lépe učiníme, necháme-lí žaludek důkladně si odpočinouti. Vždy podáváme jídla vlažná, nikdy příliš horká neb příliš stu¬
dená. Při vředu výtečně působí prodloužená horká sedací koupel; pololázen s chladnějším poléváním zad je při nemocech žaludku velice
prospěšná; lázně vzdušné, povzbuzující výměnu látek, jsou vždy dobré.
levku
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prudkém, dlouhotrvajícím zvracení dáme horkou koupel na nohy.
a hořké aromatické thé, ale studené připravené —
vřelá voda ničí hořké součásti — jsou tu důležitý; před jídlem lžíci —
ne koflík povzbuzuje trávení. Černá káva po jídle zažívání nepodpo¬
ruje, ale ruší, jak jsme již jinde vyložili. Při dlouhotrvajícím poru¬
šení trávení je vyšetření lékařské n u t n é.
Při

I šťáva citrónová

Nemoci ženské,

vlastní, obmezují se na ústrojí malé pánve. Ro¬
anatomické změny chorobné, novotvary,

zeznáváme nemoci zánětlivé,

a pak porušení výkonů následkem
oběhu krve a chorob nervových.

nádory

špatné výměny látek, změn

hojné jsou záněty dělohy, vaječníků, vejcovodů a sou¬
slehnutí, za městnání se krve v pánvi, za předráždění
a žel, že velice často následkem přenesení nákazy kapavkové a jiné
mužem. Na sta, na tisíce žen živoří a putuje od lékaře k lékaři ná¬
sledkem nákazy té.
Nejasný jsou nám posud příčiny změny ve formě dělohy, ohnutí,
záklony a srostliny. Často beze všech příznaků náhodou bývají zjištěny,
často však působí značné obtíže za čmýry i mimo čas ten.
Nádory dělíme dle účinku na celý organism v nezhoubné a zhoubné,
nezhoubné v tom smyslu, že nevedou nutně k všeobecnému oslabení a
předčasnému konci — ostatně mnoho dobroty v nich nevězí. Toliko
tlakem působí myomy, fibromy, polypy a boubel, ostatní jsou většinou
Velice

sedních tkaniv, po

rakovina.

výkonů a choroby nervové hrají velikou roli v životě
soudobých žen. Často u dívek, bledničkou stižených, děloha se nevyvine,
zůstane „dětskou". Často nastávají silné ztráty krve při každé čmýře
nebo po dosti nepatrném rozčilení. Všeobecným sesílením lze docíliti
značného polepšen: i úplného vyhojení.
V mnohých jindy případech, jež byly nevyléčitelný, lze dnes docíliti
uzdravení, a to zvláště fysikálně-diétetickou methodou. Hlavní věc i tu:
obrana a vyhojení raději než operování.
Porušení

Nemocnice baráková.

V

čas

války

a

náhlých epidemií zřizo¬

i pod širým
Výsledky
byly tak uspokojivé, že se počalo se stavbou menších alespoň oddělení,
místo obvyklých „kasáren" pro nemocné. Výhody pro nemocné jsou

vány bývají na rychlo ve dvorech a zahradách nemocnic a
nebem kolonie baráků z prken sbitých a lepenkou pokrytých.

méně výhodný je systém ten pro
žaduje! většího nákladu za stavební místo, stavbu a

ovšem velice značné;

sonál.

Proto asi dlouho

ještě budou nemocní

stavbách, otravujíce si vzduch vzájemně.

poplatníky,

vy¬

ošetřující per¬

stěsnáni

ve

velikých
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Neplodnost má různé

příčiny. Od narození stávající značné změny
podobě vnitřních ústrojí, zrůdnosti a vady obyčejně jsou nezhojitelný;
naopak šněrováním získané nepříznivé polohy dělohy, vleklé zá¬
něty, zúženi jsou často zhojitelny. Mnohdy nelze dokázati žádných
změn na ústrojích ženských, a tu asi běží o
neplodnost muže, často se
vyskytující po zánětech atd. Rozhodnouti tu může ovšem lékař jen po
vyšetření obou manželů.
Ženy by neměly věc brati příliš tragicky a ohlédnouti se po ně¬
jakém dítěti, které nemá ani otce, ani matky, a které by vyrostlo bez
péče a ošetření, kdyby se ho neujaly. V Lausannech žije ušlechtilá paní,
která si časem zajela do Londýna pro dvě děvčátka, k nimž rodiče se
hlásiti nesměli; a jak rádi, ubožáci, jí je předali, majíce houf těch, ke
kterým hlásiti se musili! Pečlivě je dle nadání vychovávajíc, obyčejně
dobře je provdala a zase přijala dvě jiné, jsouc zbožňována značnou
svou „rodinou"; dívky někdy se ani
nedověděly, že není matkou jejich.
Nebohé však bývá dítě takové, které náhle, po letech dostane — bra¬
tříčka nebo sestřičku, rozmarná-li příroda obrátí náhle list.
v

Nervy, viz

Nemoci

nervů.

Neschopnost pohlavní.
i stavům muže
sílení

v

Jest nutno, aby žena vdaná porozuměla
Neurasthenie, těžké rozladění mysli, vy¬
onanie mohou vésti k počasné nebo trvalé neschop¬

manželství.

pohlavní a
pohlavní. Není to ovšem vrcholem neštěstí, nemůže-li se člověk
v jednotlivém
případě postarati o udržení plemene nebo nucen-li zříci
se požitku pohlavního,
přece však pro muže, který z lásky se oženil,
jest to ponižující, nedostojí-li úkolu tomu. Povaha citlivá nebo rozru¬
šená, pozbyvši veškeré sebedůvěry, toho nesnese, a proto dochází časem
i ku sebevraždě. Žena hled muže těšiti, povzbuzovati a usiluj,
aby zave¬
deno bylo řádné léčení.
nosti

Neštovice

jsou nemocí nakažlivou, nákaza velmi snadno, na př.
přenáší. Nyní méně hojně se vyskytují, dík zlepšeným
poněkud poměrům zdravotním a očkování. Rozeznáváme pravé, těžké
neštovice, lehké a uměle vyvolané očkováním.
Za prudké horečky a často s počátku za blouznění probíhají těžké
neštovice ve čtyřech až šesti nedělích, zanechávajíce jizvy. Často roz¬
padá se tkanivo neštovicí zachvácené, krev vtéká do tkaniva, a máme
neštovice „černé".
Neštovice jalové probíhají tak mírně, že děti jimi stižené někdy
ani neulehnou. Neštovice očkováním uměle vyvolané probíhají časem
lehce, časem však za značné horečky a bolestí. Děti choré nikdy by se
očkovati neměly.
šatstvem

se
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přenecháme úplně lékaři, dostavují! se často
komplikace, že laik se nevyzná. V poslední době nepropou¬
štělo se světlo denní v ložnici neštovicemi stižených, leda hustší čer¬
venou záclonou, čímž hnisání a zničení kůže se zabrání, jenže, zdá se,
ošetřovatelky sotva mohou snésti osvětlení to. Pisatelka zná starou dámu,
která jako krásné děvče i81eté stižena byla pravými neštovicemi. Starý
domácí lékař, nemoha snésti pomyšlení, že znetvořena bude po uzdravení
se, s velikou trpělivostí malým nožíkem protínal hned po naskočení
každý puchýřek v obličeji a kladl vlhké obkladky na ta místa, i nezbylo
stopy po neštovicích, leda po těle.
Léčení neštovic

tak těžké

Nestravnost, dyspepsie zakládá se tu na změně

šťávy žaludeční,

pohyblivosti stěn žaludkových. Šťáva žaludeční obsahuje vždy
malé, ale určité množství kyseliny solné a pepsin, výměšky velice důle¬
žité žláz sliznice žaludeční; poměr ten může býti porušen a nastává
tu

na

tvoření se kyselin chorobných. — Ale může
i následkem slabosti nervů činnost žláz a svalů býti nedostatečná a
žaludek rovněž netráví. Vídáme dyspepsii u chudokrevných, skrofurozklad

1 osních,

v

žaludku

a

nervosních často.

sílením povšechného stavu, určením diéty, a tu se
nejen, co se smí jisti, ale kdy a v jakém množství; především
změnit nepřiměřenou životosprávu.

Léčení počne
stanoví
nutno

či mha postihuje nervosní,
dne dobře, za soumraku

Noční slepota

mocní vidí

ve

chudokrevné osoby. Ne-

Nutno

především
zjistiti pozorným vyšetřením, jde-li
pouze o slabost či o vážné onemoc¬
nění oka samého.- Sílením organismu,
pobytem venku, v zelenu a dosta¬
tečným klidem', hlavně spánkem na¬
stane zlepšení.
skorém

však

Noha

nic.

do

spodu křivá povstává
jistých svalů nohy.
Svaly, které následkem toho se nepo¬
ochrnutím nervů

hybují, nekladou žádného odporu sva¬
lům, působícím v protivném směru;
tím staví se noha na zevní hranu,
jak obr. 218. znázorňuje. Jakmile
matka zpozoruje chybné postavení
nožky, musí ihned poraditi se s lé¬
kařem.

Obr. 218. Noha křivá.
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vyškytá u žen již následkem chybné polohy
dělohy, pak i přechodem zánětů ze sousedství a onemocněním měchýře
a
roury močové. Za měchýře skorém úplně prázdného přece nastává
velice trapné nucení na moč. Nejprve nutno odstraniti příčinu. Při katarrhu měchýře nutno diétou mléčnou a ovocem odstraniti všeliké
dráždění a pak ošetřovati místní onemocnění. Často jest to úkaz nervosy
a nepomine, dokud se nám nepodaří sesíliti celý organism. Lékař
je
tu

na

se

nutný.

O
Obinadla

máme

k

k obalům ke vssávání

účelu řídí

se

obvazům

a

výměšků. Dle

šířka i délka obinadel.

K obvazům užívá

nyní laciných,
prostupných, těsně přiléhajících obi¬
nadel kalikových. K obalům hodí se
obinadla flanelová, ku vyssávání vý¬
měšků
obinadla gázová, bavlněná
a

se

lněná.
Podáváme

vyobrazení obinadla

jednoduchého — vyobr. 221. — a
Obr. 219 Pás v podobě T.
dvojitého — vyobr. 222.; — obi¬
nadla ve způsobě T — vyobr. 219. ia 223. Vyobr. 224. ukazuje, jak se
přikládá obinadlo vlhké, přes něž ovineme obinadlo vlněné. Na vyobr.
225. vidíme, jak se obinadlo ovinouti nemá, zabraňujet krvi vrátiti
se zpět k srdci.
Ovinování obinadel musíme se v čas naučiti a častěji se v něm
cvičiti
není? to také lehké, jak se zdá.
—

Obkladky. Studen ý c h obkliadků užíváme, chceme-li ochlazovati

při horečce, zánětu ; necháme-li je ležeti déle, přivádějí krev k místu
podraždují poněkud tkaniva. Obkladky teplé upokoj ují, roz¬
pouštějí a hodí se dobře při bolesti, křeči, městnání se krve. Teplé, ale
suché obkladky dáváme, kde má účinkovati pouze teplota, ne vlhko, tak
rovněž při křeči. Vlhké obkladky pokrýváme látkou vlněnou, poněkud
větší než vlhký obkladek, aby tento byl všude pokryt. Vrstvy ty dobře
mají přiléhati, aby se vzduch pod ně nedostával, nesmíme je však
upevniti tak, aby oběh krve trpěl. Neprostupné pokrývky neklademe,
zadržují? výpary, horkem ještě se množící. K obkladkům hodí se
starší látky vyprané, jen třeba je složití ve vrstvy mnohonásobné —
a
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kapesníčkem nemůžeme
upraviti obkladek na
život. K pokrývání
se
hodí nejlépe flanel.
Obkladky horké.
sto
Obr. 220.

Obkladek

na

Ča¬

přiložili

bychom

r^di obkladky jak mož¬

život.

no

horké,

mezi

flanel

pokryté — ale není, kdo by je obstaral, jet nepřijemno
vody je vyždímati. Máme teď ovšem úlevu po ruce —
buď horkou láhev, bud „Žaponku", malou skřínku kovovou s doutnající
vložkou, mající po 5—6 hodin touž teplotu, nebo sáčky pryžcové, na¬
plněné solemi; sáčky ty do horké vody byvše ponořeny rovněž po delší
dobu značně jsou horké.
položené
z

a

horké

Obr. 22i. Jednohlavé obinadlo.

Obr. 222. Obinadlo dvouhlavé.

Čtyřrohý šat,

i

čtvero složený, smočený
studené, bud v horké vodě, flanelem pokrytý stačí. Chceme-li
zvláště jedno ústrojí povzbuditi či upokojiti, obmezíme applikaci; na
žaludek působí obkladek tento energičtěji než obkladek kol života.
Totéž pozorujeme při obkladku na srdce nebo kol hrudi.
Obkladek

bud

na

žaludek.

na

v

znázorňuje obr. 220. Při počáteční horečce,
ještě patrno, oč jde, poslouží obkladek tento výtečně, přiložíme-li
ho na noc, chladný až studený, dle produkce tepla nemocného, a bud
jako náčinek u osob velice choulostivých, jen v půli složený v krajině
žaludeční nebo obložený kol života. Vždy musí flanel vlhký obkladek
zde surové hedvábí
p ř e s a h ov a t i.
Obkladek musí dobře přiléhati,
aby vzduch nevcházel mezi něj a kůži.
Obkladek

na

život

než

—

—

Obojňák, hermaphrodit. Až do jisté
doby vývoje nemá plod povahy ani ženské
ani mužské. Může se státi, že někdy k přes¬
nému roztřídění pohlaví ani nedojde, a
jsou osoby, kde ani soudně nebylo možno,

Obr. 223. Pás

v

podobě T.
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t.

j. po vyšetření lékaři, pohlaví
přesně určití. Děti toho druhu
nutno ovšem po poradě s lé¬
kařem zvláště vychovávati a
mnoho zaměstnati, hleděti jim
vštípiti vyšší zájem, jet jim
těžko

ve

světě

se

orientovati.

Nepokojné starší osoby takové
nejlépe zaopatřit i v ústa¬

často
vech.

Obr. 224. Obvaz předloktí.

0bvaz sádrový M dlouho

výhradní pomůckou při zlome¬
ninách končetin. Paprsky „X“ lze nyní kontrolovati každý způsob zlome¬
niny a tím nemocným zajištěno vyhojení dokonalejší, beze zvláštních
přístrojů.
Obvazy

nyní ukazují a provádějí ve spolcích samaritánských,
by žádná matka opomenouti se jim naučiti. Velice příhodné
k obvazům obyčejným jsou trojhranné šátky
Esmarchovy, na nichž
návod vytištěn, t. j. znázorněn obrazy. Obr. 226.—228.
znázorňují
rovněž některé obvazy.
a

se

neměla

Očkování. Pozorovalo se, že kdo

jednou neštovice byl přestál, za
častých dřívějších epidemií zřídka podruhé jimi onemocněl. To vedlo
k myšlence, uměle jistý stupeň onemocnění toho způsobiti a
býti pak jist
před onemocněním těžkým. Anglický lékař Jenner použil hnisu z ne¬
štovic kravských, který vočkoval lidem. Známo, že věc probírána
s velkou náruživostí.
U nás byl to hlavně prof. Hamerník, který očko¬
vání zavrhoval. Doklady statistické v záhadných otázkách lékařských
nejsou, žel, vždy úplně rozhodující. Jednotlivé epidemie jsou tu těžké,
tu lehké. Tolik je však jisto, že po zavedení očkování
epidemií ubylo,
staly se mírnějšími a někde docela vymizely. Ovšem třeba očkování po
6 letech znova prováděti. Jisto jest dále, že vzmáhající se čistotou
privátní i veřejnou, isolováním nemocných můžeme epidemii brániti.

Obr. 225. Příliš utažené obinadlo.
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Doporučuj e-li se nyní podkožní vstři¬
kování sera proti difterii, proti spále,
a připoj í-li
se k tomu očkování —
tážeme se právem, jak to vše se
v

těle našem asi srovná

a

co z

toho

pojde!
Zkušenost

však

učí,

že

se

to

srovná dobře.

Vždyť jsou děti, které
přestály spalničky, spálu, neštovice,
difterii
vesměs šťastně a jsou zdrá¬
vy a silný.
Při očkování dbejme alespoň toho,
aby děti byly v čas očkování zdraObr. 226.
v é.
Nikdy nenechme očkovati dítě Horní končetina v třírohém šátku.
„kmící“, krtičnaté. Béřeme k očko¬
vání jen látku zvířecí, jistou, se zárukou, že látka pochází
z
pramene čistého a očkování provedeno nástrojem čistým.
—

Po očkování může nastati

značná horečka, zduření

ra¬

děcko může značně oslábnouti. Je ovšem
věcí lékaře, naříditi čeho třeba. Možno-li, očkujme dítě
v létě, očkování tu lépe probíhá, nežli v zimě.
mene,

zánět,

a

Odlupování

vídáme

spále, po spalničkách,
po vyrážkách na hlavě,
při suché kůži i na zdra¬
vých částech těla. Co
Obr. 227.
jest vlastně odlupování?
Křížový obvaz
Při odlupování od¬
ruky.
padá va jí svrchní buňky
pokožky, které nemajíce ani jádra
ani výměny látek, tvoří necitlivou
po

svrchní vrstvu kůže.
Tu běží

o

odpadání jednotlivých

buněk, „lupů“, jež se odrážejí jako
moučka od

tmavých límců, jde-li
olupování se na hlavě; tu zase odlupují se celé kusy pokožky, jsou-li
buňky slepeny. Nesčíslné množství
buněk těch odlupuje se denně a zase
bývá zdola pučícími novými buňka¬

o

mi nahrazováno.
Žena lékařkou.

U zdravého člo-

Obr. 228. Zavěšení

ruky pevně obvázané.
40
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výměna ta skorém nepozorovaně. Vidíme-li tak zřejmé
př. na límci, pak jest to chorobné znamení, že kůže jest

se

příliš suchá, žlázy tukové že nepracují, a nutno zakročití.
Léčení: Jde-li o lupy na hlavě, umývejme hlavu čistou vodou
34° až 370 C. po 2—5 minut kouskem flanelu a hned na to ve vodě
dříve přichystané o 250—30° C. kouskem hrubšího plátna; při drobném,
jemném odlupování střídá se voda 420 C. a pak 250 C.; tak 2—3kráte
v témdni.
Jsou-li vlasy suché, užije se ořecho¬
vého oleje. Česání ostrým hřebenem je škodné.
Jde-li o odlupování kůže bez vyrážky, tu
jest pozorná massáž pomocí vaseliny a lanolinu dobrá. Rovněž užijeme massáže a stří¬
davých koupelí místních na př. při odlupování
se na
lýtkách.
Při

odlupování po vyrážkách třeba jednati
opatrně, neboť kůže se tu obnovuje a přílišné
dráždění jest nemístné. Tu vykoupáme ne¬
mocné raději teple, až odlupování skorém pře¬
stalo, t. j. až nová vrstva sesílí, sice vzbudíme
silné zduření kůže.

Odlupování při počasných vyrážkách, na
zdržíme poněkud natírajíce kůži

př. lišeji

lanolinem.
Odstranění vlasů.

U žen často

bují vla¬
silnější chloupky zrovna tam, kde
a přední
pysk déložní;
jim velice překážejí a nemilé jsou. Vytrháb b hrdlo dělohy připev¬
vati je jest prostředek nejjednodušší.
Vypa¬
něné ku
měchýři; / zadní
klenba poševní; va přední
lování jehlou, rozžhavenou proudem elektri¬
klenba poševní.
ckým po vyškubnutí rovněž se provádí; nyní,
zdá se, i paprsky X
napomáhají — nejlépe
však všeho nechati a jen při zvláštních příležitostech
depilatoriem,
čerstvě v lékárně připraveným, zažehnávati nemístné to bohatství alespoň
na několik dnů
nutno jen operovati v čas a
opatrně; bez dráždění
Obr. 229.

Průřez dělohy.

sy,

resp.

—

kůže

se

to nestane.

Ohnutí dělohy.

Nejčastěji

po

zánětech

a

porodech, při nichž se žena
v před nebo

nešetřila, následkem ochablosti tkaniva vídáme dělohu bud
v

zad ohnutou.
Na obraze 229.

vidíme dělohu, t. j. tělo
branka, vedoucí do dutiny děložní.

a

čípek, při f jest vnitřní
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Je-li ohnutí značné, jmenujeme je ohnutí v zad nebo v před, menší
stupeň zove se sklon. Ohnutím súží se vchod do dělohy, stěny stanou
se tenčími, oběh krve je ztížen a nastává často neplodnost. Při zácpě
děloha tvrdým lejnem tlačí se v před (obr. 230.) a při silně napnutém
měchýři v zad, jak vy obr. 231. ukazuje — přehojný to úkaz u žen a
děvčat, chtějících se podobati čirým andělům. Při ohnutí v před a zúžení
vchodu do dělohy nastávají prudké bolesti v čas čmýry a zvracení, ana
hromadí se krev v dutině dělohy, jež tlakem hledí ji vypuditi; často
přehnutá děloha tlačí i na
měchýř a způsobuje nutkáni
k močení. Při ohnutí

v

zad

vídáme

zácpu, velice hojnou
čmýru, bolesti v kříži. V
obou
případech jest ne¬
plodnost, špatný rozmar,
dráždivost, tlukot srdce, vý¬
tok a jiné poruchy. Často
však teprve

dlouhotrvající

neplodnost vede k zjištění
špatné té polohy dělohy.
Léčení.

Dívkám vští¬

píme zvyk,

nečekat i příliš
vyprázdněním mě¬
chýře; zadržení nikdy nezů¬
stane beze škody. Při vyvi¬
nuté vadě obyčejně se vkládá
malý přístrojek, který me¬
chanicky polohu napraví.
Po určité době vždy nutno
zkusiti, zůstane-li děloha
v poloze
zlepšené; vložky ty vždy poněkud dráždí a způsobují někdy
výtok. Svéd Thure-Brandt dosáhl neobyčejné zručnosti v massáži dělohy
a cvičení svalů malé
pánve při anomáliích těchto. Žel, že methoda jeho
jest nebezpečna u žen nervosních a bezpečna jen při veliké zručnosti
operujícího. Některé případy lze zlepšiti zvláštní sprchou, jiné stu¬
deným omýváním/jiné teplou sedací lázní a pod., hlavní věcí jest při¬
měřené léčení chorého orgánu a povšechné vyléčení bledničky, zácpy
atd. Lékař je nezbytný.
dlouho

s

Ochrnutí. Přestane-li se skupina svalů stahovati, pracovati násled¬
kem onemocnění nervů, ke svalům těm náležejících, a to po dni a léta,
mluvíme o ochrnutí. Příčinou může býti onemocnění v mozku, centrální,
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nebo onemocnění
V mozku jsou to

periferní, v nervu samém, při mozku netknutém.
výlevy krve, tlačící příliš na jisté části nebo je drtíce,
zvrhlost některých částí, u nervů tlak, na př. při těžkém porodu,
při
operacích porodnických atd.
Léčení. Především hledíme zadržeti

nezbytnou úbyt svalů, a to
zavedenou; — lékaři jest se starati o odkrytí příčiny a
odstranění úbytě.
Povzbudíme výměnu látek a činnost nervů stří¬
davým poléváním, elektřinou, tělocvikem. Některá ochrnutí zmizejí, jak¬
mile přestal tlak na nerv. Ochrnutí po diphtherii,
tedy po otravě, léčíme
massáží ihned

horkými lázněmi vzdušný¬
mi
jen pozor na srdce!
obalením horkým, pak
lázněmi vzdušnými.
—

—

Ochrnutí
Při
ních

svěrače

řiti.

těžkých chorobách míš¬
vídáme nedržení

sto¬

lice, stav to nadmíru trap¬
ný; nemožnot lejno zdržeti,
ježto jest těžko uměle nahraditi svěrače

a

obtížno

za-

zápach. Život se pro¬
nemocným těm nešťastní¬
kům skorém hnusí.
Lepší
vyhlídku dávají případy, kde
po poranění, po porodu od¬
meziti
to

chází obsah konečníku bez-

děky. Lzeť ty případy s vý¬
sledkem operovati.
Léčení.
Ovšem především zjistíme příčinu.
Je-li v nervstvu,
hledíme je upokojiti a snad užijeme hypnosy. Při ochablosti střev déle
již trvající snažíme se odstraniti tuto upravením diéty za vedení lékaře;
dáváme sedací lázně s odvarem kůry dubové, teplé 350 C. po 10 minut,
s ochlazením na 220; omývání života po 5 minut vodou iň° C.; střídavá
sprcha 4O0 a 160 C. Odstraníme zácpu a pěstujeme tělocvik svalů pánev¬
ních. Mnoho vzduchu přivodí sesílení celého organismu.
Obr. 231. Poloha

dělohy, je-li měchýř přeplněn,

Ochrnutí dětské vlastní. Děti

2—4leté onemocní často náhle ho¬
pozdravivše se nemohou vládnouti bud konče¬
tinou jednou, dvěma, zřídka všemi. Končetiny jsou ochablé a časem
se smršťují. Hned s počátku, než vlákna svalová utrpí úbytem, nutno konati pod lékařským vedením massáži — ostatní je věcí lékaře.
rečkou, bezvědomím

a
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jest následkem nemocí míchy. Nelze samovolně
měchýř vyprázdniti, moc se hromadí, měchýř za velkých bolestí se ne¬
smírně rozšíří. Je-li jenom sval svěrací ochrnut, odchází moč stále po
kapkách. U dívek a žen jest velice rozšířen zlořád moč jak možno
dlouho zadržovati. Jde-li vůbec o jakousi slabost měchýře, tu nechť na
výletech, při hostinách střeží se pití piva, vína, čaje, kávy a v čas měchýř
vyprázdní. Ostatně kdo se zdržuje dráždících nápojů lihových, ten
vůbec o zlu podobném ani nezví.
Hnusný jest pohled na jistá zařízení v hospodách, hodně ,,na ráně“
ležící a snadno po hrozném puchu poznatelná, k tomu uvnitř křik
a hlomoz a stálé putování ke čpícímu zátiší — věru, nelze pochopiti, t o
že má býti zábavou nebo dokonce požitkem pro lidi i jen prostředního
nadání a důvtipu!
Léčení. Okamžité ochabnutí zmizí po léčení vodou chladnou, tak
i ochabnutí po příliš dlouhém zadržení moče. K cévce nechť sáhne jen
lékař, neboť jest třeba příprav tak bedlivých a cévkování se musí
provésti tak pozorně, že jen lékaři lze je svěřiti.
Jde-li o hlubší onemocnění, tu užijeme střídavé sprchy 40° a 150 C.
na hráz a krajinu měchýře; pak otřásání a massáž zad a života, jistá
cvičení svalů pánve a břicha, jako rozvírání kolen s odporem — (obr.
178.), pozvedání pánve.
Cévka je rourka z ohebného kaučuku nebo z kovu, která byvši
očištěna pozvolna do měchýře se zavádí, i lze tak znenáhla měchýř
vyprázdniti, čímž nastane ihned ulevení. Cévkou snadno se přenáší
nákaza, proto třeba největší opatrnosti.
Ochrnutí měchýře

při chorobách nervů, při mrtvici, ná¬
dorech, při zánětu v dutině lebeční, při onemocnění nervů a onemocnění
svalů. Dle toho, který nerv neb sval je postižen, vidíme polovinu tváře
nehybnou, víčko pokleslé, koutek ústní svislý, tvář této strany hubenější
než na straně zdravé atd. Dle příčiny řídí se i předpověď. V případech
zhojitelných užívá lékař elektřiny a massáže. U žen nervosních jest
ochrnutí jednotlivých malých svalů zjevem ne zrovna řídkým. I tu vy¬
šetření celého organismu nebude nemístné.
Ochrnutí svalů obličejových

Oko, viz Nemoci
Oko skleněné

se

onemocnění těžkém.
s

věru

oční.

zasazuje lidem, ztrativším oko po zranění nebo
Ježto znetvoření jest velmi značné, vyrábí se nyní

úžasnou umělostí oči

ze

skla.

Methodou Bonnetovou docílí

se

pak i zachováním svalů výsledku skorém ideálního. Nemocný snadno
se naučí oko umělé vyndavati a čistiti.
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Olej hřebíčkový slouží do voňavek

vložen, působí protihnilobně

a

a

k natírání; do kotlavého zubu

ztišuje bolesti zubu.

Olej ricinový je mírným projímadlem
nebo

a s

trochou horkého mléka

thé heřmánkovém

plovoucí, nesmíchaný, snadno
při počínajícím průjmu rychle se podává ricinový olej.
na

Olovo

dostává do těla zvenčí

se

bére. V Itálii

působí zhoubně. Pokud otravy
známy nebyly, trpělo mnoho sazečů na př. prudkými kolikami
a ochrnutím svalů rukou. I
dámy užívající líčidla otravovaly se olovem
v něm
obsaženým. V novější době alespoň průmyslové otravy náležitou
pozorností se potlačují, činí nemožnými. Ješitnost však neleká se žád¬
ného nebezpečí a vrhá se v záhubu, důmyslně — zavírajíc oči.
se

a

olovem

Omdlévání jeví se nám
nosti svalové. Může povstati

jako přerušení vědomí, citlivosti a čin¬
nedokrevností i překrvením mozku, prud¬
kým dojmem na počátku těžkého onemocnění, za silného stažení v pase.
Stávát se velmi často, že „útlá“ tanečnice v plesu klesne a někdy již
nepovstane. Omdlení trvá rozličně dlouho .a je různého stupně.
Léčení. Je-li osoba omdlelá bledá, položíme ji třeba na zem
a hlavu necháme nízko,
aby krev lépe vstoupila zase k mozku. Při za¬
rdělém obličeji naopak položíme omdlévající s hlavou vysoko, roze¬
pneme úžící šat, postaráme se o čerstvý vzduch; je-li mdloba hluboká,
šleháme šatem ve studené vodě smočeným prsa, záda, třeme končetiny
a konečně
užijeme horké koupele. Sílením organismu a vůle pak potla¬
číme náklonnost k omdlévání.

Omývání místní

celkové působí velmi účinně

ho proto
osoby omýváme vodou, přimísivše bylinný výtažek,
ráno; nemocné, kteří polévání a koupele špatně snášejí, omýváme na
celém těle, jak naznačuje obr. 232., počínajíce vždy u nohou; po omytí

zhusta.

a

a

užívá

se

Osláblé

dobře utřeme.

Onanie, sebeprznění. Jest přes míru důležité, aby rodiče, nejen

matky, ale i otcové si všimli stati této, aby oba se opravdu a vážně po¬
učili i pomocí jiných, obšírnějších, ale docela vážných spisů o předmětě
tom; jdef tu o těžkou ránu oslabující naši dnešní generaci. Na jedné
straně úplně netečné, tupé zírání na zlo do očí bijící, na druhé lehkovážné
žertování a ujišťování, že není tak zle, to že nic nedělá — a zatím nejcennější síla a svěžest tudy uniká a zbývá rozmrzelost, zmalátnělost,
nechuť k tuhé práci, povrchnost — zkrátka, trosky promarněné síly ner¬
vové. Onanie jest nadmíru osudná dětem ve vývinu se nalézajícím,
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utráceti, ale schráněti všechny síly na úplné vybudování
těla; jest tím osudnější, čím slabší dítě a čím více již zatíženo rodin¬
nými neduhy, nebo lépe nedostatky. Příliš silná strava a nešťastné
nápoje lihové, špatná společnost, služky, nevědomé i zkažené samy od
mládí, spolužáci a spolužačky — se všech stran číhá nebezpečí na dítě
nervósní, intelligentní. Často příliš teplá postel a tělesné nehody, jako

kde nutno

vyrážky,

ne

roupy

mohou dítě svésti. Neřest je mnohem více rozšířena,

Obr. 232.

Omytí celého těla.

myslí. Lékař má za krátko bohatou, smutnou sbírku — ku př.
čtyřleté, jediná dceruška matky ovšem velmi nervósní, bezpochyby
služkou svedená; na otázku, proč to dělá, odpovídá stereotypně: ,,Říkají
mi, abych to dělala!“ Přes nesmírnou přísnost a bedlivé pozorování
dítě ulehne pod piano na zemi, hraje si zdánlivě ručkama a zvláštním
třením noh si opatřuje dráždění. Konečně dána do ošetřování specia¬
listovi pro nervové nemoci, muži velice zkušenému, který podobného
nic posud neviděl a jenž po marném namáhání soudil, že dítě jest
abnormní, nepříčetné, pokud tu o přícetnosti se smí mluviti. Pisatelce
se zdálo, že dítě příliš dlouho ztrácelo síly nervové a že nebylo již dosti
intelligentní, aby jakýkoliv vliv se mohl zachytili a udržeti. Celá fy-

než si kdo

dítě
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siognomie byla otupělá, odpovědi krátké, nedostatečné. — Do ústavu
vodoléčebného přivezen mladík 22letý, zblblý následkem onanie. Řídící
lékař ho znal před lety, intelligentního, příjemného, chtěl tehdy už za¬
věsti všeobecné sílení, přiměřené zaměstnáni, ale rodičům se zdálo, že
to celý, příliš velkolepý apparát pro — maličkost. Doma konečně v po¬
slední době mu oblékána svěrací kazajka — ovšem bez výsledku, roz¬
rušení již bylo úplné a lékař ho se slzami v očích poslal zpět domů, aby
tam doživořil. Takové případy ovšem jsou na štěstí výjimečné; většina
případů bedlivým ošetřováním dá se zmírniti neb úplně vyhojiti. Jsou pří¬
pady zaviněné jen úzkou a dlouhou předkožkou a po vhodné operaci
ustanou děti

takové od neřesti své.

Jaká tu otázka vážná pro ro¬
přece, dbají-li rodiče, aby
v domě
nikdy a nikým se nevedly
řeči dvojsmyslné, aby děti, samy
již často ku podivu jemnocitné a
stydlivé, částí pohlavních se nedo¬
týkaly, a to již děti docela malé
chápou a chápati musí, — jak při¬
Obr. 233.
Obr. '234.
svědčí každý, kdo děti bedlivě
Přístroje k zamezení onanie
pro hochy
pro děvčata.
pozoruje — bude v dítěti jakýsi
odpor mravní, který je může chrániti nebo mu zase na pravou cestu pomoci. Vyptávání se tu ovšem není
na místě
pomůže tu jen, získáme-li důvěry dítěte, pozorujeme-li bed¬
livě, kdy usíná, nenalezneme-li je probuzené, ruce pod pokrývkou,
s
lesklým okem, zardělou tváří a velmi rozpačité. Pak ovšem nutno
rychle tnouti do živého a netrestati, nýbrž vysvětliti, domlouvati, povzbuzovati
nepošleme je s plným žaludkem spat, nedáme vůbec
lihových nápojů, nýbrž mnoho ovoce. Ruce musí stále míti nad po¬
krývkou, stěžuje-li si na chlad, oblečeme mu noční kabátek. Obr. 233.
a 234.
znázorňuje přístroje, které onanii zabrániti mají, zdá se však
pisatelce, že jsou povážlivé. Silná vůle, zvláště těší-li se rodiče plné
autoritě a důvěře svých dětí, tu svede mnohem více než nástroje.
diče! A

—

—

Opar nazývá se neprávem vyrážka u dětí

vyskytující, mokvající,
jež osýchá tvoříc strupy. Jest veliký omyl, má-li se za to, že jest jakýmsi
znamením zdraví
zdraví věru vždycky jednoduše a neomylně se jeví
zase jenom — zdravím.
Špatně živení nebo tuberkulosní rodiče,
umělá výživa kojenců a začasté nákaza jsou tu příčinou.
Pisatelka měla příležitost pozorovati případ, který alespoň by mohl
vzbuditi pozornost opatrných matek: do dívčího sirotčince, kde většina
dívek byla krtičnatá, s naduřeným vrchním rtem, bohatými koutky
—

se
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dětí, jichž rodiče vesměs
záhy umřeli, náhodou se dostalo roztomilé děvčátko úplně zdravé, bez
poskvrnky na těle, které nikdy před tím nestonalo, jehož rodiče byli
zdrávi. Sirotkové ovsem se vrhli na děcko I3měsíční, líbajíce je ne¬
ustále po všeobecném — hnusném obyčeji. Za čtrnácte dní měla hol¬
čička opar, který znovu a znovu se tvořil, až zase se vrátila domů.
Vidíme-li, jak děti oparem stižené škrábajíce se, svrbící strupy rozsívají,
t. j. vočkují nehty kožní tuto nemoc po těle, na břiško a na nohy, tu se
nám nebude zdáti divným, že neustálým líbáním nákaza do hebounké
ústními, malými oděrky kol nosu, jak bývá u

vpraví.
Líbání dětí jest zlořád, jehož nikdo by se neměl dopustiti — jest
to většinou počínání pro líbajícího i líbaného nechutné a prazbytečné.
Léčení oparu počneme pečlivým upravováním stravy. Dítě pak
nechrne častěji na slunci bez šatiček, hlavičku ve stínu; vykoupeme je
ve vodě o 370 C., ochlazujíce na 270, na noc obkladek kolem těla skorém
studený. Vyrážku pomázneme lanolinem nebo mandlovým olejem.
Voda vyrážku dráždí. Těžké, otylé děti nechrne se vypotiti. Dětem
slabým dáme 1—2kráte v témdni koupel z koření.
Nikdy však neotálejme opar jak možno vyhojiti, neboť kůže pro¬
tržená znamená bránu otevřenou nákaze, zvláště tuberkulosní, jak prof.
Demme, známý paediatr, tvrdil.
dětské kůže

se

naskakují za pálení
bolesti, často i zemdlenosti a horečky puchýřky, jak je vídáme při oparu
na
pyskách, nejčastěji však na jedné straně těla, hrudi, ruce, obličeji. Zne¬
náhla zhnisá obsah puchýřků, utvoří se strupy a kůže se vyhojí, ač dlouho
ještě může trvati neuralgie nebo necitelnost místa toho. Teplé obkladky
340 C.; denně sedací koupel nebo pololázeň 350 C., lehkou stravu rost¬
linnou, denně stolici. S počátku ovšem úplný klid.
Opar pásový. Podél průběhu větévek čivních

a

života ro¬
diny opilce, t. j. muže, který nikdy nechtěl uváznouti v kalu opilství;
muže, který miluje ženu a děti, který však dává v plen svou vůli ke
ztišení žízně, znovu a znovu rozpálené požitím lihových nápojů — hasí
oheú olejem a nechává si vyrvati nej mocnější svou zbraň, „nej lepší “
svou přítelkyní a těšitelkou — lihovinou — ať to víno šampaňské, jemný
cognac, whisky, účinek jest vždy týž: oslabení mravní síly a vůle a po¬
Opilství.

nořování

se

Obr. 235. znázorňuje scénu obyčejnou ze

znenáhlé

v

mravní

a

tělesnou bídu.

Děsná to nadvláda

látky jedovaté, lučebné nad intelligencí a mravností člověka! Surovými
vtipy počínaje, skončí napilý muž týráním ženy a dětí — obyčejně
beztrestně. Pisatelce známy jsou děsné případy zuřivosti opilců proti
Žena

lékařkou.

41
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vlastní rodině, ale
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zná jen jediný případ, kde sousedstvo se konečně

ujalo týrané a zmořené ženy: Ve čtvrti svatopetrské v Praze bydlil kdys
dělník, vracející se často k ránu zpitý a týrající ženu i děti zuřivým

Obr. 235. V opilcově domácnosti.

bitím.

Sousedky, smluvivše se ve vší tichosti a ozbrojivše se košťaty,
vyčkály jedné noci opilce, a jakmile počal biti ženu, jako střely se všech
stran se naň sesypaly a ani nehlesajíce tak mu štědře nadělily, co sám
bohatě rozdával doma, že úplně vystřízlivěl. Důstojnější jest ovšem,
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podá-li zástupce lidu návrh zákona, aby nešťastníci tito, škodící pitím
nejen postavení a zdraví svému, ale ohrožující i zdraví i život své
rodiny a sousedů, internováni byli k léčení včas do zvláštních ústavů,
jak se stalo v Lausanu a jak v Anglii podle přijatého zákonu se od
několika roků děje. Kéž však ženy, vzpomínajíce v lásce a útrpnosti ne¬
šťastných obětí pijáckých zvyků našich, úplnou zdrželivostí brání pokud
možno šíření se zla. Dětem dávati lihoviny jest čirý zločin hygienický,
tím se klade základ k pozdější vášni, zvláště' jsou-li již zárodky v ro¬
dině
a kdež by jich nebylo!
—

Opium jest lékem dávno již známým. Jak jsme již jinde pozna¬

menali, dobývá se ze šťávy nezralých makovic, které se naříznou, načež
šťáva

prýští z nářezu, shromažďuje se a pak v malých bochníčkách pro¬
Účinek opia je omamující, tak že bolesti tak jasně necítíme;
uspává a vede k zácpě. Nejhojněji se užívá tinktury opiové a prášku
Dowerského, v němž opiu přimíšen kořen dávivý a cukr. Otravy jsou
dosti časté; děti opium špatně snášejí. Smrt nastává bud ve hlu¬
bokém spánku, nebo předchází velká bledost, studený pot, súžené zor¬
ničky a dýchání vždy povrchnější, až nastane smrt. Přijdeme-li k ne¬
mocnému, dáme prostředek k vrhnutí, černou kávu, notně třeme. Opium
se i kouří a tím se lidé omamují, upadajíce pak ve stav velice bídný.
dává.

Opojení nastává po požití opojných látek, opia, morfia, líhu a
jiných. Opojení předchází rozčilení, jak je vídáme i při podávání
chloroformu, étheru a pod. a sleduje ochrnutí; pokusy ukázal prof. Kraepelin, že nej jemnější schopnosti a výkony duševní nejdříve bývají
potlačeny, pak sledují méně jemné, až i svaly podlehnou a nastane
úplná neschopnost. A lidé ještě věří, že tak hrubé, drsné zasáhnutí v nejhlavnější ústrojí naše, v mozek, beze stopy zase přejde.
Opuchnutí
krev

a

děloze,

staví-li

se

v

ústrojí nebo

na

končetinách

míza
na

tak, že objem se zvětšuje. Může se to stát i na noze, na
játrech atd. Příčinou je porušený oběh krevní, jenž může

míti rozmanité
Léčení:
a

nastane,

příčiny.
poznavše příčinu odstraňme
v jiný díl těla.

a

odvádějme krev horkou

studenou vodou

Orthopaedie

zanáší

napravováním chybných údů a postavy
pomocí přístrojů a promyšlených, přesně vypočtených cvičení. Je to
povolání, vyžadující znalost anatomie a fysiologie, které u bandažistů
vždycky však neshledáváme.
Ošetřování
Dříve

se

nemocných bývalo ode dávna odborem činnosti ženy.
jaksi instinktivně prováděno, doznalo ošetřování nemocných
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neúnavnou

péčí Miss Nightingalové znamenitého
vývinu založením škol pro ošetřovatelky nemocných. Škol těch jest
skutečná potřeba, ač jemný takt, velké sebezapření již jsou znamenitou
pomůckou.
a

Ošetřovatelka

má

mí ti

i

jasný přehled oboru svého a znáti
celý dosah veliké své zodpovědnosti. Musí znáti ústrojí těla a býti
s to, aby postřehla cíl a účel léčení; musí
zbystřiti vědomostmi zrak
svůj, aby lékaři mohla podati zprávu jasnou a přesnou o všem, co
s nemocným se dělo za jeho
nepřítomnosti; ale pak musí se i vžiti v in¬
tence lékaře a býti s to, aby sledovala konání jeho a napomáhala mu
v
jeho směru — zkrátka, musí býti téhož přesvědčení, řekli bychom,
téže školy. Pro nemocné jest osudno, nesouhlasí-li ošetřovatelka se
způsobem léčeni, má-li silnou sympathii jen pro jediného lékaře, koná-li
vše s odporem. V Anglii oddávají se ošetřování nemocných dívky rodin
velice vzdělaných a tím dána jistá záruka širšího rozhledu a vznešeněj¬
šího pojetí úlohy. My o ošetřovatelkách odborných zde pojednávati
nechceme, dáme jen několik pokynů vzhledem k ošetřování nemocných
doma.

Zjistil-li lékař, že zachvácen v domě někdo nemocí, která bude
delší dobu, tu paní domu jako obezřelý generál utvoří si
plán. Vyhledá pokoj nejodlehlejší, kde nejvíce klidu, slunce a
vzduchu jest; v zimě dobrá kamna jsou důležitá. Je-li to zrovna salon,
tedy vyprázdní salon a dokáže, že jí život člena rodiny nade všecko.
Jde-li o nemoc nakažlivou, tu paní domu, pomyslíc na nutnou desinfekci, odstraní záclony a těžký nábytek a nedá do pokoje, leda co lze
snadno vodou a mýdlem očistiti. Rovněž koberce se vynesou — nemoc¬
nému jich prozatím třeba není a ošetřovatelka obleče trepky. Rozumí
se, že při diphtherii a pod. jen jedna osoba ošetřovati má, ostatní čle¬
nové rodiny do pokoje nemocného vcházeti nemají, tím méně cizí, třeba
ujišťovali, že nemoci pranic se nebojí. Postel postavíme, ač-li nemocný
dopustí, uprostřed pokoje, abychom snadno se všech stran k nemocnému
mohli; hlavu nemocného odvrátíme od okna, které opatříme modrými,
odhrnutými záclonami, jež spustíme jen, usíná-li. Světlo jest nezbytno;
víme, že ničí zárodky nemoci. Podlahu by měla ošetřovatelka vždy
očistiti sama vlhkým šatem, kol smetáku obaleným. Služku lépe nevpouštěti — ale ovšem nutno očistiti řádně podlahu dříve, než jsme
nemocného umístili; tím dosáhneme větší čistoty.
Jako pokoj nutno
udržovati v čistotě největší, tak i postel. Chce-li ošetřovatelka měniti
prádlo, dá si přinésti velkou nádobu s horkou vodou sodovou za dvéře
a ihned vnoří špinavé prádlo do vody té.
Není-li možno nemocného po¬
ložití do pokoje odlehlého, není-li vyhnutí a musí-li býti s ostatními
trvati po
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členy rodiny, tu alespoň zařiďme oponu. Velice příjemné jest ještě
jedno lůžko v pokoji pro nemocného.
Strava pro nemocné rozděluje se v rozličné kategorie: strava pů¬
sobící na stolici, strava bránící průjmům, strava proti otylosti, strava
velice lehká
při horečce. Ovšem -určí lékař, jaké při té které nemoci
stravy třeba, a v zájmu nemocného i léčení má ošetřovatelka lékaře dů¬
kladně se poptati i na takou maličkost; jet trapno, jak často se tu
chybuje a nemocný znovu upadá v horečku a slabost pro chybu diétní.
Nemocní ovšem chuti k jídlu nemají, proto nutno hleděti si pomůcek
zevních; velmi chutná úprava a hlavně malé dávky. Chybuje se v tom, že
se přináší nemocnému celé kuře — aby prý si vybral. Nemocný nic si
vybírati nechce. Odvrátí hlavu a je po chuti. Předložíme-li mu však
malý kousek, rozkrájený, k jídlu připravený, nemoříce ho nudnými
otázkami, odhodlá se k jídlu a požádá ještě o kousek.
—

Ke stravě

stolici ženoucí

patří kyselé mléko, kefir čerstvý —
působí zácpu — kyselá syrovátka, dušené i čerstvé
ovoce, saláty se šťávou citrónovou, černý chléb, chřest, mrkev a pod.
Zácpu všfc?k působí hustá kaše, polévky kroupové, rýžové, černé jahody,
káva žaludová, čokoláda a kakao, které však nejsou vždy snadno stra¬
vitelné. Velice živné jsou: vejce, smetana, koláče, kakao, proti otylosti
působí ovoce a zeleniny; syrovátka, málo masa libového, sago a pod.;
při horečce dáme šťávy ovocné, mandlové mléko, pomoranče, vodu
s bílkem, suchary, jablka dušená a
polévky chlebové, nemastné. Brání-li
se nemocný, nechce-li nic
jisti, nechrne ho, nemučme ho. Ošetřujme ho
však tak, aby brzo zase chuti k jídlu nabyl; o čerstvé vodě nevede se
nemocnému tak zle, zajisté lépe, než povolí-li a bojůje-li slabé ústrojí
jeho zažívací marně se stravou příliš těžkou.
Obr. 236. a 237. znázorňuje stolky pro nemocné, kteří se mohou
poněkud pozvednouti. Tři prkénka čistá, na kvap truhlářem sbitá,
svrchní dlouhé, za stolek sloužící, postranní mezí matraci a postel vsu¬
nutá také postačí.
Nemocné dobře ošetřovat! není snadno! Tu nutno povzbuzovati,
tu zadržovati; tu energicky zakročiti, aby vše přesně se konalo. — Nutno
nemocného umýti, nasytiti, pokud možno v určitou hodinu.
Jakmile
těžce nemocnému se uleví, počíná býti nevrlým, nespokojeným — tomu
všemu čelí obratná ošetřovatelka tu dobrým humorem, tu soucitným
slovem, ze srdce jdoucím, snažíc se nemocného p o c h o p i t i.
Trapné jest viděti, jak se třepetá kol nemocného hejno lidí, radících
se, jak se ho chopiti, jak mu přestlati; tu přicházejí všechny sousedky,
a každá počne vyprávěti
dramaticky nejhrůznější případy nemocí,
o kterých
kdy slyšela, a všechno šmahem špatně skončilo, tu vinou
na

kefir třetího dne
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lékaře-chudáka, který nebyl asi s to, aby po léta podrývané zdraví
zachránil, tu skonal někdo zrovna tak nemocen a zrovna když mu

úplně rozvahu
nevpouštěti
k nemocnému
po neštěstí pozdě bycha honiti, a mnohé návštěvy
jsou právě neštěstí. Jak příjemno by bylo zotavujícím se — nemocný
žádný v nej horší čas nemoci návštěv si nepřeje — kdyby známí vešli
na okamžik, usmívajíce se vlídně, nejsouce zjevně překvapeni špatným
vzezřením nemocných a projevivše upřímný soucit po třech minutách
přestýlali

a

cit

—

zrovna

věru ku podivu, jak mnozí lidé ztrácejí

u

lože nemocného.

Proto důležito nikoho

—

Obr. 237.

Obr. 236.
Stolek pro

nemocné.

odešli. Jako paprslek slunečný za mračného dne — nic více!
jest však i pro lékaře, vidí-li nemocného vysíleného nebo rozči¬
leného, s horečkou po návštěvě, zvláště nějaké osobnosti závažné —
které se nesmějí ukázati dvéře — která oblažila nemocného návštěvou
po dvě hodiny trvající, a vyzpovídala ho důkladně o začátku, průběhu
i konci nemoci. To jest kruté!
Znovu upozorňujeme na praktický způsob italský: v domě, kde
leží těžce nemocný, vyvěsí se tabulka, na niž po odchodu lékaře se napíše
,,bulletin'‘. Přátelé rodiny přicházejí, přečtou, jak se nemocnému daří,
a na znamení účastenství se podepíší na tabulku — tím zadost učiněno
by

zase

Kruté

častými návštěvami,

nemocný ví, že přátele se oň starají.

je při nej větší čistotě snadné. Ráně třeba přede¬
největší čistoty, pak klidu a tepla, aby tkaniva porušená zase

Ošetření

vším

a

ran
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srůsti.

Cím úže spojíme okraje

BEZ

rána mohla

rány, tím rychleji se zhojí; proto při ranách zejících, nejsou-li
znečištěny, kraje omačkány, rána se sešije po důkladném očištění. Po
zranění hleďme krev zastaviti pevně svírajícím obkladkem buď stu¬
deným nebo horkým a polohou zvýšenou, než lékař se dostaví. Malé
rány se zhojí přikládáním čisté, vyvařené látky obvazové, vlhké, jež se
dle množství výměšků často vymění; než se obvazu a rány dotkneme,
umyjeme si pečlivě ruce teplou vodou a obyčejným mýdlem.
Ošklivost, odpor před jídlem a pitím objevuje se při

porušeném

zažívání, přeplněném žaludku, nervovém podráždění a jistých chorob¬
ných stavech ducha. Má se za to, že nerv bloudivý při tom hraje velkou
roli. Jsou ovšem doby, kde se objevují stavy tyto u člověka docela nor¬
málního, a tu mají i jistý význam, chráníce nás před požitím potravin,

kterých bychom právě v tu dobu nezažili. Tak na př. instinktivně v létě
se chráníme jídel tučných — v zimě výborně nám chutnajících.
Jindy
jsou to představy určité, které nám brání jistých jídel požiti. Výtečné
jest přísloví: ,,jez doma, co máš — a v cizině, co ti dají“, a mnohdy
odvrátí děti od protivného zvyku vybírati si v jídle; časem však vybí¬
rání to jest znamením, že děti pro příčinu jakous k pravému hladu se
nedostanou, a tu jde předem o to, příčinu tu nalézti. Odpor dětí proti
požívání masa a pití lihových nápojů jest instinktivní a zdravý, v tom
jim povolme a nečiňme, jakoby to bylo velké provinění.
Oteklé nohy

jsou následkem srdečních vad, nemocí ledvin, městek,
se mízy, nádorů v pánvi atd. Lékař po
pečlivém vyšetření musí určití příčinu. Massáží, vlhkým zaobalením,
poléváním kolen a zároveň ošetřováním celé osláblé konstituce docílíme
snad vyhojení místního onemocnění. Lékař je tu nezbytný.
Nohy nutno klásti vysoko, starat i se o pravidelnou stolici a kde váha
tělesná je příliš značná, odtučňovati.
vředů, zánětů kloubů, městnání

Otrava nikotinem. Mimo

kouř, t. j. jemné součástky tabáku, které
úplně se nespálí, ale lehounké jsouce do vzduchu odletují, jest při
spalování tabáku kromě jiných lučebních látek uvolňován i nikotin, jed,
dráždící k vrhnutí, vyvozující záchvaty slabosti a závrati — civilisovaný člověk tomu říká „požitek", a ten jest prý nezbytný! Již kouř
sám není věru požitkem ani sliznici oční, ani nosní, ani plicní, ani ústní.
Ženy, místo aby se opičily po „silném" pohlaví, měly by více se vzpí¬
rat i bezohlednému zlozvyku kouření. V každé společnosti jsou osoby
nervósní nebo se slabými plícemi, n u t i t i je, aby vdechovaly vzduch
kouřem zkažený, protože někomu jest příjemno kouřiti, jest čiré bar-
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líhnou

myšlenky jen v ovzduší spáleného tabáku,
by měly brániti synům vší mocí, aby
— pak bývají tak rozumní, že již ne¬
začnou. Slíbí-li jim nějaký obnos peněžní, skutečné potěšení a pravý
požitek, zajímavou cestu a pod., zabrání zhoubnému zvyku. Víme, že
u hochů kouřících značné
trpí plíce, zakrní; hoši obyčejně také málo
rostou, ježto málo resistentní tkaniva více trpí než později a výživa
ztrátou slin, za kouře stále odměšovaných, je oslabí. Počnou-li však
i ženy kouřiti, pak veta po hygieně v domě!
se

jest

v tom věru bledě. Matky
nezačali kouřiti před 20. rokem

Otřesení mozku nastává po

úderu nebo pádu zvláště na hlavu; ná¬
bezvědomí, obluzení, vrhnutí, mimovolné pouštění moče
a stolice, ochabnutí tělesné i duševní. Na hlavu i na srdce dejme chlad¬
né obkladky, omyjme celé tělo octovou vodou; zahřívejme nohy třením,
horkou lahví, dejme vlažný klystýr.

sleduje

po něm

Otužování.

Jak často slýcháme hovořiti o otužování a co všechno
při tom lidé myslí! Rád by věru každý byl otužilým — ale jak do
toho? Bosýma nohama se procházeti po studené podlaze — hu! Zánět
mandlí si tím každý jistě užene. Sednouti na studený kámen? Kde pak?
A co rneumatismus*? Za vichru a deště zastaviti se před domem ? Zánět
plic je jistý! A což otevrou-li se okna proti sobě v dusném, horkém
sále? to již je smrt! Ani v létě neodložíme šátky velké a malé; „povětří44
a „průvan44 hrají nemalou úlohu v životě ženy, aniž pozoruje, že se stala
otrokyní zlých zvyků. Podléhá ovšem často „nastuzení44, jež není ná¬
sledkem ani průvanu, ani nachlazení, nýbrž nedostatečné činnosti kůže,
krví přeplněných sliznic, nedostatečné výměny látek. „Otužování44 není
tedy nic jiného, než uspořádání přirozené činnosti ústrojů našeho těla,
odstranění všeho, co by jim vadilo (škodné a zbytečné šatstvo), zvý¬
šení přirozené schopnosti škodlivým vlivům odolati a jich ani nepocítiti, a to lázněmi vzdušnými, chůzí 11a boso a ležením na zemi. Tím
pozbudeme všeho strachu před nastuzením a tak řídká bude k němu
náchylnost, že se tomu až podivíme. Pak ovšem nám jest hej, rýma
a kašel
přestaly, nebojíme se nočního vzduchu, spíce při otevřeném
okně a ve vzdušném baráčku
jsme „otužilé44!
Dětem uspoříme množství nemocí a zla, od malička-li je takto
odchováme. (Viz oddíl o ošetřování dítek.)
K otužení patří tedy málo šatstva, mnoho vzduchu; zvykejme si
namáhání a všemu povětří při vyvozování dostatečného tepla, ne však
studená voda každý den, při nerozumném ošacení a výživě. Lidé slabí
mohou se otužovati jen pod dohledem lékařským. Laik nezná pravé
míry, neví, jak začíti, jak stupňovati a dopouští se — hloupostí.
si

—

Tab. XIII.

Koupel vzdušná
a

slunečná.

TAB.XIII.

již mluví o „slunečných
lích", málokdo však ví, jak jest
Všude

se

koupe¬

koupele
tyto prováděti, a mnohý si jimi proto jen
uškodí. V odporu s mnohými dosavadními
zařízeními jest k naší slunečné koupeli třeba
volného vzduchu

a

zeleného trávníku. Aby

hlavy byly chráněny před paprsky sluneč¬
ními, zřízeny jsou pohyblivé stříšky, a ke
schlazení rozehřátého těla slouží sprcha.

Obyčejně vyhříváme se deset minut ležíce
na břiše, deset minut ležíce na
zádech a
rovněž deset na boku, pak se dáme zaobaliti
do tlusté pokrývky, načež se pravidelně do¬
staví hojný pot. Ježto však koupele takové
mají dalekosáhlé účinky, mělo by jich uží¬
váno býti jen na

radu lékařskou. Velmi

pří¬

jemné jsou posuvné stěny dřevěné, jež lze
vsunouti
mezi lůžka, takže jsou pak
úplně isolována, nebo také stínem svým
umožňují vyhřívání částečné (na př. kolen,
břicha, zad). Komu lékař zakázal koupele
slunečné, užívej koupelí vzdušných, jak jsou
na
obraze našem také znázorněny, a nepobývej na slunci nikdy až do uhřátí. Také
budiž varováno před každodenním užíváním
slunečných koupelí s následujícím pocením
se, protože velice rozčilují a mnohdy zane¬
chávají do sobě pocit veliké slabosti.

Koupel vzdušná
Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

a

slunečná.
Tab. XIII.
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„otužovati“. Přečetši si

roz¬

ličné

knihy, zdravovědy se týkající, předepsala si vzdušnou lázeň ráno
(nepřiměřeném!) a sedla pak do studené sedací
koupele. Účinek: po celé dopoledne nebyla s to, ztrativši příliš tepla,
aby se zahřála; stala se nervosní a šla konečně k lékaři. Tak se „otužona

kamenném balkoně

vati“ nesmí!
Nezkušená matka chtěla otužiti své malé děti.

I

zimě

běhaly
denně a pod. Účinek: stálý průjem, stále
dráždivost. Konečně zavolán lékař, který
poručil chudokrevným těm dětem dáti dobré, teplé, soukenné botičky,
zahřívati končetiny pohybem a pod., a málo koupelí; — slušíf začíti s otužováním jen v létě, vyvozuje-li tělo nedostatečně tepla a při chudokrev¬
nosti. Slabým má býti otužování tak přiměřeno, aby ústrojí ztrátu tepla
v

po domě na boso, koupala je
studené nohy i ruce, nápadná

mohlo ihned

zase

nahraditi. To vede k cíli.

Citlivý začátečník počniž otužování takto: ráno procházka bez
punčoch, ale v sandálech, pokud možno trochu do vrchu; hluboce dý¬
chat i; krátké omytí noh v potoce nebo studánce a snídaně; odpoledne
proběhnutí po lukách a vyhřáté cestě na boso, čtvrt hodiny až hodinu;
dvakrát v témdni koupel 350 C, znenáhla ochlazená na 240 C.; spáti
za tepla při okně dokořán otevřeném, je-li chladno, při okně toliko na¬
hoře otevřeném. Kde možno, lázně vzduchové, otužující nej důkladněji,
a zvykejme všem vlivům povětří. Později přidáme i procházky v rose,
když nohy půdě uvykly tak, že netřeba se báti nastuzení.
Ovoce

jedlého máme množství, jen zasedněme a požívejme. Za¬
uzrálé ovoce potravou nej čistší a jemnou
nej příjemnější. Hluboce jest litovati, že
již dětem se kazí přirozená chuť k ovoci pivem a uzeným masem.
V prvním díle knihy této jsme pojednali o ovoci podrobněji.

jisté

ze všech potravin jest
vůní nezkaženému žaludku

Oxalurie,
se

u

jen pomocí drobnohledu určitě rozpoznatelná, vyskytuje
masa požívajících často. Lázně vzduchové,
energická
a změna ve
způsobu výživy ji vyléčí.

lidí mnoho

činnost kůže

Oznobenina tvoří

vlivu

zimy, ochrnující jemné cévy kožní;
vystupují z cev tekuté součástky krve, vidíme zduření a zardělost a do¬
staví se i pálení a svrbění — zánět. V létě věc zmizí. Tu jest dobrý
oběh krve hlavní zárukou, že oznobení nedostaneme. Postarejme se
však i o dostatečný oděv. Potírání zardělých míst v čas citrónovou šfavou, koupel noh v odvaru dubové kůry, není-li kůže porušena, prospějí —
při zvředovatění kůže nutno utéci se k lékaři.
Žena lékařkou.

se

za

42
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Oživující prostředky jsou látky, které dráždí bud éivy nebo srdce.
Užíváme

jich při náhle nastalém ochabnutí, omdlévání a pod. Nejznámější a nej jednodušší prostředek jest postřikování studenou vodou,
ale musí se díti s jistou prudkosti; pak užíváme látek vonných, vody
kolínské, aromatického octa, kyseliny octové a pod.; vnitřně doušek
čerstvé vody, šťávu citrónovou, Hoffmannské kapky (asi 20). Kde po¬
lykání neporušeno, i káva čerstvě a dobře připravená povzbudí ocha¬
bující srdce. Především se postaráme vždy o čerstvý vzduch a dobrou
polohu nemocného.

P

ale

Padoucnice, epilepsie, má sídlo své v ústředním ústrojí nervovém,
způsob vzniku jejího tam znám není. Víme určitě jen, že

epileptické, že alkoholismus stálým
překrvením mozku vede též k epilepsii a že po pádu 11a hlavu epilepsie
povstati a operací někdy zhojiti se může. Padoucnice jest nemoc hrozná,
a přímo nepochopitelno, že se strany vážných filantropů poměrům na
jisto zlepšitelným nevěnuje se více pozornosti. Děcko padoucnicí stižené
po celý život jest obmezeno 11a práce zvláštní, obyčejně špatně placené
a vůbec by patřilo jen do ústavu. Nemocní, náhlými záchvaty postiho¬
vaní, nemají ani vteřiny, aby se uchránili úrazu, spadnutí do vody,
zranění náčiním; mnozí upadnuvše do ohně hrozně se popálí — tak hlu¬
boké jest bezvědomí za záchvatu. Pohled na nemocného jest tak hrůzný,
že zajisté nikdo jich nepřijme na př. do služby. Nemocní padnou kdekoliv
a za hlubokého bezvědomí, velice stiženého dýchání, za prudkého ná¬
valu krve ke hlavě a pěny na ústech nastanou křeče a škubání celým
tělem, palce pevně sevřeny zaťatou pěstí a za křečí a škubání dolni čelisti
zhusta jazyk bývá pokousán. Záchvat ovšem znenáhla pomine, následuje
spavost, vysílení; často, sotva že pominul první, dostaví se nový záchvat.
Mnohdy opakuje se záchvat jen jednou měsíčně, ale obyčejně častěji.
rodičům alkoholikům rodí

Léčení. Náhodou-li

se

děti

blízku nešťastníka v záchvatu, po¬
ložme I10 na zemi, uvolněme límec kol krku a co by ho tísnilo a vy¬
čkejme klidně konce záchvatu. Nesmyslné je, mocí nemocného tahati,
vší silou ruce mu otevírati nebo pevně ho držeti, aby jím křeč nelomcovala. Docílí se tím jen toho, že po záchvatu cítí nemocný prudké bolesti
tam, kde hrubá ruka pevně ho byla držela. Po záchvatu uložme nemoc¬
ného, obyčejně se dostaví dlouhý spánek. Nehumanní jest seskupiti se
kolem nemocného, zabrániti čerstvému vzduchu přístup a dívati se tupě
na nebožáka jako na vítanou kuriositu.
jsme

na
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Věcí lékaře

jest vyšetřiti, jde-li v tom kterém případě o padouczhojitelnou. U dětí nalézáme někdy v hltanu, za nosem bujení sliznice, jež může bytí příčinou záchvatů; po odstranění vegetací těch
záchvaty zmizejí.
Pisatelka viděla na klinice prof. Lichtheima ženu, která náhle
nici

Obr. 238. Parní lázeň.

stižena

byla křečemi celého těla tak, že pomýšleno na padoucnici, jen
původ a začátek křečí byl podivný. Ke konci vyšetřování jen tak mimo¬
chodem se zmínila, že v poslední době zpozorovala, že má tasemnici,
a brzo přinesla články v lahvičce. Místo všeho zvláštního léčení ihned
odehnány dvě tasemnice a od té chvíle křeče se již neobjevily. To
však jsou asi případy ojedinělé. Léčení je věcí lékaře. Zdá se, že nejsnáze
se ještě pozdraví nemocní v ústavech
pro epileptické, jichž Švýcarsko
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rozčilující obavě, že
před cizími lidmi křečemi zachváceni budou, moment zajisté důležitý.
Ve mnoha případech vede epilepsie znenáhla k zblbnutí; snadno to
pochopíme, vidouce hroznou tu bouři v ústrojí nervovém. Nešťastní
rodiče, kteří pro požitek tak ponižující — pro nápoje lihové — uvalí
na vlastní dítě osud tak hrozný — a my? — Děvče padoucnicí stižené
má

několik; nemocní tu nejsou vydáni v šanc

nemá

se

provdati.

Paměť.

K

i dobrá paměť;

úplnému zdraví, k plné síle ústrojí nervového patří
cvikem možno paměť zdokonaliti, ale zdá se, že jedno-

Obr. 239.

Parní lázeň domácí.

úkor jiných schopností. Paměť se
oslabuje příliš živou obrazotvorností, chudokrevnosti, kouřením, po¬
hlavními výstřednostmi a nápoji lihovými. Dva otcové hochů školu
navštěvujících, slyšíce to, umínili si věc tu vyzkoumat i. Po týden dá¬
vali, aniž hochům co byli řekli, těmto v poledne i večer trochu vína a pak
po celý týden jen vody. Hoši po druhém opakování pokusu sami žádali,
aby vína se jim nedávalo, udávajíce, že nemohou dobře zmoci úloh
svých, pijí-li vína.
Chceme-li paměť zlepšiti, musíme hleděti fysického sesílení.
stranné namáhání

na

jsou celkové a místní. Parou zahřívaná kůže plní se
krví, stává se hebkou, měkkou a větším přítokem krve zvýší se

Parní lázně,
značně

paměti děje se
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ústrojí kožních, žláz potních atd. Tím v krátké době
vymýtí se značné množství součástí tekutých a plynných z krve, ústro¬
jím vnitřním se uleví, ježto krev se odvádí na povrch těla. Jsou však
i jiné příznaky při parní lázni, které zasluhují nejbedlivějšího poi činnost všech

Obr. 240. Paření

hlavy.

všimnutí: srdce

bije rychleji, tep jest hojnější, celé ústrojí nervové
aparát cirkulační jsou podrážděny. Tomu však snadno lze odpomoci
znenáhlým ochlazením, plnou lázní nebo pololázní, poléváním. Po
parní lázni dostaví se obyčejně značný hlad a žízeň.
i

Patrno, že parní lázně užije jen, kdo
málním nervům.

Nemocní

s

se

vadou srdeční

těší zdravému srdci
a

nervosní

a nor¬

dostávají zá-
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chvaty úzkosti, ba omdlévají a jsou po několik dnů ještě rozčileni,
nespí a naříkají na tlukot srdce. V tom směru se obecenstvo dopouští
velké chyby, majíc za to, že parní lázeň se hodí pro každého a že vy¬
pudí všechny nemoci.
Tak zvané „římské lázně“, při nichž účinku páry vydána jest
i hlava, jsou mnohem méně přiměřené než parní lázně moderní, jak nám
je znázorňuje obr. 238.; tu hlava jest na čerstvém vzduchu a plícím do-

Obr. 241. Pařeni nohou.

stává

se

dostatek vzduchu bez

s

lením těla

ze

ského

tří čtvrtí

s

páry. Parní lázeň nahradíme zaobapo stranách, zvláště u žen¬

horkými lahvemi

pohlaví.
parní lázeň lze i v domácnosti snadno sestaviti — v ústavech
ovšem jsou ke všemu zvláštní přístroje po ruce. Stará pletená židle
nebo bednička zařízená k sezení, pod ní kahanec lihový s vařící vodou,
vše dobře přikryto, dá nám parní lázeň sedací, jak vyobr. 239. ukazuje.
Jak vyobr. 240. znázorňuje, můžeme rovněž snadno pařiti hlavu, vždy
oči zavírajíce! Položime-li přes nádobu s vařící vodou rychle dvě
latě, máme dle vyobr. 241. parní lázeň na nohy — kahanec a vodu
vložíme bud do větší nádoby nebo bedničky. Na vyobrazení 242. vidíme
zvláštní hrnec parní, k účelu lázní parních sestavený.
Místní
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posteli. Chceme-li po¬

zvolným pocením docíliti energického
vymýtění látek škodných, užijeme parní
lázně v posteli. Nemocného položíme
do postele, pokryté vlněnou pokrývkou,
na níž jest prostěradlo bud ze surového
hedvábí nebo bavlny, ve vodě teplé smo¬
čené a vyždímané; těsně ovineme pro¬
stěradlo kol těla, ruce položíme podle
těla, dáme k nohám napříč horkou
láhev, obalenou šatem nebo punčochou
v horké vodě namočenou a pak vyždí¬
manou, a pak přesně a dobře přeloží¬
me vlněnou pokrývku, u noh ji podlo¬
žíme; u krku obalíme nemocného přede¬ Obr 242. Nádoba k vyvíjení páry.
vším suchým, bílým šatem, aby vlněná
pokrývka se nestala nepříjemnou, načež pevně ucpeme a pokryjeme jej
peřinou, duchnou. Neškodí čelo pokrýti studeným obkladem, při citli¬
vém srdci užijeme jen obalení tří čtvrtin těla.
Vyvstal-li pot, otevřeme okna; nemocného ponecháme v obalu
jednu až dvě hodiny, dáme pak pololázeh
340 C., kterou ochladíme znenáhla, záda
polévajíce, na 20° C. Citlivé nemocné
necháme odpočinouti si v posteli.
Pás břišní má

se

nositi jen

je-li

ne¬

zbytným. Zvykati pasu není radno. V tě¬
hotenství, kde nepřiměře¬
Obr. 243.

Průdušný pás.

životosprávou velké
vody v děloze
se utvořilo a břich jest velice objemný, těžký, poskytne
pás úlevu. Po porodu jest věcí porodní pomocnice,
aby zabránila ochabnutí svalů břišních a vzniku svis¬
lého břicha nejen zohyzdujícího, ale i sesunutí ledvin
a
ochabnutí střev, tvrdošíjnou zácpu zavinujícího.
Je-li pás břišní nutný, tu zvolíme jej z látky prostupné,
dobře všude přiléhající, bez tření a škrcení.
Obrazy
219., 243., pak 244. a 245. znázorňují dobré modely,
rovněž velice účinným je pás ,,Juno“ na tab. 3.
nou

množství

Pásek

stranné,

na

kýlní viz

př.

u

na

obr. 246.

I při kýle jedno¬

dětí, lépe přiložiti pásek

s

dvěma pelo-

Obr. 244.
Pás

Monopol".
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tami; drží mnohem lépe
stěna

břišní i

na

a

obyčejně jest

druhé straně také po-

dajná.
Peptony
Obr. 245. Pás

Victoria".

zovou *se

přeměněné bílkoviny;
ninu

činností žaludku
za

přísady tanobtě¬

opět se srážejí a žaludek

žují, proto černá káva nebo čaj, který dlouho stál, po jídle se nehodí. Pří¬
pravky peptonové, v obchodě hojně se vyskytující a ku zlepšení vý¬
živy, slabých doporučované, snadno působí průjem.
Píchnutí včelou. Včela

píchnuvši zanechává v ráně žahadlo. Po
malým zduřením a pálením, jindy
však nastane horečka, omdlévání a bolesti, při
mnohonásobném pobodání i smrt.
Léčení. Prstem nebo pincettou — obr. 247.
žahadlo vytáhneme, omyjeme místo píchnutí
horkou vodou a natřeme olivovým olejem. Po¬
cení prospívá.
odstranění žahadla často věc skončí

—

Píchání

na

straně,

v

boku je častým úkazem

Obr. 246 Pásek kýlní.

žen. Utažené

šaty, nestejné dýchání, méstnání
játrech a slezině, zadržené větry a nahromaděni obsahu střev¬
ního v místech, zahnutí tračníku (viz příslušné vyobrazení), rheumatické bolesti ve svalech, neuralgie mezižeberní, nejde-li o zánět pohrudnice, mohou býti příčinou. Pryč tedy se šněrovačkou, cvičme dý¬
chání, massáž života a zad k tomu, a píchání při dobrém zažívání
ustane. Je-li s ním spojena horečka, nebo zhoršuje-li se značně při
hlubokém vdechnutí, tu ovšem nutno pospíšiti k lékaři.

u

se

krve

v

V

Obr. 247.
Pincetta
čili

proštěpec.

Pijavice vyšly z módy, a nikdo pro ně nebude plakati.
stěžoval si národní rada tesinský před lety na

Bernu

prudké bolení zubu, a to před důležitým jednáním, kde měl
řečniti. Jistý kollega navštívil ho a poradil mu, hned přiložiti pijavku.
Pijavice byla tedy přinesena, přiložena a
bylo dobře. Pan rada pronesl svou řeč, ale pak náhle se roz¬
nemohl a za tři dny skonal. Při sekci nalezeno místo, kde
pijavka se zakousla, šedě zbarvené, zhnisalé, všechny útroby
normální; úsudek byl: nákaza krve po užití pijavky, která
asi krátce před tím byla ssála krev těžce nemocného.
Pištěl.

Průchod, kterým hnis bud na venek nebo do

jiné dutiny těla se byl prodral a který zůstává, stále

hnisu
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pištěli. Vyobr. 248. znázorňuje píštěle, jež

se

močovou

a

mohou utvořiti mezi měchýřem a dělohou, mezi trubicí

pochvou, mezi konečníkem a pochvou a mezi měchýřem a pochvou.
Známy jsou dále píštěle od zubů, píštěle kol řiti. Pištěl často je těžko
zhojiti, obtížnof se dostat i k místu, kde hnis se tvoří.
Chtíti léčiti,
odstranit i průchod, aniž bychom odstranili příčinu, ohnisko samo,
bylo
by počínání naivní. Někdy se podaří teplým a studeným vystřikováním,
koupelemi a pod. docíliti zho¬
jení — ale bude asi nejčastěji
třeba operatéra!
—

Pištěl

močová

tam, kde moč

utvoří

se

jinou cestou než

trubicí odchází, na př. při zra¬
nění za těžkého porodu. Ne¬

zbývá tu,

než pomoc opera¬

tivní.
Pištěl
vředů
s

a

řitní.

hliz

Následkem

prodírá

střeva
va

ve

ven ;

střevo, nebo
nastane

hnis

se

obsahem střevním bud

z

okolí

ze

stře¬

pištěl, otvor

střevě, jak jej vyobrazení
249. až 251. znázorňují. Jest
ve

možno znenáhla horkými obJ

kladky, vymýváním, vložkami
vlhké vaty,

pocením, lehkou
vegetabilní stravou pištěl vy¬
hoj iti, jen třeba trpělivosti a
důslednosti. Vyhojení takové
jest zvláště cenné tím, že svěrač řiti zůstane netknut
vati nemocného se

Zastaralé

—

Obr. 248. Pištěl

dělohy a pochvy.
a dělohou; b mezi
močovou trubicí a pochvou; c mezi koneč¬
níkem a pochvou; d mezi měchýřem močo¬
vým a pochvou.

a

pištěl mezi měchýřem

ale to dovede oceniti

jen, kdo zkusil ošetřo-

zničeným svěračem konečníku.
případy musí se podrobí ti operaci.

Plavání. Neradíme každé

každému, aby se naučil plavati —
jsou s to, aby si dopřály koupele na nohy. Ale
mládež zdravá a zdravý člověk
každý zajisté má ve svém životě příle¬
žitost naučiti se plavati, a té se má
chopiti odhodlaně, získá tím jeho

jsouf osoby, které

a

sotva

zdraví tělesné i duševní.

Plíce, viz Nemoci plic.
Žena lékařkou.

43
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vážné, aé je napomenutím,
abychom se měli na pozoru. Někdy plíce jsou přeplněny krví a snadno
tu žilka praskne. Hůře jest, přihodí-li se to za déle trvajícího kašle a
rozpadu plic. Vždy tu jest pečlivé vyšetření lékařem nutno.
Plivání, kašlání krve není vždy stejně

Plnokrevnost,

lépe řečeno krevnatost jeví se u osob se zardělým

obličejem, návalem krve k hlavě, pocitem horka a nepokoje. Nejde tu
o příliš mnoho krve, ale o krev nestejně obíhající. Vídáme plnokrevnost
tuto u alkoholiků, u stižených zlatou žilou, u žen, dobře živených, když
ztratily periodu. V č a s tu zakročme.
Léčení. Denně odrhnutí celého těla vodou 20° C, jak je znázor¬
ňuje obr. 252., polokoupel s ochlazením, ale bez polévání zad, horké kou¬
pele noh, massáže krku a zad, horké koupele vzdušné, na noc zaobalení

Obr. 251.

Obr. 250.

Obr. 249.

Pištěl konečníku.
Neúplná zevní.

Úplná.

lýtek, chůze na boso,
ovšem bez lihovin.

Neúplná vnitřní.

koupel vzdušná, stoupání do vrchu, lehká strava

Je-li email zubů poškozen, kazí se zub, tvoří se
prohlubiny, až i koneček nervu se odkryje a prudké bolesti povstanou,
ježto měnivá teplota a částky potravin, v prohlubince hnijící, jej dráždí.
V č a s by si měl každý dáti poškozený zub vyspravit i plombou. Nutno
však trpělivě se vpraviti v operaci tu. Zajisté netrpělivostí obecenstva
se stává, že zubní lékař rychleji upevní plombu než radno, proto se
musí často zub čerstvě plombovaný znova plombovati. Zuby jsou různé
Plombování zubů.

„jakosti", jako celý organism ; tu možno plombovati rychle, tu nutno
plombovati zvolna. Vlastní, vyspravené zuby jsou ovšem vždy lepší
než krásné

umělé.

Ploská noha.
se

Noha lidská jest na

stává chůze pružnou,

svalů

a

těžkou

Při chudokrevných, při ochablosti

vyklenutí to povoluje a mizí, chůze stane se neobratnou,
nastávají značné bolesti napjetím tkaniv, i záněty. Tu nutno

vazů
a

lehkou.

vnitřní straně vyklenuta a tím
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a

to i do střevíců do¬

Plyny mohou povstati přirozeným i umělým způsobem. K jedo¬
vatým plynům čítáme uhličnatku, kysličník uhelnatý, sirovodík a svíti¬

plyn jako nejznámější. Obecenstvo má sice veliký strach před kysliční¬
kem uhelnatým, ale uzavírá trouby kamen v zimě, „aby teplo neucházelo“
při tom zabední okna a dvéře a otravuje se klidně.

Obr. 252.

I

Otření celého těla.

těle našem

vyvíjejí se plyny, za porušeného trávení rozkládá
sirovodík, jenž nás otravuje.
Pečlivé větrání, důkladné zařízení stok a záchodů a kamen bud
vždy naší hlavní péčí; zažívání napravíme přiměřeným tělocvikem, massáží, sedacími lázněmi — nastáváf porušené trávení při nedostatečné
činnosti střeva a nepřiměřené stravě.
se

v

strava masitá

v

Pneumatické léčení
ve

zvláštních

děje se pomocí zředěného a zhuštěného vzduchu
přístrojích i komorách. Užívá se ho při rozedmě plicní a

vadách srdečních.
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páté kapitole pojednali jsme o pohybu
Pohyb jest život, stálý klid jest počínající smrt. Děti stále se
pohybují, staří pohybu se vyhýbají, života tu ubývá. Přílišný klid
v době
největší síly škodí; přílišný pohyb bez odpočinku rovněž.
a

v

klidu.

Pocení noční může

býti původu rozličného. Někdy jest zdravou
reakcí, jindy následkem horka v ložnici nebo příliš teplé peřiny. Při
úbytích plic rovněž se často pozoruje i u neurastheniků. Ve případě
nejasném dbejme o otevřené okno v noci, odstraňme peřiny, dejme
lehkou večeři, zakažme přílišné pití, ve dne koupel vzdušnou a uvidíme,
zlepši-li se; rozumí se, že plíce nutno pozorně vyšetřiti.
Pocení nohou

je trapné zlo pro stiženého jakož i
vždy energicky věci se chopiti a vyléčiti je. Objevuje

okolí. Hleďme
často již u dětí.

pro
se

Léčení.

Nejprve změníme obuv, odstraníme neprostupnou ko¬
jen soukennou nebo brynelovou. Pak
povzbuzujme oběh krve koupelemi, poléváním a massáží, v létě pak necht
nemocný se prochází venku na louce, v písku na boso, čímž opravdu kůži
otuží. Nošení sandálů v létě jest výtečné. Řídce pletené punčochy nutno
ženou

a

necháme nositi obuv

denně střídati.

Večer

pravidelná koupel 28° C. po pět minut s politím pak o 160 C.
téhodně jednou parní lázeň v posteli. Pak přesně nutno
zachovati určitou diétu: žádné pivo ani víno, ni sýr, kořeněné maso —
šunku a pod., za to mléko, ovoce, zeleniny a bílá masa. Čeho všemi
možnými mastěmi se nedocílilo, toho dosáhnouti lze během krátké doby
Pololázně

a

methodou touto.
Poduštice vzduchové

můckou

polštáře vzduchové jsou nejen
při dlouhotrvající nemoci, ale i velmi příjemné
zvláště na cestách, nutno-li přea

nocovati

hotelích

v

s

cennou po¬
pro

zdravé,

velkou frek¬

vencí. S

povlakem temným za dne
voze
a
s
povlakem
bílým na noc jest poduštice ta spolucestovatelka velmi
příjemná, po¬
v

železničním

měrně ne

drahá, lehounká, bez obtíží.

Pro těžce nemocné
trace

kaučuková,

vlažnou
Obr. 253.

Vzdušný polštář.

jest celá

vzduchem

ma¬

nebo

vodou

naplněná, velikým
Voda musí se však
matrace na posteli. Na- Vzdušný polštář.

dobrodiním.
vlévati do

^
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stále na totéž místo, kůže zčervená, a tu nutno rychle
podsunouti polštář, jak je vidíme na vyobr. 253.—255. Polštář mírné
naplníme vzduchem, položíme na stůl a předloktím obojím naň lehneme
a zkoušíme,
dotkne-li se předloktí stolu; tak vy¬
zkoušíme množství vzduchu potřebného k napjetí.
Příliš nafouknutý polštář tlačí, jest nemocnému ne¬
příjemný.
léhá-li nemocný

povstává jako vymknutí silou pů¬
kloub, pádem, úhozem atd.; i tu jde
o napjetí tkaniv i přetržení vazů, ale kloub se nevyObr. 255.
mkne, součásti jeho jsou na svém pravém místě,
čemuž při vymknutí není. Plochy kloubní od sebe
Vzdušný polštář.
skočily, ale zase vrátily se do normální polohy. Vý¬
lev krve i výpotek ve tkanivech podrážděných působí při podvrtnutí
otok. Dáme horké koupele, zaobalíme pak úd do svlažených obkladků
240 C., které po 2—3 hodinách změníme; v teple výron nejrychleji
Pod vrtnutí

sobící

se

z

věnčí

na

vstřebá.

Pochva, viz Nemoci

pochvy.

změnám v poloze dělohy;
kapitola, ježto změny čím déle, tím hojněji se vyskytují.
Viděli jsme již, že děloha jest těleso podobné hrušce obrácené stopkou
dolů. Kde díl širší přechází v díl užší, často děloha se přehýbá; jsou-li
tkaniva v této části ochablá, poddajná, vyvíjí se častějším tlakem
s jedné strany přehyb, nálom.
Postačí tu po několik hodin naplněný
měchýř močový, jak jsme již na vyobr. 231. viděli, a to se stává
„z ohledů slušnosti" — často! Opačný přehyb nastane při přeplněném
konečníku a při naklonění horní části těla v před, jak při ručních pracích
jest pravidlem. Povinností matek a vychovatelek jest děvčata od ma¬
ličká k pravidelnému vyprazdňování měchýře a konečníku napomínati
a je zvykat i — je-li zvyk zadržování ustálen, tu bývá všechno nanomínání pak marné. Proto nutno záhy začíti. Napomínání samo nepo¬
stačí, neusnadníme-li obezřele i — příležitost.
Děvče asi dvacetileté s nepěknou pletí hledá rady lékařské; od
15. roku trpí stupňující se zácpou, nemajíc stolici, leda za 6—7 dnů
jednou; chuti k jídlu ubývá. Na dotaz, ne ví-li, co toho příčinou, vy¬
práví, že v 15. roce vstoupila do pensionátu, kde často se musila předržeti. Majitelka pensionátu obývala přední pokoj a netrpěla časté pro¬
cházeni, a tudy se musilo k záchodu. V noci nikdo se nesměl odvážiti po¬
kojem tím projiti a jisté náhrady v ložnici děvčat nebylo. Tak nesvědomitě a hloupě se zachází se zdravím děvčat! Tam počala zácpa děvčete a
Polohy dělohy vadné. Vracíme se ke

velice to důležitá
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později si ulevila již jen projímadly. Kolik podobných případů se vy¬
skytne !
Přehyb a sklon dělohy může nastati při všeobecné slabosti, značné
chudokrevnosti v šestinedělí, po krvácení a těžkých nemocech. Bo¬
lestná čmýra, bolesti v kříži, nálada stísněná, dráždivost, zácpa a j.
jsou následkem těchto vadných poloh. U děvčat při bolestné čmýře
bývá děloha nejčastěji nakloněna v před ; opakují-li se bolesti při každé
čmýře, jest vyšetření konečníkem nutné. Přehyb na zad často trvá od
narození a bývá tu děloha i srostlá s okolím, „slepená", „připečená".
To jsou případy nepřístupné a u provdaných příčinou neplodnosti.
Léčení

provádělo se do nedávná mechanickými pomůckami, a to
„věnečky" a krátkými, silnými jehlicemi. Za stálého dohledu lékařského
a pečlivého čištění věc ušla. Avšak často za léta na věneček se ukládaly
soli vápenaté, nastal ošklivý zápach, rozklad. Léčením diéto-fysikálním
dosáhne se výsledků velice dobrých zvláště tam, kde jde o ochablost, sla¬
bost. Massáží Thure-Brandtovou konanou však jen rukou zručnou,
docíleno narovnání, otužení svalů a vazů a dobrého oběhu krevního.
Při chudokrevnosti, slabosti, nervové dráždivosti, prudké čmýře,
oblenění střeva používá se tu sílících, tu změkčujících sedacích lázní,
podražcFujících procedur na celé tělo, pečlivě volené diéty, hlubokého
dýchání při městnání se krve v pánvi, tělocviku při ochablosti svalů
pánve atd.
Žena se záklonem dělohy, těžkou, tuhou stolicí, silnou čmýrou
dostávala ráno polévání zad, jak vidíme na vyobr. 256. (vědro vody
370 C. a vědro vody 230 C. teplé) ; odpoledne střídavě koupel paží 40°
a 15 C., na noc obkladek studený na žaludek a prsa, vlhké ponožky
a horkou láhev; ovoce k snídani, saláty se šťávou citrónovou, lehkou
stravu bez masa, třikráte v témdni massáže dle Thure-Brandta a tělocvik
dýchací. Bolesti v kříži brzo ustaly, stolice se stala měkkou, snadnou,
čmýra byla méně hojnou a světlejší, nemocná se lepšila očividně a po
S

nedělích šťastna

a

veselá vrátila

se

domů.

Žena, trpící sklonem dělohy vpřed, slabou, často bolestnou periodou,
nervositou, bělotokem, chudokrevností, ráno brala sedací lázeň

38° C.
30° C., po 5 min. za chladna ulehla do postele a zahří¬
vána teplou lahví; odpoledne střídavou koupel nohou, 40° C. a 150 C., na
noc studený obkladek na život, horkou láhev; v témdni jednou horkou
lázeň vzdušnou s pololázní, massáži celého těla. Bílá masa, mnoho
ovoce, jemné zeleniny a mimo to třikráte v témdni vnitřní massáži
a tělocvik
dýchací. Chuť k jídlu se lepšila, tělo bylo stejnoměrně teplé,
výtok přestal i nervosita zmizela, čmýra se dostavila bez bolestí a nor¬
málně, povrchní, nedostatečné dýchání zmizelo. Žena ta se vrátila uzdraochlazenou

na
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trápila věnečky a tampony jódovými. Sklon vpřed ne¬
úplně ani u této ani u oné, při úplném zdraví však necítily ženy
nijakých následků chyby té.
Narovnání dělohy nedocílíme ani věnečkem, jímž dělohu jen po-

vena

—

se

zmizel
ty

Obr. 256. Polévání.

Jde-li o ochablost vazů, věnečkem se děloha ovšem do¬
polohy normální, aniž by celé ústrojí sesílilo. Neplodné ženy
takto léčené mohou se státi matkami, kdežto před tím marně po dětech
toužily.
zvedneme.
stane

do

LÉČENÍ

344

BEZ

JEDŮ.

jest applikací vody ze všech nej příjemnější a i nej jed¬
256. znázorňuje, jak rychle polévání opatřiti lze. Po¬
vzbuzující a posilující jest polévání teplou a pak studenou vodou; mírně
působí voda 370 C. s vodou 30° C. Chceme-li krev odváděti a mocně
povzbuditi oběh krevní, poléváme vodou 40° C. a pak 250 C. ochlazujeme
nejprv kolena, kříž a pak teprv záda. Za 3—4 minuty musí bytí polé¬
vání skončeno, pak dobře osušíme, v posteli zahříváme, nebo pacient
vyjde na rychlou procházku.
Polévání

nodušší. Obr.

neboť oběh krevní
vlažné musí se díti
s opatrností.
Ostatně při vlasech dlouhých nesnadno se odhodláme
smočiti je v celku; omývání a čištění kůže hlavy může se díti praktičtěji
bez smočení vlasů, jež čistíme večer, před ulehnutím čistým kartáčem,
který po tom ihned znovu očistíme od vyčesaného prachu.
v

Polévání hlavy studeně zajisté doporučiti nelze,
dutině lebeční by se tím příliš pozměnil. I polévání

Pololázeň

vidíme

na

Docílíme

jest to polovina celé lázně.
plíce prosty jsou tlaku vody a omýváním

obr.

257.;

pololázní, že srdce a
teplýma rukama a poléváním docílíme přece účinku úplného i u ne¬
mocných velice citlivých. Nemocným dáme lázeň 350 C. a přidávajíce
studené vody za stálého tření, můžeme ochladiti pozvolna vodu i na
26° až 220 C, což takto velmi dobře se snáší. Pololázeň taková nechť
je skončena ve 3—4 minutách, načež nemocného řádně otřeme; pak se
buď pohybuje nebo se vrátí do teplé postele. Chceme-li dosíci účinku
ještě značnějšího nebo krev odvésti od pánve, nepřiléváme vody, nýbrž
poléváme záda vodou o 8 až 90 C. chladnější. Účinek jest znamenitý.
jiného, než místní bujení sliznice; vyrůstá často
podobě nádorku se stopkou. Vídáme je na sliznici nosní, hltanu,
v uchu, v děloze, kdež vedou ke značnému krvácení.
Odstraní se ope¬
rativně, pomocí kliček nebo nožíku.
Polyp není nic

v

I stav pomocnic porodních doznává za vý¬
oboru lékařském změny, žel, že nepříznivé. Ovšem

Pomocnice porodní.
vinu

specialit v
trpěl vždy kletbou práce ženské, přípravou a výcvikem povrchním. Kdo
z blízka viděl v dobách dřívějších školu babickou, t. j. žákyně, které
stěží obstojně četly a psaly, popletené starostmi o rodinu doma, ne¬
jsoucí i při poctivé vůli s to, aby sledovaly výklady professora, jemuž
těžko bylo vpraviti se v duševní disposice žaček, věru nezajímavých,
ten se divil, že při porodech se nedály věci povážlivé. Tam, kde paní
vzdělanější se odhodlaly vstoupiti ve školy babické, kde jim přenechány
i větší kompetence, ku př. v jistých částech Německa, byly i pomocnice
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porodní vážné, úzkostlivě poctivé, jimž šlo povolání nad zisk hmotný.
Zdá se, že spolky pomocnic v Německu i ve Švýcarsku zvýšily jich
úroveň mravní i intellektuelní a že záslužný stav ten počíná si dobývati
vážnosti
poslední to snad záblesk před úplným úpadkem.
—

Obr. 257. Polokoupel.

Porušení oběhu krevního. Při dobrém oběhu krve

jest rozdělení
celém těle asi přibližně stejné, výměna v tkanivech a pohyb
tekutin těch jsou dostatečný, nepřetržité, přirozené. Ústředním orgánem
pro výkon tento jest srdce a zajisté i plíce. Ochabne-li srdce, tu pro¬
stupují tekuté součásti krve stěnami vlásecnic, tkaniva zduří, zvodnatí.
Ochrnutím a onemocněním nervů, tlakem nádorů mohou však povstati
i místní porušení oběhu.
její

po

Žena lékařkou.

..
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se
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budeme starati

o

příčiny

a

jich odstra¬

nění, pak dráždivými prostředky, mechanickými pomůckami napomů¬
žeme oběhu krevnímu, ovšem že ihned odstraníme tlak šněrovačky, za¬

povíme přílišné sezení, odstraníme zácpu a pod. Systematické stoupání
do vrchu jest ovšem nej lepším prostředkem; nikdy nebeřme porušení
oběhu

na

lehkou váhu.

Posty.

Zakladatelé náboženství

a

mudrcové všech dob velebili

hojící, osvobozující a ducha povznášející moc postění se. Vidíme-li, jak
přílišným jídlem a pitím zbytečně tělo přetěžujeme, jak následkem toho
i pud pohlavní prudce se dráždí, musíme přiznati, že to jest zlem a ne
výhodou. Mírnost ve všem jest zlatým pravidlem, ale postění se má
přece ještě zvláštní výhody. Žaludek se vyprázdní úplně, srdce si odpo¬
čine a ze všech tkaniv se škodné zbytky snáze dostanou do oběhu a vy¬
mýtí se. Jak by se způsobem tím snadno ulevilo trpícím špatným zaží¬
váním, otylým, nervósním a jiným! V témdni jednou žiti o vodě
a kousku chleba, není tak zle — ovšem nikdy bychom nezvali postěním
se, naplní-li se žaludek místo masem a knedlíky rybou a lívanečky,
svítkem a jinými velice lahodnými krměmi. Hlavní věcí i tu jest ne
dlouho spekulovati, ale resolutně zkusiti. Doušek čisté vody, notná pro¬
cházka, zralé ovoce k ztišení žízně — a podiví se každý, jak mu bude
lehce. Rada ta neplatí vysíleným, ač i těm, náhodou či nehodou-li ža¬
ludek přetížen, půldenní půst prospěje více než nějaký prášek.
Zkus

každý,

co

máš

po

ruce!

Posunčina, tanec sv. Víta. U žen i dětí objevuje se nemoc tato
často, v ústavech i hromadně. Nemoc záleží v bizarních, prudkých,

krátkých pohybech,

ve

škubání svalů, jež neposlouchají vůle. Podáme-li

vody, letí ruka jeho bud nad sklenici, bud vedle,
nemocný není s to, aby klidně sklenici uchopil; obyčejně jsou osoby
stižené posunčinou špatně živeny; nemoc trvá 6—8 neděl,.často s malými
přestávkami po léta. Rozčilení, dráždivost, ochablá vůle, suggesce hrají
velkou úlohu, ne méně liliové nápoje. Prof. Demme léčil útlou holčinku
a zakázal rodičům po vyléčení děvčátku opět dávati lihových nápojů.
Pověra, že lihové nápoje „sílí“, převyšuje však všechnu autoritu vě¬
deckou, rodiče znovu počali děvče síliti vínem, a nemoc se znovu obje¬
vila. Děvče tentokráte bylo léčeno v dětské nemocnici po 6 neděl; po
vystoupení znovu prof. Demme žádal, aby dítě nikdy již lihových ná¬
pojů nepilo. Po nějaký čas toho rodiče dbali, ale pak moudrý otec
usoudil, vína že dítě za žádnou cenu již dostati nesmí, ale pivo že mu
k posile dáti musí, to že mu uškoditi nemůže. Dítě znovu a tentokráte

nemocnému sklenici
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dlouhý čas stiženo posunčinou a rodiče konečně nechali experimentu,
který se vždy tak dobře podařil; děvčátko pak zůstalo zdrávo.

na

Léčení

se

daří

vždy lépe

v

ústavě než doma. Hleďme síliti

ne¬

meteného, uspořádejme zažívání diétou beze všech dráždidel, málo masa,
ž á d n ý alkohol, mnoho ovoce, upokojme mysl, hleďme působiti na vůli.
Výlety, stoupání v horách, cvičení dýchací, pozorně volená cvičení tě¬
lesná jsou tu prospěšná. Sprcha vlažná často stav ten mírní.
Pot, pocení. V naší kůži umístěno přes 2 miliony žláz potních,
ústících

pokožce póry. Jak z vyobrazení 258. vidno, opředeno klubko
žlázy sítí jemných cev, jejichž tenkými stěnami prostupuje voda a ve
vodě rozpuštěné látky. Součástky potravy, některé zplodiny látek, ně¬
které léky krví se dostávají ke žlázám těm a ven na povrch těla. Po
delším pozorování uvykneme si posuzovati po potu stav zdravotní a po¬
travu. Kůže bohatě jest protkána nervy s mozkem sDojenými, ovlá¬
dajícími průsvit vlásečnic kožních. Proto může
strach, hněv vzbuditi pot. Při jistém oslabení
nervů vídáme pocení z různých příčin; jest to zvý¬
šené odměšování vody z krve následkem silnějšího
podráždění nervů. Po namáhavé práci se potíme,
protože silné stažení svalů jest spojeno s hojnějším
přítokem krve k nim, cévy plnější propouštějí i více
vody k žlázám kožním; totéž se děje za značné
teploty zevní, která skrze nervy, jež cevstvo ovlá¬
dají, více krve ke kůži přivádí. Tím se vysvětluje,
Obr. 258.
proč vlhkého tepla tak si vážíme při nemocech, Závitek žlázy potní
proč máme za to, že pocením možno zbaviti se v pletivu vlásečnic.
látek škodlivých, v krvi obíhajících, proč tak pilně
dbáme všech prostředků, jimiž krev ke kůži lze vésti a výkony kůže
v

sesíliti.
Kdo

pozbyl potu, pozbyl i regulačního zařízení, kterému každý
zdravý člověk se těší; a ten, kdo příliš se potí, jest bud nervósní nebo
nemocen plícemi; jedy v těle
při té chorobě se nalézající nejspíše ono
pocení způsobují. Lázněmi vzduchovými, průdušným šatstvem, ener¬
gickou činností svalů zajistíme si zdravou kůži, žlázy potní dobře pra¬
cují, a pojistíme si tím i zdraví vnitřností.
Pozor mějme na děti, které buď nikdy se nepotí nebo hned celé
spoceny jsou; lékař udá, co tu činiti.
Kritickými zoveme ony poty, které náhle po horečném suchu se
dostaví v nemocech a velkou jsou úlevou. Na pot ženou pára, pevné
obalení, pití horkých nápojů, limonády citrónové, lipového thé, těžké
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pocení jest námaha svalů

v

čerstvém

pod ramenem vídáme často u zen. Příčinou bývá
nepřiměřený šat, ztučnění, oslábnutí nervů a pod. Pocení to jest velmi
Pocení

znečišťuje prádlo, šaty, měníc barvy, kůže se rozmáčí,
ošklivý zápach. Následky tyto zmírní se poněkud ne¬
promokavými vložkami, které však příliš brání přístupu vzduchu a vlast¬
ním prostředkem nějakým proti pocení nejsou.

nepříjemné tím,

ze

nastane svrbění a

prádlo z látky trikotové místo plátna
širtynku; šatstvo volné prospívá při přílišném pocení vůbec, neboť
teplo tělesní může souměrně sálat i a výpary tělesní všude stejnoměrně
se tvoří.
Pečujme o kůži massáží a koupelemi, povzbuzujíce tím činnost
kožní a dráždění žláz mírníce.
Nastává-li pocení to po prudkých
dojmech nebo při napjetí duševním a za mrazení, pak tu jde o cho¬
robnou činnost nervů a nutno léčiti tuto. Viz „slabost nervů“.
Léčení. Průdušné šatstvo,

nebo

tím, přikročíme pak teprve k léčení místnímu. Denně
omývejme podpaží vlažnou vodou s malou přísadou octa neb šťávy
citrónové. často docílíme tím dobrého účinku.
Začavše

Ve

mnohých případech je pocení velmi tvrdošíjné a lékaři teprve
po několika pokusech podaří se odpomoci.
Často není nepřijemno množství potu, ale nepříjemný jest zápach
jeho. Zápach ten často proniká šatstvo a trápí dotyčnou osobu velice. Tu
jde o chorobu žláz a značné porušení výměny látek.
Dáma 21 létá, poněkud zpuchlá, přišla ke konsultaci. Stěžovala si
na nepatrné příznaky povšechné a na pocení pod paží, které nepříjemným
zápachem jest nesnesitelné, všechno pronikajíc — což při svlékání více
jak s dostatek potvrzeno. Zápach byl nadmíru odporný. Zkusila již
vše možné. Některými prostředky podařilo se jí zapuditi zápach — ale
ne osudnou činnost žláz.
Slo tu o porušení výměny látek i zavedeno
léčení povšechné. Tělo zavinuto, aby činnost kůže se zvýšila. Sat, v němž
byla zavinuta, čpěl značně po zavinutí; počala se značně potiti; přísnou
diétou odstraněny škodné látky. Po třetím zavinutí zápach zmizel a ko¬
nečně dáma byla „vyčištěna"; kůže všude, i pod pažím byla tak zdravá,
že bylo po obtíži.
Jako prostředku zápach mírnícího — ovšem n e léčivého — uží¬
nadmangananu draselnatého v poměru 1.0:1000.0.
Pocení nohou vyžaduje přísnou čistotu, časté měnění ponožek a lé¬

váme rozředěného
kařské ošetření.
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Po několikahodinném obkladku nebo po užití prostě¬

Poíničky.
radel

nevypraných k novému obkladku vidíme
drobných pupínků. Obkladkem jsme přivedli
krev hojněji ke kůži a užili-li jsme nevypra¬
ného šatu k novému obkladu, podráždili jsme
„špínou" starou kůži tak, že nám odpovídá
vyrážkou.
Kůži
zardělou pomázněme mandlovým
olejem a dejme snad i thé, působící na ledviny.

na

citlivé kůži vyrážku

z

Pouštění žilou.

Před

lety všemožné
hojeny pouštěním žilou, a snad
něco pravdy na tom, že nynější pokolení
je proto
tak chudokrevné.
Mnohé úmrtí uspíšeno a
mnohý chřadl a vadl často prostředku toho
užívaje. Že pouštění žilou dosud se užívá, má
příčinu v tom, že v jistých případech, v bezvě¬
domí, dušení, při městnání se krve, při jistých
formách mrtvice a při hrozícím zbubření plic a
pod. jest prostředkem výtečným. Ochablým a
Obr. 259.
usláblým poslední zbytek krve
Ohyb loketní.
vypustiti jest ovšem nesmysl.
Žilou se pouštělo v ohybu a b c
!í,de se pro“
loketním, jak vidíme na obraze
259. Krev tu vytéká zvolna, protne-li se žíla, kdežto z pro¬
tnuté tepny vytéká tryskem, pod velkým tlakem; obr. 260.
a 261.
znázorňují poněkud rozdíl ten.
Nyní se pouští žilou velice zřídka, ač v určitých pří¬
padech, kde městnání krve nejrychleji tímto způsobem
odpomoci lze, úplně jest odůvodněno.
Před několika lety Dr. Dyes užil a doporučil pouštění
žilou zrovna při bledničce; tu, dle něho, odnímáním krve
příliš vodnaté a bohaté bílými krvinkami lze opraviti
složení krve. Dr. Dyes zvážil nejprve nemocné a pak
vypustil po jednom gramu krve na každé V2 kg. celkové
váhy, tedy nemocnému vážícímu 60 kg. odňal jí 120 gr.
Nemocný zůstal ležeti a teprve po 24 hodinách směl zase
pořádně jisti, když se byl po požití thé zpotil. Dr. Dyes
měl dosti přívrženců i
odpůrců.
ioo

nemoci šmahem

Obr. 260.

Krvácení

z

tepny.

Pozvednutí dělohy
lohu vadnou. Často Se

jest nutno, kde děloha má po¬
vyskytují chyby tyto u žen svo-
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bodných, kde napravení není snadné. Často těho¬
tenstvím, nebrání-li mu právě taková poloha vadná,
věc se napraví, ač zkrácením svazů náklonnost
k poloze předešlé často zůstává.
Pozvednutí to
často bývá bolestné, neboť jest překonati odpor
tkaniv, a musí se úkon ten opakovati. V novější
době užito massáže vnitřní, která u nervósních paní
není lhostejná. Dobře se osvědčily jisté, lékařem
přesně stanovené pohyby tělocvičné po nápravě
prováděné.
Priessnitz

byl prostý rolník v rakouském Slez¬
usedlý. Léčení vodou známo bylo již ve
starých dobách, Priessnitzova zásluha jest, že
znovu je oživil. Mnozí lékařové stali se žáky ge¬
niálního praktika.
sku

Obr. 261.

Krvácení

ze

žíly.

Projímadla: rostliny a látky minerální, které sliznici střev v té míře
dráždi, že značná stolice nastane, zoveme projímadly. Jsou to soli (Glauberova sůl, Karlovarská sůl), mnohé vody minerální podobného složení,
pak mnohé rostliny, výtažky a součástky rostlinné. Užívá se jich bohu¬
žel zhusta, ježto většina lidí trpí zažíváním porušeným a zřídka kdo ví,
jak snadno mu odpomoci správnou diétou.
Po každém podráždění nastane ochabnutí a opětované ochabnutí
vede k oslabení; po častém užívání projímadel nastane ochabnutí střev,
a to v té míře, že ani velké dávky nestačí a značné porušení zdraví na¬
stane. Nechť

každý se chrání projímadel, sám si jich nevyhledávaje, ne¬
znaje ani příčiny zácpy, ani vlastností projímadla dotyčného. Mnoho
škody se tím již nadělalo! Úplně neškodným lékem jsou určité pokrmy,
střeva k činnosti povzbuzující, v určitý čas požité. Dále chráníme se
pokrmů, o nichž víme, že vyvolávají zácpu.
Ráno na lačný žaludek sklenice čerstvé, studničné vody, po doušcích
pomalu vypita, účinkuje znamenitě. Tím se vyčišťují ústa a hrtan od
hlenu, povzbudí se odměšování šťáv žaludečních a chrání se i ústrojí
čivní.
Lžička medu, před tím požitá, zvýší účinek. I smíšenina vody
s medem jest výtečná.
Snídá se o hodinu později, aby účinek byl úplný. Kdo však trpí
přílišnou citlivostí nervů žaludečních nebo přebytkem kyseliny v ža¬
ludku, nechť se chrání studené vody i medu. Obojí by tu spíše uško¬
dilo než

prospělo.

Velice dobře
ovoce,

působí z rána, na lačný žaludek požívání čerstvého
kyselého mléka, syrovátky, kefíru atd. K ovoci, jehož v tom
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případě s prospěchem lze užiti, patří hrozny vinné, jablka, švestky, fíky,
nakyslé třešně, pomorance, meruňky. Podle stavu žaludku a střeva volí
se to či ono.
Při požívání salátů a hojných zelenin každý snadno se
obejde bez projímadel.
Nutno dáti projímadla v případech náhlé otravy nebo po něko¬
likadenní zácpě, nestačí-li klystýry, vyprazdňující toliko dolní část
střeva, užije se oleje ricinového nebo thé z trnčího květu a kůry krušinové,
poslednější, slabší, působí pozvolna. Olej ricinový dráždí často ke zvra¬
cení, čímž bývá účinek ovšem zmařen; tu užijeme oleje v oplatkách.
Jiná neškodná, mírně působící projímadla také jsou: prášek seidlický, syrup z manny a rebarbora. Vy střihati se jest však projímadel
solných, hořké vody, aloě, oleje krotonového, jedovatých sloučenin
kovů, kalomelu, který, žel, tak často dětem se dává; je to chlorid rtuťnatý.

Prostředky proti zácpě

a

oblenění činnosti střevní viz

ve

článku

„zácpa“.
Projímání znamená zmnožené vyprazdňování střev. Vyprázdnění
takové náhlé a řídké zoveme „p r ů j m e m“. Vyškytá se po náhlém
rozčilení, na počátku rozličných nemocí horečných, po požití některých

jídel

a nápojů a v průvodu některých nemocí.
žitá strava částečně beze změny, často žlázy

Při průjmu odchází po¬
střevní následkem prud¬
kého podráždění silně odměšují tekutiny pro zažívání nutné a tím ztrácí
tělo množství vody a za častého opakování se průjmu slábne. Netrvá-li
déle než po i—2 dny, není-li náklonnosti k průjmu ani zvláštních pří¬
znaků povážlivých, běží obyčejně o chybu diétní a ústrojí tělesné samo¬
činně hledí rychle zbaviti se látek Škodlivých, ve střevě se nahroma¬
divších. Tu nepřekážejme důkladnému vyčištění, hledejme však pří¬
činu a té se pak vystříhejme. (Katarrh střevní.)
Nepříjemného pocitu a prudkých často bolestí sprosfme se přimě¬
řenou stravou, polévkami slizovitými a teplými náčinky.
Proleženina.

Nemocní

ležící

dlouho

stejné poloze proleží
kůži, t. j. tlakem a slabým oběhem krevním odumře pokožka a utvoří
se velice bolestná rána.
Tu jest záchrana velice důležitá. Víme-li, že
nemocný dlouho bude musiti ležeti, mějme hned z počátku prolezení
na mysli.
Ustelme postel pečlivě, upevňujíce spodní prostěradlo tak,
aby zůstalo vždy hladké; omývejme místa poněkud zardělá bud čerstvou
vodou nebo přidejme citrónové šťávy; pomozme častěji nemocnému, aby
polohu poněkud pozměnil a v č a s podložme na několik hodin polštáře
kaučukové. Dojde-li přese všechnu péči k proleženině, pak ovšem jest
věcí lékaře udati, jak a co se činiti má.
ve
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látky lučebné, byliny, čarodějné moci
jiné byla snad za starších dob větší než dnes — nicméně však
inserty i dnes doporučují různé „tajné prostředky" léčebné. Zdán¬
livě či opravdu podaří se někomu spojití látky dávno známé, ale
aby jak možno z ,,vynálezu" svého těžil, nesvěří nikomu tajemství
svého léku. To jest původ tajných prostředků. Jindy zase vyrabitel
potáže se s dobrou a zaopatřuje se prvotními látkami výtečné jakosti,
vyrábí lék, který se opravdu zamlouvá poctivým svým původem — žel,
že obyčejně jen, pokud nezvítězí lakotnost. Moderní odrůdou jsou nyní
léky patentované, obyčejně velice drahé. Ježto suggesce hraje velikou
roli i tam, kde novinami zprostředkována bývá, má každý tajný lék
svou dobu zlatou, než jej předčí jiný.
Velmi hezké je hrdé prohlášení
vynálezců, že zaplatí určitou, slušnou sumičku peněz tomu, kdo nebude
s to, aby těšil se slíbenému účinku tajného léku.
V Anglii lcterás dáma
měla dosti odvahy, soudně cenu tu s doklaidy náležitými žádati a soudem
jí obnos ten byl plně přiřknut — od té doby jsou páni vynálezci méně
sebevědomí. Hlubším poznáním přírodních zákonů oslabí se zajisté
i naivní názor o divotvorných prostředcích — ač touha po nich jest
oprávněna a snadno pochopitelná. Methodou diéto-fysikální docílíme —
ovšem s větším namáháním
výsledků jistých a trvalých, sledujíce
chod zákonů přírodních a jdouce až ke kořenu zla, kdežto prostředky
lučebnými a pod. nejčastěji umírnujeme nebo uměle zatlačujeme jedno¬
tlivé příznaky a nedlouho se těšíme výsledku — pomíjejícímu.
Prostředky tajné. Víra

v

a

—

Protržení hrázky. Víme

z tělovědy, že část, ležící mezi hrmou a
řití, zove se hrází. Část tato jest velice důležitá, jestif při porodu nejen
poslední překážkou prostupování hlavičky, ale zároveň tvoří pevný pod¬
klad ústrojím malé pánve. Při porodu rychlém nemá ji části tyto času
poznenáhla se připraviti, povolí tedy tlaku a nastane trhlina; rovněž
tak se děje při tkanivu křehkém, při prvních porodech starších žen a
i při neobratném řízení porodu.
Každá trhlina má se tu sešiti. Nenít jen otevřená rána, kterou
očistky stále zaplavují, nebezpečna, ale trhlinou nešitou zkrátí se hráz
takj že při tlaku s hůry vnitřnosti malé pánve, děloha a konečník po¬

zbyvše opory stále hlouběji dolů se šinou za velikých nesnází nemocné.
Operace dodatečná jest pak daleko obtížnější, složitější než rychlé sešití
trhliny hned po porodu.
Prs, viz Nemoci prsu.

Průjem

se

zvracením

u

dětí. Malé děti, zvláště

v

nej parnějších

měsících letních, stiženy bývají prudkým průjmem a zvracením a ná¬
sledkem nedostatečné výživy i veliké ztráty tekutých částí očividně schá-

Tab. XIV.

Těhotenství.

TAB. XIV.
Děloha (matka, mateřník, uterus)
znázorněna v obr. 2. a 3., a to v barvě,

jest
velmi
tmavé, jak krevnatá ústrojí ve skutečnosti
vždycky vypadají. Na obr. 2. jest děloha
prázdná, dutina její větší, nežli ve skuteč¬
nosti bývá, silné svalnaté stěny její, vnitřní
sliznice, počátek pochvy jsou však ve správ¬
ném poměru. Obr. 5. znázorňuje „vajíčko"
ve stáří 12 neděl. Aby jednotlivé části lépe
od sebe byly odlišeny, jsou blány vaječné
kresleny světle, lůžko temně. Představme si,
že dutina děložní jest vyplněna vodou plo¬
dovou, ve které se malý plod volně pohybuje,
a světlé blány vaječné tvoří uzavřený vak.
Pupečníkem udržuje se spojení s tělem ma¬
teřským. Obr. 1. a 4. znázorňuje dle pří¬
rody věrně polohu dítěte v těle mateř¬
ském před porodem a při porodu. Seznáváme jimi, jak málo místa zaujímá tak ulo¬
žené tělíčko dítěte a jak účelné jest takové
uložení jeho. Na zmrzlých mrtvolách bylo
možno konati studie takovéto; byly pilou
rozříznuty od předu do zadu a tím získány
trvalé obrazy, jež nám dovedou říci více,
nežli nejduchaplnější přednášky. Na obr. 1.
jest hlava dětská ještě nad kostmi pánevními
a mění také ještě polohu svoji, jak o tom
svědčí částečně pod hlavičkou uložená pra¬
vá paže; na obr. 4. jest hlavička již mezi ko¬
stí stydkou a předhořím a jest tlakem shora
dolů působícím ve směru tom puzena do
předu, čímž nabývá tvaru podlouhlého. Paže
obrátily se dolů, vak plodový se dole vykle¬
nul, průchod rodidel se zkrátil. Srovnáme-li
pozorně obr. 1. s obr. 4., objasníme si, jak
dítě opouští tělo mateřské.

Tenké střevo

Vejcovod

Žaludek
Dutina

Děloha

hrdla

děloíni

dělohy

Sliznice

Pupečník

Branka
Pochva

Obratle

Normální děloha
Vak

(Poloviční velikost.

plodový

Průřez.)

Dno děloíni

Zavřená branka
Normální

Měchýř močový

(pravý)

Pochva

Konečník

Branka
v

Průřez životem těhotné

levém

ženy

se
plod
vejcovodu

ku konci těhotenství.

Pohlavní
s

těhotenstvím

ústrojí ženské
v

levém vejcovodu.

Játra
Žaludek

Lůíko

Mázdry
plodové

Tenké střevo
Lůlko

Pupečník
Předhoří

Kost

Vak

stydká

Trubice močová

plodový

Vchod do
Hráz

pochvy

Lidský zárodek
Průřez těhotné
za

ve

ženy

doby vypuzení.

Těhotenství
Nakladatel Jos* R. Vilímek

v

Praze.

12 nedělích.

(2/a přirozené velikosti.)
a

porod.
Tab. XIV.
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hynou. Děti vlastní matkou kojené zřídka onemocní v tak nebez¬
míře a proto by matky všemožným způsobem měly hleděti, aby
své děti samy. Při nebezpečném onemocnění tomto — nezapomí¬
nikdy, že průjem malých dětí vždy jest nemocí nebezpečnou,
a že nesmíme jej porovnávati s přechodným průjmem vrostlých! —
běží o nákazu, a vidíme-li hnusné ty černé „cumlíky“, na nichž sliny
dětské stále se rozkládají a jež děti často v nej horší špíně otírají, na
zem
házejí, a jež matka klidně pak zvedne a někdy — ne vždy — špina¬
vou zástěrou otře a přímo zase vstrčí do úst miláčka svého, divíme se,
že děti nemrou ještě hojněji. Jednání takové jest hanebné a nesvědčí
ani o důmyslu ani o velké lásce a nadšení pro čistotu. K tomu pozdržme
jen chvilenku nos nad lůžkem a někdy i elegantním kočárkem nemluv¬
něte a užasneme, co látek rozkladných, hnilobných stále děťátko obklo¬
puje, a proto nehledejme příčiny průjmu příliš daleko!
Dokázáno, že v rource skleněné na násadci kaučukovém množství
bakterií se uhnízdí i při veliké čistotě, ale že největší nebezpečí vězí
v
dotýkání se znečištěných plenek; zárodky odtud rukou ošetřovatelky
přenášejí se znovu na lahvičku a násadec i do úst dětí uměle živených.
zejí a
pečné
kojily
nejme

Léčení.

Nejlepší prostředek, jejž však také i nejnesnadněji najest: dobrá kojná. U dětí při prsu zkusíme bílek čerstvého
vejce sešlehaný s půl litrem vody; majít nebohé ty děti žízeň následkem
ztráty tekutin. Lázní 40° C. zahřejeme celé ochlazující se tělíčko a občas
dáme lžíci svařené, vychladlé vody 150 C. v klystýru; ten osvěží vnitř¬
nosti a poněkud nahradí ztrátu tekutin, dáme-li jej po samovolném vy¬
prázdnění. Nezapomínejme, že zdravému i nemocnému dítěti třeba
jen čerstvého vzduchu — není nic smutnějšího, než úplně zabedněné
děti nucené znovu vdechovati vzduch, znečištěný vlastním dýcháním.
Matka nechť se varuje přes tu chvíli chtíti takto nemocné děcko
krmiti. Podá-li se zdravému dítěti rychle za sebou mléko, tak že čerstvé
se dostane do
zpola stráveného, najisto si pokazí žaludek. Děti často
křičí, protože mají žízeň a ne hlad. Je-li poněkud možno, zkusí se dáti
nemocnému po dvou hodinách pozvolna něco odvaru rýže, je-li starší
tří měsíců, trochu moučky dětské, málo a pozvolna; dítě majíc žízeň
hltavě počíná piti, i nutno tu brániti. Ovšem včas nutno povolati lékaře.
lézti lze,

Předčasný porod nastává před

uplynutím normální doby těho¬
sedmém měsíci; odejde-li plod před
dobou touto, mluvíme o potratu. Děti v sedmém měsíci narozené mohou
po krátkou dobu i žiti; děti osmiměsíčné lze dokonce i neskonalou péčí,
pocházejí-li od zdravých rodičů, vychovati. Ovšem zůstávají děti ty
choulostivé a podléhají snadno nemocem.
tenství,

po

28 témdni, neboli

Žena lékařkou.

po

45

LÉČENÍ

354

BEZ

JEDŮ.

V

zájmu matky, ale jen po důkladném uvážení a po poradě s lékaři
někdy nutno předčasný porod zavěsti. O všem tom podrobněji v díle
pojednávajícím o těhotenství.
Překrmení.

Při nervositě,

při vysílení zavedena v novější době
překrmení. Nemocný se isoluje, zavře s ošetřovatelkou, nesmí
se ničím
zabývati, žádné návštěvy přijímati, musí ležeti a nechati se
krmiti za hnětení celého těla. V některých případech nemocní po šesti
osmi nedělích vstanou otylí, značně těžší — často však jest s tím
spojena chudokrevnost, nebo váhy zase rychle ubývá. Někteří nemocní
nemohou snésti methody této pro porušené zažívání i poruchy duševní.
methoda

—

Překrvení znamená bud

zvýšený přítok nebo zmenšený odtok krve
ústrojí; jest to mírnější stupeň návalu krve,
o němž jinde.
Zvláště sliznice jeví často značnější překrvení, jako
sliznice oka, nosu, dásní, hltanu a sliznice dělohy. Pohyb pravidelný,
tělocvik, massáže a vodoléčba tu pomáhá vždy.
v

některém dílu těla nebo

Přeludy smyslů vyskytují se při těžkých nemocech mozku, při
otravách, i lihem, následkem podráždění mozku. Nemocný vidí nepří¬
tomné

osoby, slyší je mluviti, a není to jen domněnka jeho, nýbrž on
vidí, slyší, proto marno chtíti ho přesvědčiti a usvědčiti, tím se jen
ještě více dráždí. Přeludy pudí nešťastníky ty k hrozným činům, proto
nutno v čas poraditi se se zkušeným lékařem.
Příjice

syphilis, známa jest od 15. století. Ted jest rozšířena
a vedla ke kruté
poznámce, že pro „divoké" národy
byla civilisace — syphilisací. Příjice snadno se přenáší, a to hlavně
stykem pohlavním. Nákaza pronikne celé tělo a často opětným probu¬
zením znovu se objevuje až ke konci života. První známkou jest vřed
příjičný, o němž jsme se již zmínili, provázený zduřením a někdy i zhnisáním žláz; drobná, rudá vyrážka — roseola syphilitica — objeví se
pak po celém těle. Později, často po letech, objevují se po těle hlízy,
rozpadající se ve vředy; ani mozek, ani mícha nečiní výjimky, všude
mohou se gummata, hlívy objeviti a vésti znenáhla k smutnému konci.
ve

—

všech zemích

Nemoc neušetří potomstva; — děti otce příjičného
života schopny, bud se narodí se známkami příjice — zřídka

bud nejsou

bývá matka
případy takové jsou známy. Často objeví se známky příjice
u dětí velmi
pozdě — pisatelka viděla na klinice prof. Demme děvče
7leté s velkým vředem příjičným na kosti hrudní. Zde ovšem se stano¬
viska zdravotního především hleděti jest obrany, vvhnouti se nemoci;
léčení trvá dlouho, nemoc na pohled zmizí a náhle někde znovu propuká.
ušetřena,

ac
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Známo, že dramatik francouzský Brieux palčivou tu otázku chtěl uvésti
na
se

jeviště. Jde tu o těžké problémy. Každá rodina, každý národ by
měl vší mocí zhoubné té nemoci brániti — málo tu pomůže konej -

časem ztrácí nej zhoubnější sílu, že se stává mírnější —
pokolení lidské stává se alkoholismem za to méně resistentním a zmo¬

šení, že

nemoc

řená rodina

neutěší ani

archivech ne¬
práchniví materiál, který by obecenstvu jinak impo¬
noval, než nej dojemnější divadelní kus. Rodiče by u vědomi veliké
zodpovědnosti otázce té měli věnovati všechnu pozornost — nezdá se
nám, že by vřelá, opravdová láska k dětem nenalezla cesty, syny
odvrátiti s nebezpečné cesty a dcery chrániti, aby sňatkem slepě nevrhaly se v záhubu mravní i fysickou. Státy a vlády do nedávná ujišťo¬
valy, že užívají nej lepší methody, zlu brániti — výsledek to nepotvrzuje
a mezi učenci, odborníky a filantropy se věc stále uvažuje a přetřásá.
Léčení. Beze rtuti se příjice léčiti nedá. Slunečními koupelemi,
zaobalováním, horkými lázněmi, diétou. léčba rtutí se podporuje a jed,
jenž je lékem, zase z těla vypudí dez poškození organismu. Léčení bez
lékaře není možné. Ten účinek by Brieuxův kus divadelní byl měl, že
by byl otřásl ospalým svědomím mužů — mnohý vida hrozné ná¬
sledky živě vylíčeny před sebou, byl by se zděsil, tolik neštěstí uvaliti
na ženu, na dítě. Úzkostlivým mlčením a zakrýváním otupí cit zodpo¬
vědnosti a lékař nemá dosti autority, ani práva, neštěstí zabrániti, jakž
Brieux trefně vylíčil. Velice známý pařížský lékař zakázal mladému
nemocnému sňatek před uplynutím tří roků a před novým vyšetřením.
K ztrnutí svému brzo na to dostal snubní lístek; nemocný se zasnoubil
s dcerou dávného
přítele lékařova. Lékař ihned vyhledal mladého muže
a
zapřísahal ho, aby sečkal — snoubenec se mu vysmál. Lékař, který
ovšem vázán byl lékařským tajemstvím, jež mu nemocný cynicky při¬
pomněl, vysmívaje se bezmocné zuřivosti jeho, konečně vyskočil, po¬
stavil se před mladého muže a s důrazem řekl: „Pane, zítra objevím se
ve vašem klubu, na
ulici, kdekoliv, před svědky vás zpoličkuji, vy mne
vyzvete, jsem znamenitý střelec a ručím vám za to, že vás zastřelím,
protože jsem odhodlán, zachrániti dceru svého přítele před bídníkem!“
Tu mladý pán ovšem ztichl, zasnoubení zrušeno a zmizel — to není
mocnic

drama

a

se

nej krásnější theorií! Ostatně

v

blázinců

divadelní, ale

ze

života, pravdivé!

Příjičný vřed ci šankr tvrdý povstává při nákaze za obcování po¬
hlavního na částech pohlavních, někdy i na ústech i jinde. Při této ne¬
moci

žlázy tříselné duří, někdy i zhnisají. Ženy bez tušení o pravém
uvrženy býti v hrozný osud —
pravý to zločin. Pisatelka viděla starší, příjemnou dámu s výrazem
hlubokého smutku a resignace v celém vzezření. Přišla si dáti
prostavu věcí mohou nesvědomitostí muže
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hlédnouti krk.

Jsouc mladou, krásnou a bohatou dívkou, zasnoubila se;
před svatbou utvořil se jí podivný vřed na rtu; domácí lékař vše¬
cek bez sebe nejprve rodičům, pak šetrně i jí sdělil, že snoubenec její,
jsa příjicí stižen, nemoc políbením jí sdělil. Bylo ovšem po svatbě, po
štěstí, po důvěře — nebohá dáma, v sebe uzavřena, zdrcena tiše žila,
očekávajíc vždy nové objevení se kruté nemoci té.
Léčení. Ježto běží zde často o nežit nebo jiný vřed, méně osudný,
nutno vždy poraditi se s lékařem. Léčení viz v předcházejícím článku.
krátce

smíšenina pryskyřic, vosku a prostředků léčeb¬
ných na plátno nebo tafet natřených. Amerika v poslední době nás zá¬
sobuje „výtečným" přílepem proti nastuzení, píchání atd. — Těmto
s pravým americkým humbugem oznamovaným věcem nevěřme! Jinak
ovšem, předepsán-li lék v podobě této při nemocích kožních, na př. kde
lékař může určití, co a v jaké dávce přimísiti nutno. Přílep anglický
nosíváme obyčejně v kapse, abychom malé rány ihned pokryli — jen
nemá přílep ten nikdy v tobolce se otírati o peníze, na nichž lpí — lec¬
Přílep (náplast) je

cos! Také

se

nesmí shniti.

Přílep anglický, čistě uschovaný, má býti vždy po ruce, zvláště

ošetřujeme-li nemocné. Malé rány právě jsou nebezpečny tím, že si
jich nevšímáme, zanedbáváním často vznikne nákaza a pak je zle. Rána
ovšem především svařenou nebo čistou vodou dobře se má očistiti a pak
přílepem navlhčeným, ne slinami, ale teplou převařenou vodou pokryti.
Často se stává, že prst kol nehtu nebo hrot prstu počne
pobolívati, zardívá se, puchne, dostavují se bolesti, utvoří se světlé
místo, které žloutne, konečně pukne, hnis vyteče a jest po bolesti. Jindy
zánět počíná v hlubších vrstvách, bolesti a horečka jsou velice prudké,
nastane nespavost, rozčilení, nechuť k jídlu a věc může pak po několik
Přímět.

neděl

vléci

často

chybou nemocného. Pisatelka byla kdys zavo¬
stižené přímětí. Teplými obklady hnisání
uspíšeno tak, že ráno rozhodnuto odpoledne vykonati nabodnutí. Odpo¬
ledne služka všecka spokojena s úsměvem vítala pisatelku, ujišťujíc, že
netřeba již nože. Došla totiž ke své švadleně a ta jí přímět jehlou pro¬
píchla. Služka byla důtklivě varována, aby sama neoperovala — po¬
slechla, ale operaci přenechala švadleně. Druhý den ráno telefonováno
pro pisatelku; služka, zardělá, rozčilená, měla horečku přes 390 C. Prst
znovu zpuchlý nejen byl bolestivý, ale tlakem vzbuzena bolest šlach.
Služka dopravena do nemocnice, kde po šest neděl léčena — rána byla
infikována a zánět i hnisání prodralo se podél šlach na předloktí; na
památku zůstal jí zkřivený prst. Manželka řezníka měla kdys též důse

—

lána k mladé, nezkušené služce,
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vtipný nápad a aby si neuškodila, vzala zlatou svou brož a propíchla
jí malý přímět; prst zpuchl a bylo třeba hlubokého řezu, aby tkaniva
řádně byla očištěna.

Obr. 262.

Koupel hrudní.

přímětů souvisí u žen s jistou
prací. Pozorovala je u služky, která jich vždy měla několik v zimě,
kdy se čistí petrolejové lampy. Při nedbalém čištění neutrží nikdo
Pisatelce

se

zdá, že objevení se

úrazů, ale služka svědomitě prsty
všude, zvláště za ,,zoubky'“
hořáku, a to bez malých oděrek
třela

nestalo. Tím

jsou malé
oděrky, jichž si nikdo nevšimne,
osudný; zrovna tudy se vockuje
ovšem

se

infekce.

naduří,

Žlázy podpažní obyčejně
často i hnisají

po

pří-

mětu.

Léčení.

Smočíme

kousky
plátna ve vodě 30° C. a obvineme
prst, často je měníce. Koupáme
Obr. 263. Pololázen pro děti.
celou ruku ve vodě 30° C., při
hnisání horké obkladky a koupel 40° C. Je-li hnisání hluboké, nutno
povolati lékaře, bývát často zachvácena kost i pochvy šlach.
Mladá, nervósní paní v druhém svém těhotenství trpěla přímětem
a noci proběhala, ovinujíc prst jen na sucho.
Později poučivši se, jak
lze vodou léčiti, znovu byla stižena přímětem, a to na několika prstech.
Jakmile zpozorovala první příznaky, zaobalila ruku do obkladu 350 C.
a dvakráte v témdni po půl hodiny koupala ve vodě rovněž o 350 C.
Dva prsty se vyhojily bez hnisání, třetí, méně pozorně byv ošetřován,
zhnisal, hnis provalil se, ale bez bolesti, a za několik dnů se zhojil. Paní
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nemajíc po ruce teplé vody, zkusila studenou, ale hned bylo hůř,
rychle vrátiti se k obkladkům teplým.

i musila

Přístroje koupací. Hospodyně bývá na rozpacích, jaké koupadlo
by si mely pro domácnost opatřiti. Radíme k formě zobrazené na
výkresu 262. až 264. Je mnohem příručnější než vana obr. 265., snáze
se přenáší,
snáze se uschová a hodí se ke všelikým výkonům, jako

Obr. 264. Polévání kolena.

lázeň

sědací, skorém jako pololázeň, možno v ní polévati a pod. Jako
přístroj ten s teploměrem a ručníky velice doporučiti;
prospěje mladé paní víc, než nějaká dvanáctá lampa.
dárek svatební lze

Příušnice

je znázorněna na obr. 266., zároveň
se nacházející.

se

žlázou slinovou

pod dolní čelistí
Psotník

dětí, božec. Křeče, nastávající v bezvědomí, škubáni
jistých svalech, při čemž oči obráceny v sloup, měnící se barva v obli¬
čeji, ztocení končetin, vše to končící umdlením, zoveme psotníkem. Děti
rodičů nervosních a požívajících lihové nápoje v prvním roce často' trpí

v

u
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psotnikem: stačí porušení v zažívání, aby povstal záchvat. V záchvatu
samém děti zřídka hynou, ale ovšem po častých záchvatech.
Léčení. Odstranění všeho, co děcko dráždí, jest první úlohou.
Sešlým kojencům, jen uměle živeným, najděme kojnou, starším upravme

dejme mléko kozí, které často snadněji se snáší než kravské;
polévky nemastné, rýžové, kroupové, žádný cognac. Prof. Demme viděl
právě po lihových nápojích propuknutí eklampsie, božce. Dítě musí se
zdržovati pokud lze na čerstvém vzduchu; večer vlažný obklad na život,
denně koupel 370 C, ochlazování poléváním poněkud chladnějším.
stravu:

Hleďme docíliti všeobecného sesílení.

Obr. 265. Celková koupel.

Za záchvatu svlékněme

šatečky, třeme končetiny vlhkým šatem, po¬
zahřívejme teplými — ne horkými — lahvemi; vlažný
klystýr často přeruší záchvat. Obluzení následující zapudíme omýváním
ložme děcko
vodou

s

a

octem a

zahřátím.

Puchýře od popálení nastávají

pod vlivem značné teploty; po¬
pak pozvedá a pod ní hromadí se čirá tekutina, která brzo
zhnisá; pukne-li nebo odře-li se puchýř, obnaží se škára a působí značné
kožka

se

bolesti.
Léčení.

Jehlu, do žhava rozpálíme, načež necháme ji vychladbychom se prsty dotkli hrotu jejího, napíchneme puchýř
na nej
vyšším jeho bodu a za jemného tlaku kouskem čisté vaty vytla¬
číme tekutinu a přiložíme mast borovou (vaselinu) na čistý mull na¬
třenou. Znečištěnou ránu dříve pozorně očistíme a odumírající kousky
nouti

a

aniž

kůže odstraníme.
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Pukání kůže. Kůže

někdy
rozmanitých pííčin puká
pod vlivem zevním, zvláště
na rukou, což
je velice bole¬
stivé, ježto škára nervy cho¬
vající v puklině se obnaží.
Natřeme ruce po umytí ihned
jemným tukem, a úd před
úrazem chráníme dopřáva¬
z

jíce

mu

klidu.

Pupek, viz Nemoci pupku.
Pysk

znázorňuje
267. a barev, tabulka.
Rozekláni rtu horního jest
věc přirozená při plodu dvou¬
měsíčním, jak uvidíme jinde.
Obr. 266. Žlázy slinné v okolí dutiny ústní.
1—2 žlázky pysků; 3 žlázy lícní; 4—5 příušnice; Někdy se rozekláni
to ne¬
6 vývod příušnice; 7 žláza pod čelistí dolejší;
8 žláza štítová; 9 kývač; 10—14 svaly; 15 žíla; spojí a povstává pysk zaječí.
zaječí

obr.

16

Znetvoření

krkavice; 17 tepna.

to

nutno

zběh¬

lým operateurem dáti odstranevadit jenom při výživě děcka, ale bývá příčinou prudkých
katarrhů plicních i zánětů plic, protože nečistý vzduch
přímo ústy se
niti,

žene do

plic.

R
Radost.

R

Jako starosti oslabují, zdraví podkopávají, velké leknutí
usmrcuje, tak radost a veselí může vésti k polepšení nemoci a k vy¬
hojení — nejen v románech. Jak často schází ženám zdravá energie,
zdravý odpor proti vlivům nepříznivým — hned vidíme slzy a slyšíme
štkání. Proto jest velice důležito, aby ženy pěstily
samy v sobě a dcerách
svých zdravou, zdatnou mysl. I když se ohýbáme pod tíží strastí a nepří¬
znivých poměrů, nedejme se zlomiti. Nestaňme
se nevrlými, zakyslými.
Obyčejně tu jde o ne¬
dostatek vůle a o přebytek fysické slabosti.
Mnoho žen si zvykne stále hekati a naříkati.
To jest nedůstojné, dětinské, chorobné. Ne¬
ustaňme, až zvíme, nevězí-li za tím vším cho¬
roba. Naříkání potlačujme udatně a chorobu
vylečme! Tělocvik plic, stoupání do vrchu, urovnání oekonomie těla často podivuhodně
Obr. 267. Pysk zaječí.
i
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působí. Klesá-li již již někdo pod bolem nebo chorobným rozladěním,
hledme mu splniti nenadále velké přání, nebo mu opatřme návštěvou
velice milou, ale neočekávanou úplně jiný směr myšlenek. Radost jest
neocenitelný prostředek a srdečný smích nenahraditelná medicína.
vyznačuje se rychlým vzrůstem tkáně na dotyčném místě
neobvykle, která se rozpadá a ničí ústrojí, v němž se usídlila. Nádor ten
rozežírá i nervy — odtud často hrozné bolesti — a cévy — odtud i hrozné
často krvácení z cev větších. Záhy vede k vysílení a k smrti. Příčiny
rakoviny neznáme; zdá se, že bude to asi nákaza, která rovněž
je s to, aby podťala organism statný, zdravý, v nej lepších letech.
Zvláštní jest, že rakovina se vyskytuje též hojně u našich zvířat
domácích. Vepřový dobytek prý zvláště jest náchylen k té děsné nemoci
a proto
prý pravověrní židé a mohamedáni rakem skoro nikdy netrpí.
V Anglii tuberkulosy ubývá, rakoviny však děsně přibývá. Pisatelka
jest toho náhledu, že tu dědičnost hraje asi touž roli, jako při malarii,
zimnici střídavé, t. j. žádnou. Nelze si dobře vysvětliti, proč by dcera
se dočkala 60. roku, než „dědičná" nemoc i u ní propukne.
Jde-li o ná¬
kazu masem, o přenesení nemocí zvířaty domácími, tu onemocní sou¬
rozenci, ne .snad protože jsou dcerami a syny rodičů nemocí tou zahy¬
nulých, nýbrž proto, že žijí v téže nákaze. Poslední enquéta lékařů ně¬
meckých vedla rovněž k výroku, že dědičnosti rakoviny dokázati nelze.
Při hojném vyskytování se nemoci ovšem je pochopitelno, že rodiče
i děti stiženi bývají dosti často.
Léčení jest při tak problematické a neúprosné nemoci jen po¬
tlačující z počátku, t. j. vyříznutí místního onemocněni, a to jak možno
záhy, a pak sílení organismu, snad i důkladná změna stravy, místo
stravy masité strava bylinná; při mírné vodoléčbě prý nemocní mnohem
méně trpí a odměšek vředů prý méně páchne. Ovšem tu jest věd lékaře
rozhodnouti, co činiti k úlevě nešťastných obětí.
Rakovina

Rakovina střeva bývá nej častěji v konečníku, řidčeji ve slepém
a velice zřídka i na
jiných místech a může stihnouti i mladší lidi,

střevě

hojněji se však vyskytuje ve vyšším stáří. Rakovina konečníku spíše
se rozpozná v čas, ježto krváceni,
zarudlý hlen a bolesti na onemocnění
to upozorní.
Rakoviny výše ležící překvapují často nemocného i lékaře
příznaky „miserere", uzavřením střeva; za prudkých bolestí nastává
nezkrotitelné zvracení i obsahu střev a při operaci tu nezbytné shledá
se rakovina, střevo úplně
vyplňující. Při nádorech v dolní části střeva
upozorní forma tuhé stolice na nebezpečí, stolice, procházejíc zúženou
částí, jest bud sploštělá nebo tenká, často jako tužka — tu ovšem jde
o změnu již značnou.
Průběh rakoviny, kterou operovati lze někdy
Žena lékařkou.

45
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dobrým výsledkem, trvá i—4 roky, rakovina zavlečena bývá odtud
játra, v pobřišnici atd. a nemocný zahyne vysílením nebo následkem

rozšíření

se

nemoci.

rozpoznána není,
rozpoznána-li v čas, asi nikdo nebude raditi co
jiného než radikální operaci, třeba často nastanou recidivy. Po operaci
ovšem třeba pečlivého ošetřování, stravy lehké, převážné bylinné, mnoho
čerstvého vzduchu, sedací lázně a pečlivého dohledu lékařem.
O léčení

se

tu

šířiti nemůžeme; dokud rakovina

léčiti nic nemůžeme, a

ji bráti,
ježto po ní nastává zácpa a konečně jí i zvykneme. Lépe působiti na sto¬
lici diétou, massáží a tělocvikem v pokoji, při otevřeném okně.
Rebarbora, reveň, slouží jako projimadlo. Neradno často

Reforma hostinců. Kdo

nepředpojatě studuje poněkud život ho¬
stinský, pozná záhy, že jest pramenem mnohého zla — nejen pro ho¬
stinské a pro personál tu zaměstnaný, ale pro hosty samé. Výpary tě¬
lesné, piva, jídel a rozličných více méně „jemných" tabáků tvoří atmo¬
sféru, kterou veřejné zdravotnictví by naprosto na pí\ v trestnicích
netrpělo. K tomu nemírné pití lihovin, sklenice, lžíce a vidličky
věru ne moderním způsobem desinfikované — ethické stránky se ani
nedotýkáme! A kolik hodin denně stráví tu muži — aby prý se „zo¬
tavili".

To vše vedlo k usilování

reformu

hospod. Hostinští by jednali
vlastním zájmu, kdyby sami se chopili věci — není však
na to pomyšlení, proto se ozývá obecenstvo, a to s úspěchem. Že místnost,
kde tolik puchu a nezdravých plynů se vyvinuje, má býti tak větrána,
aby vzduch stále se obnovoval, jest požadavek zdravotnictví i dosti pri¬
mitivního. Pak žádáno za odstranění nuceného pití. Vstoupí-li ob¬
chodník do hostince, musí si objednati něco k pití. V Mnichově
v jednom z předních hostinců zavedeno vstupné — u vchodu dostane
host lístek; objedná-li si přece něco, odečte se mu vstupné; obstará-li si,
čeho si přál, odbyl-li si schůzku, přečetl-li si noviny, odejde klidně,
a jsou oba spokojeni, hostinský i host.
Pak žádáno zavedení nápojů
líhu prostých, a to bez nesmyslného zvýšení cen. Minerální vody pro¬
dávají se v hotelích a hostincích za ceny neslýchané, nedovolené — aby
obecenstvo, donuceno, pilo raději nápoje lihové.
Nejlépe rozřešily otázky ty dámy francouzské, vážně předmět ten
pojímající: Francouzka pravá cítí se paní a vládkyní domu a c h c e si
dům vésti tak, aby jak možno byla šťastnou. Všechna péče její tíhne
k tomu, aby upoutala muže doma, nejen že stále ho nenápadně
obklopuje všemožným pohodlím, zůstávajíc vždy rozmilou, vlíd¬
nou a trpělivou,. ale poznavši osoby, s kterými muž rád si pohovoří,

ovšem

jen

ve

o
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nepravém, nýbrž jinde, na pravém místě, pozve známé
jest zase roztomilou s nimi, každý rád vchází do domácnosti, kde mu
milo a volno
raději, než do hospody! Patrno, že k štěstí třeba rovněž
trochu
studia! Matky by syny své měly povzbuzovati ke hrám venku,
k výletům s ranečkem na zádech, o kousku chleba a doušku vody a
mléka; k fotografování — zvláště však k hudbě s přáteli, bez hostin a
velkého apparátu. Jest pravé neštěstí, že nevíme již ani, jak jednoduše to
všechno lze zaříditi, a netečně hledíme, jak mládež plýtvá silami, schází
před časem — štěstí nepoznavši!
nešetří

na

místě

a

—

—

Reformní oblek dle prof. Jaegra. Zásluhou Jaegra jest, že vyvolal
důkladnou diskussi o oděvu,- ovšem skorém jen mužském. Reforma jeho

nezvítězila, ale zbyla nám správní idea o

průdušnosti

a

vstřeba-

vosti látek oděvních.

Respirátor jest přístroj, který upevněn jsa k nosu
k očištění a k ohřátí vzduchu. Tím nemocný ještě více

měl sloužiti
zchoulostiví.

Lépe jest otevíráním okna v noci, vzdušnými lázněmi, cvičením dyse otužovati, ale především postarati se o nej lepší respirátor —
vlastní nos a dýchati jen nosem; je-li ucpán, nutno vždy v čas poraditi
se s lékařem. V dílnách, kde se vyvíjí mnoho prachu a škodlivé plyny,
jest respirátor ovšem nezbytný.

chadel

zachvacuje buď klouby, buď svaly; může nastati
náhle, za prudké horečky i bezvědomí, nebo je vleklý, a tu, jde-li
o klouby, nesnadno lze jej někdy rozeznati ode dny. Při rheumatismu
snadno onemocní i srdce i pohrudnice.
Léčení. Vlhké byty jsou mnohým lidem osudný, buď se roznemohou v nich zánětem ledvin nebo rheumatismem a pod.
Koupele sluneční, horké koupele vzdušné, koupele bylinné jsou tu
účinné. V létě v zimě stižený má nositi na těle látky síťkované, aby za
náhlého chladu kůže, u rheumatiků vždý vlhká, náhle neochladla.
Při náhlém hostci kloubním celé zaobalení, teplé koupele. Při
náhlém hostci kloubu jen jednoho též se osvědčila massáže po io min.
denně petrolejem — nám se však zdá, že nemocný při tom asi slyší
andělíčky zpívati, nehledě k tomu, že může kůže povážlivě onemocnětí.
Rheumatismus

následkem- chorobných změn v těle nebo
Jeví se návalem krve k hlavě, okem jiskří¬
cím se, zrychleným tempem, zbytečným pohybem a pod. Při slabosti
ústrojí čivového nastane nespavost, nechuť k jídlu, rozdráždění a pod. Pří
vadách srdečních a nemocech nervových nutno léčiti tyto příčiny. Mimo
Rozčilení povstává bud
následkem popudů duševních.
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opatrně dáme koupel na nohy 40° C. po 10 vteřin, studené obkladky

lýtka, chladný obkladek na hlavu, studený obkladek na srdce, kde
cvičíme dýchání a nezapomeneme odstraniti zácpu.

možno,

Rozklad krve. Krev za vlivu otrav může se tak změniti ve skladbě
své lučební, že se nehodí k udržení života, rozkládá se. To se stává,
dostanou-li se jedy do těla žaludkem neb uštknutím, kousnutím jedo¬

vatých nebo nemocných zvířat ; při nahromadění se látek škodných za
porušené výměny látek, při onemocnění tkaniva ledvin, jater,
při vstřebání zkažené moči a hnisu, při otravě jedy, tvořícími se v těle
našem z!a zvláštních podmínek, tak zv. autoin-toxiaci a pod.

hluboce

Léčení

musí dbáti

především vymýtění látek škodných, a to
následujícím zabalením suchým, aby silné
pocení nastalo. Studené obkladky na hlavu a polévání v lázni.

lázněmi

z

horkého vzduchu

s

Rtuť jest ode dávna oblíbeným lékem — nebezpečným.
I
lékaři má mnoho nepřátel pro časté otravy jí zaviněné. Nejvíce
užívá se oři příjici; ježto se však množí dobré výsledky methodou

mezi
rtuti

fysi-

kálně diétetickou docílené, lze doufati, že se bude rtuti méně užívati.
Velmi hojného rozšíření doznal kalomel a sublimát, ač byly často pří¬
činou otrav.
Růže jest infekční zánět kůže, probíhající za značné často
ba i těžkého onemocnění. Obyčejně se objevuje v obličeji, při
nose

a

oděrkách, kudy nákaza vniknouti může; vyškytá

starých nemocnicích

a

blázincích jako zduřenina

se

horečky,
bolavém
zhusta ve

ran.

Léčení.

Studené, odvádějící obkladky, chladné klystýry, ovoce,
po horečce teplé koupele celého těla, pocení; vymývání nosu teplou
vodou. Při vysoké horečce, při růži plazivé, která přechází z místa na
místo, nutno ovšem přenechati léčení lékaři, kterého svého zdraví bed¬
livý nemocný přivolá v každém případě řůže.
Rybí tuk má asi

zrovna tolik ctitelů jako nepřátel.
Zajisté jest
pomůckou při výživě dětí krtičnatých v zimě; jakmile nastáva
teplo, musí se ustati. Stopy jódu a pak součástky žlučové zvyšují značně
vstřebatelnost rybího tuku, jak pokusy zjištěno.
Často podávána sma¬
žená, tence nakrájená slanina, smetana, máslo; rybí tuk však snáze po
delší dobu býval snášen. Kde jest příliš velký odpor proti rybímu tuku,
dávati se nesmí. Lépe vždy začínati několika kapkami a pak stoupati.
Rybí tuk zažloutlý jest výhodnější než úplně bezbarvý. Žlázy krční
zduřelé zhnisaly-li, musí se operací otevřití a vyčistiti.
cennou
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Rýma jest náhlý katarrh sliznice nosní s jistým účinkem nepřízni-

vým na mozek a zdraví celého těla. Dáme na noc obkladek kol hrudi,
koupeme nohy 40° C, koupeme i obličej v teplé vodě, pomázneme vchod
nosu vaselinou a zůstaneme v čerstvém vzduchu stále stejné tempera*
tury, měníce často šátek kapesní, ale utírajíce pouze nos; každá
energická akce tu vhání zase více krve do nosu a zhoršuje zánět. Limo¬
náda citrónová a ovoce postačí. Po horečce se vypotíme horkým vzdu¬
chem a v pololázni se vykoupeme.

Reč huhňavá mívá příčinu, kterou musíme v čas hledati. Bud jde
o bujení v zadní části
dutiny nosní, a tu bývají děti často jako přihlouplé,
nedoslýchají a ve škole nevidíme pokroků; nebo jde o ochrnutí svalů,
měkké patro pozdvihujících; tu tekutiny při pití často vytékají nosem:
to pozorujeme po záškrtu. Při bujení nutno opatrně provésti operaci a
pak energicky odváděti krev od hlavy, síliti celé tělo, kloktati roztokem
citrónové

šťávy. Ochrnutí

Rez císařský koná

po

záškrtu mizí sesílením celého těla.

jsou-li kosti pánve tak súženy, že porod jest
má-li život děcka býti zachován. V dobách, kdv
chirurgie byla málo vyvinuta a chloroformová narkosa známa nebyla,
měla operace ta ovšem docela jiný význam než dnes; vyžadovala situace
ta matku odhodlanou životem svým zaplatiti život dědice nebo ná¬
se,

naprosto nemožným a

sledníka.

Říhání. Při zažívání vyvinují se vždy i plyny, jichž množství jest
nestejné dle požité potravy a dle stavu žaludku. Plyny ty jsou pod
značným tlakem, vytváří-li se rychle, hledí uniknouti a razí si cestu
tam, kde odpor jest nejslabší, to jest obyčejně požerákem a ústy. I u lidí
nervosních vídáme velké obtíže způsobené plyny v žaludku, jenže tu
často bývá i hojně spolknutého vzduchu, jenž se dostává do žaludku
s pokrmy, se slinami a pod.
Léčení záleží

upravení diéty a zlepšení zažívání. Vše, co na¬
dýmá po zkušenosti nemocného, se vynechá. Přiložíme horké obkladky,
na noc lépe malý,
studený. Polokoupel s poléváním zad, massáž života,
koupel s uhličnatkou a pod. se nám osvědčí. Za záchvatu popíjí se
v

zlehounka čerstvá voda.

Římské lázně. „Koupající se“ zdržuje se
propukne pocení. V ruské lázni zdržuje

horkém, suchém vzduchu,
horké páře. Oba způ¬
soby jsou nepříjemné a ne bez nebezpečí, neboť hlava se netěší normál¬
nímu ovzduší, jako při způsobech pocení námi užívaných.
až

v

se v
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Santonin se
kami. Zkusíme

podává dětem, zjistilo-li se, že trpí cizopasníky, škrkavnejdříve syrovou mrkev, jádra dýňová a nestačí-li —
často postačí — dáme santonin dle předpisu lékařova. Protože santonin
cizopasníky jen omamuje, nutno v čas je projímavým lékem vypuditi,
sice se léčení nezdaří. Po několika nedělích znovu dáme mrkev atd.,
nebot někdy zůstane několik cizopasníků lpěti na střevě a žijí dále.
Sedací lázeň. V

pánvi odehrávají se tak důležité pochody, že vše,
působiti může, má velikou důležitost. Tím se vysvětluje též hojné
užívání sedací lázně, mající veliký vliv na ústrojí pohlavní, měchýř
močový, kříž s důležitými nervy, i střevo. Často ovšem užívá se sedací
lázně nepřiměřeně. Zapamatujme si:
1. Krátká, studená koupel sedací po
p ů 1 minuty, io—18° C.
působí v tom smyslu, že mocně odvádí krev od výše položených ústrojí
přivádějíc ji k pánvi; hodí se při ochablosti a tam, kde krev do ústrojí
pánve přivésti se má.

co

tu

Dlouho

trvající studená koupel sedací odjímá
pod vodou mnoho tepla, trvá-li io—20 minut; užívá se jí při
vleklém zánětu, ale není bez nebezpečí, zvláště u chudokrevných a při
velké slabosti nervové. Lépe jest nahraditi ji poléváním stehen, stří¬
davými koupelemi rukou a pod.
3. Vlažná lázeň sedací po 5—10 minut, 24—30° C. jest
příjemnější a nahradí studenou lázeň, odvádějíc rovněž krev. Počneme-li 340 C. a přiléváme-li studené vody na 16—20°, docílíme rovněž
účinku lázně studené, ale bez následujícího bolení hlavy atd.
4. Horkálázeň sedací, 10—15 minut, 37—420 C. jest na místě,
kde jde o výpotek, zduření a nedokrevnost místní, tedy při scházející
čmýře, onemocnění vaječníku, onemocnění měchýře a pod. Máme-li po ruce vanu, jak obr. 262. ji znázorňuje, tu můžeme koupati
i dolní část hrudníku, upokojujíce při 370 C. a občerstvujíce ochla¬
zením na 250 C. po 5—10 min. při nemocech jater, žaludku, pohrudnice atd. Po koupeli otření a teplo v posteli nebo řádný pohyb,
2.

části těla

dává vzezření smutného.

(marašmus) nastává u některých ve 45. roce,
80. V prvém případě nepřirozená, v druhém jest ubýváním
sil docela přirozená. Podaří-li se nám ústroje své šetřiti a z á r o v eň
cvičiti, zachováme si sílu až do vysokého stáří, jsouce s to i pracovati
Sešlost věkem

u

jiných

v
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Slabomyslnost není nutným následkem stáří, ale

výsledkem plýtvání sil.
Schrothova

Schroth, antipod, ale soused Priessnitzův,

methoda.

sestavil methodu,

pomocí které nejen vzbudil horečku, ale hojil i těžká
porušení výměny látek, výpotky a nahromaděné jedovatiny. Nemocní
dostávali stravu suchou, málo vody obsahující a nechal je trpěti
i žízní; pak je zaobaloval cele, vlhce po celé hodiny a musili se potiti.
Docílil tím zvláštních výsledků; třeba však ovšem ještě dobré resistence
tělesné

a

opatrného přizpůsobení methody silám.

byla druhdy lékem velmi oblíbeným. Za našich dnů užíváme
jí zevně ve způsobě koupelí a mastí, ovšem po poradě a dle předpisu
lékařského při nemocech kožních, a to s dobrým prospěchem.
Síra

Skleslost, kollaps, nastává v průběhu těžkých nemocí, za operací,

ztrátě krve, a to značného množství v krátké době, při nedokrev¬
při náhlé slabosti srdce. Položíme nemocného ihned, třeba
na zem, třeme končetiny, podáme, možno-li, trochu černé kávy, v po¬
steli zahříváme nohy, nemučíce nemocného sterými otázkami, jakmile
počíná se lepšiti. Po záchvatu nutno organism síliti.
po

nosti mozku,

Slaboduchost

u

dětí

pochází od časného, těžkého onemocnění,

zvláště však, počato-li dítě za podnapilosti otce nebo matky nebo obou;
zhusta vyškytá se také v rodinách, kde nervové a mozkové nemoci se

vyskytují, a v manželství mezi blízkými příbuznými. Již dosti záhy
pozorujeme jistou nehybnost, netečnost u nešťastných těch dětí, pozdě
se naučí choditi, bud
jsou těžkopádné, bud příliš dlouho dětinské a bý¬
valy přítěží ve škole; nyní, alespoň ve Švýcarsku, zřízeny pro ně zvláštní
třídy. Rozmáháním se alkoholismu — dnes chodí i ženy do hospod,
nejen muži — množí se všude i počet nebohých těch mrzáků duševních.
Velikou trpělivostí odborných lékařů docílí se jakéhos pokroku, valné
to však není. Za lékařského vedení docíleno zaobalením k pocení a ná¬
sledující pololázní ku podivu velké úlevy; poléváním stehen, chůzí na
boso, koupelemi vzdušnými, malými pracemi duch se poněkud vyvinul.
Slaboduché vzrostlé ovšem nutno ošetřovati jinak.
Slabost očí vídáme

u

chudokrevných

a

neurasthenických. Často

předchází, často následuje vážné onemocněni. Někdy se druží k presbyopii, dalekozrakosti ve stáří. Vídáme ji u chorých dětí, což jim do¬
dává vzezření smutného.
Léčení. Nezapomínejme

především síliti celé tělo; nedopusťme
zbytečného namáhání očí; nemocný nechť pobývá pokud možno venku,
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vzduchu, kde pohlížením v dál oko si odpočine. Práce zahradní jsou

dovoleny. Denně po třikráte koupejme oči po 3 vteřiny ve vodě 20 až
28° C. Tím najisto zachová se alespoň zrak, at již nepříliš ostrý.
Slavomam

je příznak těžké nemoci mozkové a některých chorob
(pomatenosti). Když lidé před tím normální počnou o sobě
tvrditi, že jsou slavní učenci, velicí boháči, mocní státníci a pod., konsul¬
tujme bez odkladu lékaře chorob duševních. Jindy mní se nemocný
také
právě naopak — býti pronásledovaným, zneuznávaným, provi¬
nilým. I ten stav vyvolává velmi vážných obav.
duševních

—

Slezina má

těle našem

zajisté úkol velice důležitý, nám však
podobu její s cévami vidíme na obr. 206.;
leží v levo pod desátým žebrem. Při nakažlivých nemocech, zvláště při
tyfu, zimnici střídavé a bělokrevnosti zduří značně a i trvale. I v čas
chřipky pozorujeme zduření to, a odtud často prudké bolesti v levé
straně.
I při nemocech oběh krve stěžujících, při některých vadách
srdce, při onemocnění jater slezina zduří. Po nemocech sdělných se
postarejme o čilou výměnu látek massáží vibrační, dejme málo tekutin,
horké vzdušné lázně, a zduření zmizí, je-li základní choroba, lékařem
léčená, vyléčitelná.
v

posud nejasný. Polohu

Slinotok

a

nastává

při otravě rtutí, jódem, pilokarpinem, u nervósních po operacích na zubech, při zánětech úst, ochrnutí atd. Při otra¬
vách notné pocení a koupání, chladné vymývání, citrónová voda, polé¬
vání k odvádění krve

uspíší vyhojení.

obsahují žlázky, vyměšující hlen, proto jsou sliznice vždy
se odměšování hlenu přespříliš a je-li sliznice za¬
rdělá, mluvíme o katarrhu.
Sliznice

navlhlé. Rozmnoží-li

Neřvosně podrážděné osoby nemohou se opanoaffektu, nepřestávají se ani smáti ani plakati a obojí se mění ve

Smích křečovitý.
vati

v

výkon křečovitý, nepřirozený. Zachovávajíce vážnost a klid, položíme
osobu nemocnou, rozepneme jí šaty, omyjeme ruce a tvář i znak stu¬
denou vodou, po případě dáme horkou koupel na nohy; když nemocný
se upokojil, nechrne ho v úplném klidu a pak počněme opatrně ošetřovati mysl i ústrojí nervové, hledíce v obojím směru síliti, zdravých
poměrů docíliti.
jest úkaz posud záhadný. Někdy při témže způsobu života
sníme, a jindy zase klidně spíme, o ničem nevědouce — zapo¬
jsme snů? Nesnili jsme vůbec? Kdož to ví! Postaráme-li se

Snění

mnoho

mněli
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hluboký spánek, vyhneme se poněkud i snům, t. j. lépe si odpoči¬
Večer nepožívejme jídel těžce záživných a nepijme nápojů roz¬
čilujících, t. j. krev ke hlavě pudících, nápojů lihových. Máme-li stu¬
dené nohy, notně je třeme, nebo v horké vodě koupejme a postel u noh
zahřejme, aby krev se nehnala ke hlavě. U rozčilených budeme celé tělo
teple koupati; zdravý člověk má se tělesně unaviti, aby rychle usnul.

o

neme.

Ženy, a to zvláště starší, rády, vstávše ráno, hned sní¬
dají, bez valné chuti, jen z povinnosti a zvyku. Ráno obyčejně jest
zažívání obleněno a s hojnou snídaní žaludek a organism často neví, co
pocítí. Lidé tučnící, se slabým zažíváním a nedostatečnou výměnou
látek by proto před snídaní měli vycházeti, opatřiti se hojně kyslíkem,
činnost kůže povzbuditi koupelí a pak teprve pomýšleti na jídlo.
Mnohé choroby vleklé by se takto předešly a dopoledne bylo by příjem¬
nější a užitečnější. Ovoce k snídaní lze velice doporučiti.
Snídaně.

Soxhletův

važován

apparát byl do nedávné doby velice rozšířen a po¬

nej lepší způsob sterilisování mléka pro kojence, jenže se
kojencům při něm vždy nedařilo dle předpisu. Nesmíme záporní nati,
že mléko jest tekutina prazvláštní, a zažívací ústrojí kojence rovněž
má své podivné stránky. Čím méně s mlékem manipulujeme, tíiji by
bylo lépe; odpařováním, srážením bílkovin horkem mléko mění základní
své vlastnosti, nemluvíc ani o vypuzení uhlicnatky a j. Francouzové
počínají proto znovu si více všímati koz, jako kojných dávno osvěd¬
čených, zvykneť si vtipná koza brzo, kojiti děťátko přímo; nedávno ozna¬
mováno, že se podařilo přimíšením něco masa docíliti u kozy mléka,
jež lučebně se nelišilo od mléka matky; ale již samo mléko kozy čisté,
dobře ošetřované ve vzdušném, suchém chlévě jest kojenci nadmíru
prospěšné, jak pisatelka sama viděla. Soxhletem palčivá otázka náhradní
výživy kojenců nerozluštěna.
za

Spála, šarlach, jest nakažlivá nemoc, zachvacující

zvláště děti,
osoby dospělé. Děti bývají často několik dní před propuknutím
nemoci nevrlé, „nezpůsobné", špatně spí, v krku je bolí, myslíme, že do¬
stanou notnou rýmu; tu vrhnou, naříkají na prudké bolení hlavy, ho¬
rečka rychle stoupá a konečně se objeví na krku, prsou a zádech rudá
vyrážka stejnoměrná, beze skvrn normální kůže, čímž se liší spála od
spalniček, jak na tab. 12. naznačeno. Spála jest nemoc potměšilá; často
se zdá, že jde o případ lehký, a nastane
pak prudký zánět ledvin, nebo
zánět krku se stává velmi prudkým a konči 1 smrtí.
Léčení ovšem provádí za bedlivého pozorování lékař. Z po¬
čátku obalujeme hrud často chladným obkladkem, dáme ihned klystýr,
k pití limonádu, šťávu pomorančovou a ovoce; při zánětu ledvin sedací
ale i

Žena

lékařkou.

47
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posteli; ústa si nemocný stále vyplachuje
dá thé šalvějové. S prádlem a stolicí
si budeme počínati, jak již jsme udali.

po

případě pocení

vlažnou vodou nebo

opatrně

BEZ

se

v

mu

stupních; při prvním stupni vidíme
při druhém stupni pokožka nad¬
při stupni třetím jest kůže zuhelnatělá; spálenina ohrožuje život, stihla-li 2/3 povrchu těla, závisí to však
asi od jiných okolností, tlaku na ústrojí nervové a pod.
Léčení. Prvním a ne snadným úkolem je svléknutí nemocného.
Při těžkém popálení vezmeme na pomoc nůžky a rozstříháme šaty tak,
abychom je mohli odstraniti nemučíce popáleného přespříliš; nebudeme
jich jednoduše šetřiti; zatím upraví se, možno-li, koupel a nemocného
položíme do koupele na prostěradle než se dostaví lékař, starajíce se
o stejnou teplotu vody, asi 340 C.
Při spálenině druhého stupně dejme mast borovou na mullu nebo
olej olivový s vápennou vodou. Spálí-li se kuchařka, nechť ihned vloží
ruku do líhu nebo do mouky, aby vzduch neměl přístupu ke spálenině,
tím zabráníme tvoření se puchýřů.
Co jest nám činiti, vznítí-li se náš šat? Ihned ulehnouti na zemi
a hleděti udusiti oheň tlakem, t. j. zabrániti přístup vzduchu, kyslíku;
totéž se nám dobře podaří politím vodou, zvláště mlékem; vidíme-li
někoho hořeti, porazíme ho na zemi a rychle pokryjeme pokrývkou,
pláštěm, peřinami a pod., dusíce oheň. Při popálení kyselinami polé¬
váme rovněž mlékem, nasypeme rozdrcené křídy, popela, pak přene¬
cháme ošetření lékaři, který především rozpozná, je-li spálenina ne¬
bezpečná či nic.
Spálenina se vyskytuje ve třech
kůži zardělou, zapálenou, horkou;
zvednuta výpotkem, vzniká puchýř;

Spalničky. Na tab.

12.

vidíme počínající vyrážku spalniček. Ne¬

počíná nevrlostí dětí, zánětem spojky oční, nosu a krku a horečkou
ukazuje průběh horečky. Po 4—5 dnech počíná vyrážka
se objevovati v obličeji, pak na zádech a prsou. Vyrážka objevuje se
skvrnitě, ne stejnoměrně červeně, jako při spále. Po 6—8 dnech
zmizí vyrážka a nastane odlupováni horních vrstev kůže. Z kompli¬
kací zmiňujeme se o croupu, zánětu plic, zánětu ucha a onemocnění žláz.
Jak tu oceňujeme přirozený způsob života dětí od malička, vidouce, jak
děti bez stravy převážně masité a bez lihových nápojů snadno bez kom¬
plikace proklouznou tím řešetem, kterým propadají nebohé děti předrážděné, neduživé — ale ovšem docela „moderní"!
Léčení. Před propuknutím vyrážky, za horečky, hleďme přísné
diety, dejme obkladek kol života, horkou lázeň a při značné horečce
půlhodinné celé zaobalení 25—30° C. nebo vlažné obkladky kol života.
Okna necháme otevřená. Jablka, citrónovou limonádu, bylinné po-

moc
—

obr. 150.
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lévky, ale žádná moučná jídla. Za žádnou cenu nedávejme dětem vína
Jed, procházející ledvinami, dráždí tyto již dost, netřeba
poškozovati je i lihem, který jest sám o sobě příčinou těžkého one¬
mocnění ledvin, jak mnohý zví, ,,posiluje se“ dobrým douškem toho —
tak drahého lihového nápoje.
Po skončeném odl tipování kůže dostane nemocný, vracející se do
stavu normálního, pololázně 350 C. s vlažným poléváním zad.
nebo koňaku!

důvody pro spalování
mrtvol, tak často ve veřejných listech diskutované. Nám se zdá,
že mysli hygienicky vycvičené není těžko rozhodnout i, který způsob
pohřbívání jest šetrnější, esthetičtější. Jak často mimovolně na menších
hřbitovech zakopneme o kost lidskou a jak často tu zetlelé, v prach roz¬
padlé částky mrtvých, kdysi komusi předrahých, se přerývají při ko¬
pání nového hrobu — a šlapeme po nich. Konec rozkladu pozvolného,
nepěkného věru, jest prach — proč tedy bychom neuspíšili pochod ten
způsobem umělým, s pietou shrnouce popel, který jen tak před profanací lze opravdu chrániti?
Spalování mrtvol.

Nechceme opakovati

některým svědčí, jiným spíše škodí. Chudo¬
krevní, duševně intensivně pracující, u kterých po obědě se dostavuje
lenivost od zažívání
víme, že k ústrojí pracujícímu krev hojněji se
žene, zde tedy tíhne k žaludku a v mozku jí jest méně — dobře učiní,
ulehnou-li po .rozpjetí tísnících šatů a za přístupu čerstvého
vzduchu, a odpočinou si půl hodiny až hodinu. Otylým, plnokrevným
bude lépe, odpočinou-li si před jídlem a po jídle se projdou.
Spánek po obědě

—

Spavost

se

nás zmocňuje po velké únavě tělesné, při chudokrev¬

nosti,

po užití narkotických látek, při onemocnění nervů, mozku a
Po únavě s rozkoší se oddáme spánku, při spavosti chorobné však

pod.
hle¬
díme dopíditi se příčiny. Studené omývání, chladný, čerstvý vzduch,
dostatečně kyslíku obsahující a pod. tu prospěje. Při horečce a nemoci
celkové řídí

se

léčení dle ochuravění.

Spolknutí cizích těles.
se

Spolkl-li kdo povážlivé cizí těleso, které

dostalo až do žaludku, dáme hustou bramborovou kaši

nebo hodně

zelí; předmět, obklopen buď zemčaty, bud zelím, střevo neporaní a
projde; nenastane-li stolice, napomůžeme klystýrem.
Sprcha.

Žel, že následkem nepřiměřeného zařízení sprcha není tak

populární, jak by zasluhovala. S malými obtížemi, za nepatrný peníz
snadno by se mohla v každém domě zaříditi a malým množstvím vody
docílilo by se čistoty a osvěžení celé rodiny. Sprcha na hlavu dorážéjící
jest povážlivá. Praktičtější jest kruh kovový, který si položíme kol krku;
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jest opatřen malými otvory kolkolem a spojen trubicí kaučukovou s ná¬
držkou vodní, kterou, jak nám libo, pověsíme výše či níže — čím vyšší
nádoba, tím prudčí tlak vody. Dražší pro domácnost, ale příjemnější
jsou sprchy polokruhové, kde hlava je volna nad polokruhem, kterým
se prýští voda na tělo.
Takovou sprchu měla by si zaříditi každá ro¬
dina a měla by býti i v továrnách a velkých závodech, aby mohlo se
dělnictvo po práci očistiti. Sprcha teplá slouží k důkladnému omytí,
sprcha chladná, studená dráždí a nesmí se jí zneužívati.
Srdce, viz Vadysrdce.
Střídavá zimnice

jest

zdomácnělá v některých krajinách.
jsou to škodné výpary, vznikající zvláště
po západu slunce, a proto dávána rada na př. cestujícím po Itálii,
aby po západu slunce nevycházeli. Nemoc ta zvláště hojně se
vyskytuje v okolí míst bařinných, v Itálii, v Uhrách, v některých krajích
Francie atd. Nemocný bývá zachvácen prudkou třasavkou, po níž na¬
stoupí prudká horečka 40—410 C. a ta skončí značným pocením; ne¬
mocný pak má den, dva, tři atd. pokoj, jsa ovšem velice ochablý, pak
skoro v tutéž hodinu nemoc počne znovu. Bádáním konečně zjištěno,
Dříve

se

mělo

za

nemoc,

to, že

že druh komárů

je osudným operateuiem, vočkuje lidem nákazu stříčlověka na člověka se přenáší. Učinča zajímavý pokus.
Druh komárů těch v několika pěkných, statných exemplářích v Římě
schytán; když komáři v „kleci“ své vyhladověli, dovolena jim hostina
na nemocném stři dávkou v římské nemocnici, a nasyceni krví tou rychle
posláni do Londýna, kde obětavý mladý lékař, který nikdy stři dávku
neměl, týmiž komáry se dal štipnouti a vážnou střídavku na to
dostal. „Červený kříž“ vlašský opatřuje nyní obyvatelstvo sítěmi, kte¬
rými se chrání domy i postele, a správa železniční chrání týmž způsobem
personál dráhy. Poléváním kalužin petrolejem, který hubí larvy ko¬
máří, hledí se nemoci té brániti. Zajisté jest hubení komárů všude
bezpodmínečně na místě, nalezenať byla. v komáru, který poletoval
v ložnici nemocného morem, nákaiza morová.
Nejlépe hubí se komáři
v zimě,
když se ve sklepích a kol komínů byli usadili k zimnímu spánku;
tu lze je shrnouti a spáliti. Kde jest voda stojatá, měla by se ob čas polévati malým množstvím petroleje, jenž utvoří tenkou vrstvu a zahubí
larvy; ucpef jim průdušky a udusí je. Střídavka jest nemoc nebezpečná,
ana nesnadno se hojí a zdraví
oslabuje i tehdy, zdá-li se povahy mírné:
proto nutno ihned důkladně ji léčiti; vodoléčba osvědčila se v několika
těžkých případech.
davky, která tak

s

Studené nohy

jsou následkem špatného oběhu krevního, tedy
špatné výživy tkaní noh, zadržení krve v ústrojích výše ležících, za-
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látek. Zdravému člověku jest nadmíru nepřijemno
trpěti studenými nohami; chorobný s otupělými nervy často buď to ne¬
pozoruje nebo nezná nic jiného. Ženy skorém vesměs trpí studenými
nohami a ký div! Jen Skoda, že věci tak všeobecné nevěnuje se dosta¬
tečně pozornosti. Studené nohy a zácpa provázejí všechny nemoci
ženské. V konsultaci často jen na dotaz se nám odpoví, že nemocná
trpěla vlastně od mládí studenými končetinami, mimo to Vsak bývala
zdráva, teď teprve jest jinak! A zatím vždy bylo jinak — t. j. znenáhla
se choroba oním chorobným stavem připravovala, ale nikdo si toho ne¬
všiml, nebo lépe, nedovedl pravý stav věci řádně posouditi.
Ovšem bývají studené nohy i následkem onemocnění, a to při zá¬
nětech, nervových chorobách, onemocnění cev a pod.
Léčení. Nejprve zjistíme příčinu, a tam, kde scházejí jaksi síly
životní, pohyb svalů a řádný oběh krevní, zavedeme cvičení a výkony
to vše povzbuzující. Nemocný bude znenáhla choditi do vrchu, denně
provede v dobře provětraném pokoji cvičení těla, hluboké dýchání, pro¬
jede se na kole, v zimě na ledě a pod. K tomu průdušná obuv, horké
lázně, 40° C. po 5 min. s chladným opláchnutím, večer zaobalení s hor¬
kou lahví, paření, massáže; o vyléčení zácpy dlužno pečovati.

držení výměny

jest mocný vliv, jaký často osoba má na osobu jinou.
Jsou tu poměry velice záhadné a v soudnictví jest několik případů známo,
které jsou přímo nevysvětlitelný dle našich dnešních názorů. Suggesce
může sloužiti jak dobru, tak zlu. Máme každý a každá vliv na své
okolí nebo vlivu jinému podléháme; pojem suggesce zajisté časem se
vymezí ostřeji, dnes jsou vědomosti naše o tom nehotové.
Suggesce

Svaly, viz Nemoci sval ů.
Svrab

povstává cizopasníkem dávno známým, zákožkou svra-

bovou, která se zavrtává v pokožku, chodbu si tvoříc a vajička kladouc,
jež brzo se líhnou a nové pokolení tvoří. Zákožka přenáší se s člověka
na člověka.
Chodbičky vrtá až do škáry, a tu, dotýkajíc se konečků

způsobuje nesnesitelné svrbění, pálení a bolest. V chladu
se nehýbe, v teple, v posteli na př. „roztaje". Nejlépe
poraditi se s lékařem, jenž dle toho, je-li zákožka již velmi rozšířena,
a dle jemnosti kůže určí
léčení. Brávala se k léčení obyčejně síra;
étherické oleje a balsám peruánský usmrcují zákožku rychle.
Prádlo
nutno ihned vložiti do sodové vody a šaty při tvrdošíjných případech
desinfikovati horkem v peci, v nemocnici.
nervů,
a

zimě zákožka

Svrbění řiti. Povstává

nečníku

nejčastěji následkem zahnízdivších se
roupů, červů jako nitka tenkých, velice pohyblivých.

v

ko¬

Na-
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celých rodin, nákaza se přenáší vajíčky
prstech. Neustálé svrbění činí postižené velice
nervosními.
Roupy vylézajíce zdržují se kol řiti, zvláště
za
tepla v posteli, chladem odumírají.
Horší jest svrbění původu nervového,
zhoršující se
třením a drbáním. Vídáme je při zácpě,
hysterii i jako
samostatné onemocnění nervové. U paní přechází snadno
na
pochvu.
Léčení: Jak léčiti roupy, vylíčíme v článku o „čer¬

snadno

u

na

vech střevních". Proti nervovému svrbění chraňme

se

tření,

potírejme svrbící místa olejem mandlovým, užijme koupelí
sedacích 40° C., koupele z koření, zdržme se všech liho¬
vých nápojů, koření a ostrého sýra — často nutno zkoušeti
celou řadu léků, než nalezneme pravý.
Svrbivka může

povstati všude

povrchu těla a svádí
provázívá jisté ne¬
moci kožní a nervové, špínu a porušení činnosti kůže. Pří
svrabivce jest nejtrapnějším příznakem, že přivádí i lidi
klidné skorém k zoufalství. U starších paní dosti zhusta
vídáme nesnesitelné svrbění na částech pohlavních, velíce
tvrdošíjné. Nutno v čas zakročiti, jet to situace nesnesi¬
telná. Léčení všímá si především příčiny — lze-li se jí dopíditi. Teplé lázně sedací upokojiljí, též potírání mandlo¬
vým olejem; zkusíme vibrační massáž i zaobalení celého
těla. Studená voda, zdánlivě příjemná dráždí.
k obraně

—

ke škrábání

se.

na

Svrbění

Šalvěj obsahuje něco tanninu a proto jest oblíbený
jako prostředek svraštovací ke kloktání, k obkladkům,
k umývání při pocení a ve způsobě thé.
Šilhavost.

Při

zkrácení

svalů, okem pohybujících,

neutkví

pohled obou očí přesně na předmětu, na nějž ne¬
mocný patří, nýbrž jedno oko hledí v jinou stranu. Po
diftherii nastalé šilhání zase zmizí; jinak ostatní druhy.
Tu nutno poraditi se s očním lékařem, jenž rozhodne,
možno-li operací zohyzdil jící znetvoření to napraviti —
operace ta nebezpečna není.
Škrkavka

bývá někdy v poctu neuvěřitelném,
dětí, v tenkém střevě. Vodou znečištěnou, špatně
pranou zeleninou dostanou se vajíčka do naší roury zaží¬
vací, kde se vylíhnou. Škrkavka (viz obr. 268.) dosahuje
zvláště

Obr. 268.

Škrkavka.

u
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zdraví přechovávati nelze,
sebou; nejen že se v nás živí a rozmnožují, ale dráždí
i pouhou svou přítomností nervy velmi citlivé. Badatel Mecnikov v Pa¬
říži obvinuje škrkavky a, jiné cizopasníky, že zavinují hojné nyní zá¬
něty slepého střeva. Známky obyčejně udávané: špatné vzezření, bolení
hlavy, svrbění nosu, hltavost nejsou vždy rozhodující, ale ovšem obje¬
vení se škrkavky při stolici — matky tu musejí dohlížeti. Neňí-li jisto,
že dítě škrkavky má, dáme mu syrovou mrkvičku k chroustání, jádra
turků, brusinky, a odejde-li i jen jedna škrkavka, podáme dle předpisu
lékařova santonin, který způsobuje neopatrně dáván, otravu, proto třeba
opatrnosti. Santonin škrkavky
vždy neusmrcuje, proto nutno
v čas je vypuditi projímavým
thé, sice škrkavky se zotaví a
sužují nemocného dále.
délky až
rozumí

40 cm.

se

na

samo

Škytavka vzniká křečovi¬
tým stahováním se bránice, prý
následkem podráždění dlou¬
hého nervu bloudivého, jež
může se státi osudným, t. j.
býti známkou těžké poruchy.
Při obyčejném škytání hlubo¬
ce
dýcháme při otevřeném
okně, pijeme čerstvou vodu
po doušcích; malé leknutí,
náhlé
odvrácení
pozornosti
zastavuje škytavku.

5"
Obr. 269.
v

ť

3"

2" 1"

Vyrážející zuby druhé, trvalé,
zárodku pod zuby

mléčnými.

Špičák. Mezi druhým a
Číslice ť'— 5" označují zárodky zubů.
třetím
rokem
objevují se
Špičáky po řezácích a třenovcích. Obr. 269. znázorňuje tvoření se zubů.
Šumící prášek. Dvojuhlič. sodnatý a kyselina

vinná

ve

vodě rychle

smíšené

dají nám „šumící “ vodu. Při plynech v žaludku, při nevolnosti,
migréně a tlačení v žaludku je příjemná. Lépe ovšem pátrati po příčině
oněch obtíží a odstraniti je.

Šupinatost kůže jest nemoc, často od narození se vyskytující. Kdož
jsou jí stiženi, jsou zimomřiví, nervosní, špatně tráví — následky to
nedostatečné činnosti kůže. Třeba vyzbroj iti se trpělivostí a po dlouhý
čas pomocí čistého tuku provádět i massáži. Horké vzdušní lázně, teplé
koupele, stoupání do vrchu, až pot vyvstává, a strava bylinná vedou
často k vyléčení.
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T
Tabák

žvýká, výkony to nechutné, a nečisté se
dostal se z Ameriky do Evropy
v 16. století a
zdravý smysl se mu tehdy vzpíral, jako bylině jedovaté.
Dětem ve státech pokročilých zákonem kouření je zakázáno.
se

kouří, šíiupe

stanoviska zdravotnického.

Tasemnice.

a

Tabák

Víme, že zárodek tasemnice dostává

požíváním syro¬
Zárodky ty lze usmrtiti horkem, tedy vaře¬
ním, šťáva žaludeční jim však neškodí. Zárodek zachytí se bud ssavými
destičkami nebo háčky na hlavě stěny střevní a nyní přibývá článků, při
čemž i krček se stále prodlužuje, až tasemnice dosáhne délky i několika
metrů.
Článečky, z nichž dlouhé tělo se skládá, jsou na dolním konci
nej starší a uzraj í-li úplně, odpadávají, obsahujíce vajíčka, z nichž ve
zvířeti, které jich požije, znovu zárodky, „uhry“ se tvoří. Zárodky pře¬
chovává dobytek hovězí, vepřový, psi, kočky, ryby atd. Kdo tasemnicí
stižen, ztrácí časem články jednotlivé nebo ve způsobě dlouhého pásku;
jsou znamením jistýma proto nikdy by léky proti tasemnicí bráti se
neměly, dokud článek alespoň jediný nalezen nebyl.
Nevítaný host tento zřídka se chová tak vzorně, že hostitel potuchy
o něm nemá.
Obyčejně způsobuje nadmutí, nevolnost, ošklivost po ky¬
selém a ostrém jídle, po cibuli jest hostiteli špatně, nastane krkání, bo¬
lení hlavy, brzo náramný hlad a zase ujímání atd. I těžká chudokrevnost
nastává v některých případech. Kdo viděl vypuzenou tasemnicí, snadno
si představí, že tak velké množství živé massy beze škody v těle přechového

masa

se

do našeho těla.

vávati nelze.
Léčení. Uchráníme

snadno, nedotkneme-li

nikdy syrového
masa, ani zpola syrového. Nalezli-li jsme však částky tasemnice, jak
vyobr. 270. nám jen poněkud znázorňuje, a jsou-li bílé, na pokraji celé,
ne roztřepené, pak je podrobíme léčení. Můžeť tasemnice vyvolati i pří¬
znaky nervové, podobné padoucníci. Věnujme proto nemoci asi osm dní.
Odhodlaně požívejme jen potraviny, jež tasemnicí po zkušenosti se
nelíbí, a střežme se jídel, po nichž střevo se plní, tedy jídel moučných;
nechrne mléka a masa, jezme mrkev i syrovou, brusinky, pomoranče,
okurky nakládané, hojně cibule i česneku na př. v salátech. Ne¬
nalézajíc v zažitině dostatečné potravy, tasemnice oslábne, odpadne
a lze ji odstraniti.
Večer, před hlavní expedicí, dejme ještě salát slanečkový a ráno dejme bud thé projímavé nebo olej ricinový, i dv£
kapsulky svatojanského kořene můžeme dáti, a projímadlo asi hodinu
později. Svatojanského kořene však neužívejme bez vedení lékařského!
se

se

Tab. XV.

Porod.

TAB. XV.

Tabulka tato znázorňuje přirozenou pomoc
při porodu, jakož i vybavení lůžka (s bla¬
nami plodovými a pupečníkem). Zdravá pa¬
ní může sice poroditi úplně sama, tedy bez
pomoci, ale účelná, o zkušenost se opíra¬
jící pomoc působí nejen velice blahodárně,
nýbrž chrání také před nehodami. Natržení
hráze náhlým vystoupením hlavičky, jež bý¬
vá při prudkých bolestech a slabých tka¬
ních pozorovati nejčastěji, příliš silná ztráta
krve. zapletení dítěte do pupečníku, výhřez

některé části dítěte

a

p.

jsou nejoby¬

čejnější nehody, kterým zkušená pomocnice
porodní může zabrániti, nebo je rychle odstraniti. Jednoduchou pomoc, k níž jest tře¬
ba pouze dvou cvičených rukou, znázorňuje
obr. 1. a 3., totiž ochranu hráze, aby jí tvrdá
hlavička nenatrhla, a vybavení hlavy při dí¬
těti rodícím se nohama napřed. Ruce, naše
nejdovednější, nejcitlivější nástroje, dove¬
dou vše a mají zvláště v porodnictví ve¬
liký úkol. Na obr. 3. vybavuje levá ruka
hlavičku zachycením dolní čelisti, zatím co
ruka pravá vydatně pomáhá tlakem shora.
Pozvolné odloupnutí a vybavení lůžka bo¬
lestmi poporodními vidíme v obraze 2. a 4.,
kdežto obr. 5., 6. a 7. znázorňují rozšiřo¬
vání se hrdla děložního. Původně dlouhé
hrdlo děložní mizí konečně docela (obr. 7.)
a

plodový vak vyklene se konečně do poch¬
Teprve když praskne a voda plodová

vy.

odteče,

pokračuje

porod

dítěte

rychleji.

Lůžko I.
Lůžko

se

odlupuje.

Prostup hlavičky a ochrana hráze.

Vybavení hlavičky
Branka zavřená.

Branka

Branka zašlá.

polootevřená.

Hrdlo
Branka

Úplné rozšířeni

Pochva

hrdla

Znenáhlé rozšiřování

se

Těhotenství
Nakladatel Jos. R. Vilímek v

Praze.

hrdla
a

dělohy.

porod.
Tab. XV.
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To

jest ovšem perná kúra nejen pro nemilého hosta, ale i pro hostitele,
přikládáním horké láhve na život, sedacími
lázněmi a massáží v této lázni
tím lze tasemnice se sprostiti během
čtyř dnů. Již z počátku klystýry vyprazdňujeme střevo. Často se po¬
daří beze zvláštních léků takto tasemnici vypuditi. Slabší lidé beztoho
usilovnější kuru léky nesnášejí.
Z praxe: Paní těžce nemocná zánětem ledvin a mající po deset let
tasemnici odpudila během čtyř dnů čtyři tasemnice, tři s hlavičkou, aniž
ucítila jakýchkoliv nepříjemných následků — ale ovšem byla ve dne
v noci pod dohledem
lékařským.
Děvce ióleté prodělalo u tří lékařů obvyklé léčení bez výsledku.
,Za čtyři dny pod dohledem lékařským vypudilo výše popsaným léčením
proto můžeme ji uspišiti

—

*

Obr. 270. Tasemnice.

tasemnici.

V

případech, kde přes bedlivé hledání hlavička nenalezena,
třech měsících pilně.zase pozorovati stolici, neodcházejí-1 i
článečky.

třeba po
znovu

Tep čili puls. Stažením srdce pudí se krev do tepen, trubic ela¬
stických s jistým odporem. Vlny takto povstalé běží tepnami, až se
v
nejtenčích větvích hmatem sledovati nedají. Při jistých vadách srdeč¬
ních však lze to pozorovati, třeme-li na př. kůži čela do červena, tu skvrna
červená se šíří a zužuje zároveň s tepem srdce. Obyčejně však pozoru¬
jeme tep hmatem, kladouce konečky 2—3 prstů na tepnu, ležící na kosti
a jen tence tkanivem
pokrytou. Jakost tepu závisí od síly srdce, od ja¬
kosti stěn tepnových a množství krve.
Počet tepů v minutě obnáší 69
až 80, u dětí a starců více. Tep lze i vepsati malým přístrojkem na
začerněnou blánku a pak pokostem upraviti k uschování.
Tep stoupá
rozčilením, požitím lihových nápojů, čaje a kávy, proto teplota jest pří¬
znakem jistějším, ač jsou případy některé, kde tep jest rozhodující,
na př.
při otřesení mozku a zánětu pobřišnice.
Žena lékařko

n

48
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měření
teploty. Záleží nám ve¬
Teploměr

lice

a

často

tom.

na

znáti

teplotu vzduchu,
vody, potravin, těla na¬
šeho.

K měření

teploměr,

založený

na

vlastnosti

různých

lá¬

tek, že teplem

Obr. 271.

Měření teploty pod

pažím.

měr

slouží

se

rozši¬

řuji. Teploměry zhoto¬
vují se ponejvíce ze
rtuti a z líhu pro
oby¬
čejnou potřebu. Teplo¬

rtuťový jest jistější než lihový. Od bodu mrazu do bodu varu rozdělil
Reaumure prostoru v 80 stupňů a Celsius ve ioo. V
novější době usiluje
se o to, zavésti všude
teploměr Celsiův — 8° R. odpovídá io° C. Vyobr.

znázorňuje přístrojek velmi pohodlný k převedení různých stupňů
teploměrných. Obyčejné teploměry k měření teploty těla liší se od
140.

ostatních

tím, že vystoupivše

nej vyšší bod tepla, nesestupují, ale švih¬
musejí. Měříme vlastní teplotu buď v ústech,
v
konečníku nebo pod pažím.
Měření v ústech jest nespolehlivé,
požil-li nemocný krátce před tím horký nebo studený
nápoj, spal-li
maje ústa otevřena, má-li malý zánět v ústech. Měření v koneč¬
níku jest mnohým
nemocným nadmíru odporné a měřícím ne příjemné;
proto obyčejně měříme pod pažím; ve měření musíme
pokračovati vždy
podle téže methody, abychom nezaznamenávali
temperatury rozdílné,
když jsou snad úplně stejné. Nikdy podpaží nevytírejme před vložením
teploměru a neodkrývejme je — na obr. 271. jest jen k vůli znázor¬
nění podpaží
odkryto; obr. 272. znázorňuje měření teploty v ústech —
pro nemocného nepohodlné, nevíf,
kam s jazykem, u dětí na měření
v ústech ani nesmíme
pomysliti, aby
nám teploměr nerozkously. Teploměr
ponecháme pod pažím po 10 minut,
napomínajíce nemocného, aby ruku
nutím

zase

setřásti

netiskl k tělu
tvoří větší

—

čímž

teplota

na

se

—

ve

svalech

se

ale lehce ji

přes prsa poněkud položil, o něco
více v právo, než na obr. 271. vidíme.
Teplota. Vyšší živočišstvo má
následkem
pochodů lučebních a

Obr. 272. Měřeni teploty v

ústech.

LÉČENÍ

BEZ

JEDŮ.

379

teplotu tělesnou až na malé vý¬
jimky — u člověka jest teplota těla ráno o něco nižší než večer, rozumí
se za normálních poměrů. Teplotu svoji měříme teploměry dle Celsia,
na nichž označuje čárka červená přibližně normální teplotu;
skorém
všude máme nyní teploměry maximální, t. j. teploměry, v nichž rtuť
zůstává státi na stupni, jehož dosáhla, a teprve lehkým švihnutím se
vrací v nádržku. Varujeme čtenářky důtklivě před koupí teploměrů
laciných. Teploměr vložíme pod paží, aniž bychom třením před tím
uměle teplotu byli zvýšili, a ponecháme ho raději io než 5 minut. Mě¬
ření teploty se musí díti opatrně a přesně, sice nemá ceny. K měření
teploty kůže slouží zvláštní teploměry. Kůže ovšem, ztrácejíc teplotu,
jest chladnější než krev a tkaniva vnitřní, zvláště, je-li vlhká.
Teplota těla našeho stává se stejnoměrnou pohybem a zvýší se prací,
t. j. energickým stahováním svalů, následkem lučebních změn ve svalech.
Za nemocí náhlých teplota těla rovněž značně stoupá, a to i za prud¬
kého mrazení. Vysoké temperatury tělo špatně snáší, zvláště mozek
jimi trpí.
Proti chladným končetinám pomůže poněkud těžší práce, hry, jízda
na kole, tělocvik a stoupání do vrchu.
asi i vlivu ústředního nervstva stálou

Těhotenství, viz Zabránění těhotenství.
Tělocvik

má-li
a

se mu

cvičiti

se.

jest

nezbytný. Tělo naše,
vésti, musí žiti, ústrojí musí pracovati, odpočívati

pro

dobře
Paměť

se

ty, kdo se málo pohybují,
nám

ztrácí, necvičíme-li ji, třeba tužiti i svaly,

nejen svaly jednotlivé, k chůzi na př. potřebné. Jak neforemné
jsou ty postavy ženské na ulici v letních
šatech, v pánvi široké, vnitřnosti šněrovačkou dolů a ven vytlačené, s nevyvinu¬
tými svaly kol ramen, s úzkými prsy, za¬
okrouhlenými zády, chůzí těžkou, kachní,
následkem dlouhých sukní, stále mezi nohy
se pletoucích, tak že nebohé
již ani nevědí,
co to jest zpříma a lehce vykročí ti! Tělocvik
jest zdrojem krásy, zdraví, pozorně-li se

a

to

koná.

Provozovat i tělocvik

v

síni učební,

naplněné kysličníkem uhličitým, výpary
páry a prachem, t. j. nutiti děti, špínu
tu, zjevnou zraku i čichu, hluboce vdechovati a prach rozmnožovat!, jest proti nejprimitivnějšlím základním
větám zdravotnickým. A rovněž nám neprospěje jiti cvičit, místo
aby přepracovanému tělu bylo dopřáno odpočinku.
Po jarém,

380

LÉČENÍ

BEZ

JEDŮ.

přiměřeném cvičení má nám býti i přes malou tu únavu příjemno, volno,
jinak jde někde o nějakou chybu a lépe dobře se poraditi.
Tělocvik plic. Dle

určitých pravidel vdechujeme a vydechujeme po¬
hybujíce rukama v určitém směru, rozepínajíce energicky hrudník, čímž
cvičíme svaly dýchací.

Obr. 274. Tělocvik

za

odporu.

Čím hloub nabíráme a volněji pouštíme vzduch, tím více účastní
se i bránice, jen nesmíme
při tom dýchati ústy. Rozličné vyklenutí brá¬
nice znázorňují obrazy 123. a 124. Cvičení ta
stávají se rozmanitěj¬
šími pomocí činek, provazců elastických,
přístrojů, znázorněných obrazem
273., jen nesmíme voliti přístroje příliš těžké a velký odpor kladoucí.
Tomu se ovšem vyhneme švédským tělocvikem, kde zkušená,
vycvičená
ruka jemně odpor odměřuje v dávkách
přiměřených. Obrazy 274.
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ukazují, jak po hlubokém, pozvolném vdechnutí ruce v před se¬
vřené, za odporu pacientky, tedy jaksi násilně cvičitelkou se rozevírají
a po vydechnutí a opětném vdechnutí
násilně, t. j. vypočtenou silou
zase se svírají. Cvičení to se opakuje v dobrém vzduchu třikrát až pět¬
a

275.

krát

za

sebou.

Obr. 273.

Zvedáni hrudi

se

Tělocvik

za

odporu.

koná, jak vidíme na obr. 276., tak, že za

pozvol¬

pozvedají cvičitelkou, jež zároveň
kolenem tlačí hrud v před, při vydechnutí ramena se spustí.
Je-li jedna polovina plic slabší, na př. po vyhojení zánětu pohrudnice, zvedne pacient ruku téže strany nad hlavu, diruhou tlačí na
ného, hlubokého vdechu ramena

se

stranu

zdravou, hluboce vdechne, dech zadrží a pak zase hluboce vy¬

dechne

—

pětkráte, později až desetkráte.
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Vystěho válec Leo Kofler, jsa stižen nemocí plicní, velice důmyslně
dýchací, kterou před několika lety popsal.
Nejen že sám se vyhojil z neduhu plicního, ale stal se i učitelem zpěvu.
Methody jeho užívají dosti často zpěvačky a řečníci.
sestavil zvláštní methodu

a

Tělocvik švédský doznal ve všech zemích neobyčejné pozornosti
zaslouženého rozšíření cvičiteli a cvičitelkami neobyčejně důkladně

Obr. 276. Pozvedání hrudníku.

připravenými. Methody anatomicky i fysiologicky propracované za¬
jišťují i kýžený účinek — nemluvíme tu ovšem o tělocviku pro¬
váděném pomocí strojů parních nebo elektrických, nýbrž pomocí cvičitele. Popíšeme zde dvě cvičení, která znázorní ráz důmyslného systému
toho. Víme, že sval energicky — ne jen tak ledabylo pracující, stahující
se, jakoby krev upíjel, krev soustřeďuje k sobě a v sobě. Proto můžeme
užiti energické práce svalové k přivádění neb k odvádění krve. O tělo¬
cviku dychadel již jsme pojednali. Zde vylíčíme dvě cvičení, odvádějící
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pánve, jichž dobře lze užiti při krvácení, výhřezu a ochabnutí
Jak na vyobr. 277. vidíme, snaží se nemocná
stáhnouti cvičitelku dolů, k sobě, kdežto cvičitelka klade dobře odmě¬
řený odpor. Když obě si byly odpočinuly, zase naopak cvičitelka snaží
se odporující nemocnou zvednouti. Tak, klidně a s odpočinkem 4—5kráte
za sebou.
Cvičení to dodá síly svalům horních končetin, hrudi a zad,
krev od

i oslabení všeho druhu.

Obr. 277. Tělocvik zdravotní.

jen se nesmí namáhati při tom svaly břišní. Vyobr. 278. znázorňuje cvi¬
čení, sílící svaly dolní části těla. Cvičitelka hledí pozdviženou nohu
mocí sehnouti a pak brání rovněž zase zvednutí nohy — cvik poněkud
unavující. Na vyobr. 178. jsme viděli již rozvírání a svírání kolen, které
cvičí a sílí svaly dna pánve, části to velice důležité, opakuje se rovněž

3—5kráte. Užívá se ho při slabosti měchýře močového, při ochabnutí
střev a při ochablé pochvě.
Předklonem a záklonem hrudníku krev se zase k pánvi přivádí.
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provádí se tím i vnitřní druh massáže střevní, opětuje se
jest to cvičení prospěšné při zácpě, ale ne při krvácení.

až 2okráte;

duševní nebo jest sama nemocí
zhojitelnou, není-li spojena s všeobecným úpadkem sil.

Těžkomyslnost věští někdy nemoc
samostatnou,

"Obr. 278. Tělocvik zdravotní.

Chudokrevnost, lenivost ve výměně

vají základem, na němž starosti a

látek, všeobecná slabost nervů bý-

útrapy budují dále.

jest smíšenina bylin, v lékárně vždy pohotová. Thé to
rozředuje a tak vymýtění jeho usnadňuje. Obyčejně se pije v tak
velkém množství, že se až žaludek pokazí. Lépe tu užiti horkých ob
kladů, působících energičtěji, a žaludek netrápiti.
Thé prsní

hlen

Trudovina.

tmavé zardění

Na

—

nose

a

na

tváři často rozšířením cev povstává

trudovina (tah. 5.). Starý pijan ovšem zřídka jí

ujde,
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vyškytá se i při špatném zažívání, po namrznutí a z neznámých
příčin. Massáže, koupele krev jinam odvádějící, studený obkladek na
život, k mytí obličeje jen vlažná voda, potírání svíravými vodami mohou
velice trapný stav ten značně zlepšiti.
ale

objevuje pravidelně na počátku záchvatu ziimnice
počátku zánětu plic, horečky omladnic atd. Nemocný
vypadá jako zpola zmrzlý a teploměr stoupá až na 40° C. Možno-li —
ale obyčejně nemůžeme dosti rychle zakročiti — dejme horkou koupel,
obviňme horké láhve vlhkým šatem, dejme horkou limonádu a dobře
nemocného přikryjme — krev se tak vrátí zase do kůže a nemocnému
Třesavka

střídavé, ale i

se

se

na

uleví.

Třeštění, blouznění nastává při otravách a chorobných

změnách

mozku. Vídáme

je dále při vysoké horečce, chřipce, při těžkém onemoc¬
nění ústrojí čivového, při nemocech infekčních, při otravě nápoji liho¬
vými, tak zv. opilosti, při otravě vzniklé zadržením látek škodných,
onemocněním ledvin, jater atd.
Léčení nejprve musí energicky odváděti krev od mozku; dáme
klystýr k vyprázdnění střeva, studeně třeme nohy, studený obkladek kol
života, a brzy nastane zlepšení, položíme-li i hlavu vysoko a pokryjeme-li ji studenými obkladky; ovšem na základní nemoc se zapomenouti
nesmí.
Tříslovina nalézá

mnohých rostlinách a má účinek stahující,
svíravý. Užívá se jí při ochablosti tkaniv a k zastavení krvácení.
Lázně a vystřikování připravujeme obyčejně z kůry dubové.
se

v

sestávající ze tkaniva s povrchem hrbolkovatým, obyčejně pod koží se nalézající a nebolestný. Po úderu může
nastati hnisání. Nepřekáží-li, lépe jej nechat i, jinak snadno jej operateur
po proříznutí kůže vyloupne.
Tučník, lipoma, jest nádor

Tuk. Mimo

škroboviny, cukr a bílkoviny jest nám.k výživě třeba
jej snášíme lépe než v létě, jet nám tuku třeba k vyrábění
většího množství tepla.
Časem odchází tuk močí, tak u otylých za
horečky.
tuku. V zimě

Tvoření

kyselin

v

žaludku

nastává bud následkem

nepřiměřené

stravy, bud následkem onemocnění žaludku, při čemž mimo nevolnost
ošklivost od žaludku

dostavuje se i pálení žáhy.
nejprve odstraníme příčinu a pak budeme síliti ústrojí
zažívací, a to ošetřováním kůže, teplou, hlubokou lázní sedací, massáží
žaludku, stoupáním do vrchu; při únavě ústředí nervových klid.
a

Léčením

Žena lékařkou.

4Q
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i epidemicky při nepříznivých
podmínkách životních, při nečistotě, na př. při pokažené vodě, při vyplachování nádob na mléko vodou znečištěnou. Nemoc usazuje se ve
střevě, kdež se tvoří vředy tyfové; prudká horečka, bezvědomí, prudké
bolesti hlavy, jazyk povleklý, suchý, onemocnění hrtanu, velká slabost,
stolice řídké, polévce hrachové se podobající, krvácení vředů atd. ozna¬
čují nebezpečnou tu nemoc, trvající několik neděl. V případech lehčích
nastává zlepšení po druhém témdni. Těhotné paní potrácejí, ježto plod
bývá usmrcen nejspíše jedy v krvi matčině kolujícími.
Tyfus, hlav nicka, vyskytuje

se

Léčení musí si hleděti

nejen nemocného, ale i okolí. Ve všem
panujž největší čistota; nemocnému s prospěchem se dávají pololázně,
kde možno, o 370 C. s vlažnějším poléváním za stálého tření teplou rukou,
vlažné obkladky na život, klystýry. Strava musí býti tekutá, aby ne¬
mocné střevo se nedráždilo a neprotrhlo; mléko mandlové, polévky ne¬
mastné, limonády pro první čas postačí, pak velice dobré mléko v ma¬
lých dávkách. Prádlo nemocného musí se ihned ponořiti do horké vody
sodové. Po odbytí nemoci nutno nemocného důkladně teple vykoupati
a síliti, aby se úplně zotavil.
jest velice těžká nemoc nakažlivá, vyskytující
tam, kde podmínky životní jsou nedostatečné, zvláště v době hladu.
Horečka po třesavce rychle stoupá a u oslabených nastává záhy smrt.
Tyfus skvrnitý

se

U
Úbyť dělohy nastává přirozeně stářím. Stihne-li však ženu po po¬
rodu za všeobecné slabosti a chudokrevnosti, pak jest úkazem cho¬
robným a ihned nutno zavésti léčení sílící, povzbuzující síly životní.
Obyte (viz také: zhubnutí) značí vysoký stupen zhubnutí. Na
úbytě trpí, kdo rychle ztrácí plnost forem, tak že mění se celé vzezření.
Ovšem tu jde o vážnou příčinu, nejen o nahodilou poruchu. Úby¬
těmi zoveme zvláště tuberkulosu plicní. Jest málo nemocí, kde zhubnutí
dosáhne tohoto stupně, a trefně tím naznačujeme znenáhlé ubývání těla.
Kdo pozoruje na sobě hubnutí poněkud nápadné, porad se v čas
se

svým lékařem, i když není ani bolestí ani jiných vážných příznaků, jak
začátku nemoci této

stává.

Na samém

počátku nemoci lze
dobrých úspěchů — později jen přesnou životosprávou lze život
prodloužiti. Těžko, ba nemožno nahraditi, co jsme strachem před pravdou
zanedbali, proto se jí nijak nevyhýbejme.
často

dosíci

na

se
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Oder blesku. Známo, že vysoké předměty, stromy, věže a kovy
vodiče; často blesk stihne i člověka,

který utrpí nejen
popáleni, ale i otřesení ba i ochrnutí mozku neb míchy.
Léčení. Popálení se ošetřuje známým způsobem. Omráčeného,
kde možno, vložme do teplé lázně, chladně ho polévajíce. Při ochrnutí
svalů vždy se má užiti masáže, aby nenastala úbyť svalů.
slouží blesku

za

Násilným porušením dýchání bud zevním tlakem, bud
překážkou nebo ocitnutím se v ovzduší kyslíku postrádajícím,
nastane smrt udušením. Zardělost obličeje, rozšířené zorničky, sláb¬
noucí tep a křeče jsou známkami dušení se. Hned se postarejme umě¬
lým dýcháním o ventilaci vzduchu, uvolněme těsné šatstvo, šlehejme
prsa a záda ve studené vodě smočeným šatem. Je-li překážka v hrdle,
snažme se ji odstraniti. Hned však, při první známce duševní pošleme
pro nejbližšího lékaře se zprávou, oč jde, aby čeho třeba k nutné snad
operaci s sebou vžiti mohl.
Udušení.

vnitřní

Ucho, viz Nemoci ušní.
Omrť

sněť.

Je-li proud krve k jisté části tkaniv úplně přerušen
nepatrný, že k výživě jich nepostačí, tkaniva ta odumrou, na¬
stane úmrf. Části ty stydnou, mění barvu, stanou se necitelnými, roz¬
padají se, hnijí za značného zápachu. Zdravý organism hledí se sprostiti části té, pro něj zbytečné. Na hranici mezi tkanivem odumírajícím
a zdravým utvoří se čára demarkační, t.
j. zánět, a hnisáním odstraní se
sněť. U lidí starých a nemocných jest jinak, tu se vstřebají zhoubné
látky ze snětí a nastane z pravidla rozklad krve, smrt.
Léčení. Léčením vodou, působícím tak mocně na oběh krve,
podaří se často městnání se a rozklad krve předejiti.
Při nastalé
sněti položme na ohrožená místa horké obkladky, hleďme tělo síliti pololázněmi a poléváním zad, dávejme ovoce, mléko, stravu více rostlinnou;
na části snětí stižené
nasypeme s dostatek prachu z dřevěného uhlí,
ostatek jest věcí lékaře.
a

nebo tak

Úpal, zážeh nás stihá za značného parna. Nevolnost, krutý tlak
a bolesti
hlavy i křeče, bezvědomí a často smrt mohou nastati.
Po uzdravení vídáme, že duševní i tělesná zmalátnělost trvá ještě po
delší čas.
Zdá se, že člověku je osudnou značná ztráta tekutých sou¬
částí krve během krátké doby. Jsme-li lehce oděni průdušným šatem
a máme-li
nohy bosy, sneseme horko lépe. Za parna hleďmež piti dosti
vody, ale n e lihových nápojů, a chraňme hlavu. Stižen-li kdo úpalem,
položme ho na chladné místo, zuvše a svléknuvše ho poněkud, ochla¬
zujme hlavu, zaveďme umělé dýchání a není-li s to piti, nutno vlévati
vodu 28—30° C. do konečníku.
v

hlavě
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Úplavice, červenka, jest hrozná nemoc, která zvláště vojsko
pásmu decimuje, v epidemiích však dosti zhusta i jinde se obje¬
vuje. Silné ujímání, nucení na stolici, stolice červené, krvavé, rychle
se dostavující
vysílení a i smrt — to jest průběh děsné této nemoci.
Horké lázně, horké obkladky, paření noh, vlažné klystýry nemocnému
prospějí; k jídlu dáme jen polévky sliznaté, po malých dávkách. Prádlo
vložíme ihned do horké sodové vody; záchod a noční nádobu desinfikujeme vápenným mlékem.
v

horkém

Úplavice cukrová jeví se vyměšováním velkého množství moce, jež
obsahuje často úžasně mnoho cukru; onemocnění to provázeno jest
velikou žízní a různými příznaky nervovými, celý organism trpí nemocí
tou a komplikace i jednoduché stávají se
osudnými. Jest nemoc ta
následkem vážné poruchy výměny látek, tu v játrech, tu v ústrojí za¬
žívacím, tu v mozku, snad i v mikteru. Stoupáním alkoholismu stoupá
i počet diabetiků, u mužů nemoc ta jest hojnější než u žen.
Methoda fysikálně-dietetická docílí uzdravení v čerstvých případech
dietou škrobovin a cukejnatých jídel skoro prostou, vždy případu při¬
způsobenou. Dává se mnoho čerstvé zeleniny, zakyslé, čerstvé ovoce,
ságo, něco zemčat, mléko a zároveň provádí se vodoléčba, horké kou¬
pele střídavě s pololázní a chladnějším poléváním zad, na noc vlhké
obalení hrudi, massáž života a zad, koupele vzdušné, dostatek spánku. —
Vše to ovšem mnohem snáze se provede v sanatoriu než doma.

Úplavice močová prostá vyskytuje
neuhasitelná žízeň

a

se často u dívek.
veliké množství moči odchází, při čemž

Nastává
však sil

tak

nápadně neubývá. Vlastní příčina známa není; jde o vlivy se strany
soustavy nervové a dostavuje se úplavice tato často po pádu na hlavu.
Léčení. Změna podnebí, dobrý, zdravý vliv duševní, ne příliš na¬
máhavá, ale poutavá práce duševní; ovoce, mléko, zeleniny, tělocvik
nebo stoupání do hor, teplé lázně bylinné jsou tu prospěšné. Nešťastná
láska však, těžké starosti, duševní přemáhání, sexuelní výstřednosti —
onanie
zabraňují a znemožňují vyléčení, které je bez toho nesnadné.
—

Uschovávání potravin

jest otázkou předůležitou pro starostlivou
hospodyňku. Zvolme především místnost úplně suchou, ve stínu —
slunce i zed prohřívá — ale nikoliv na blízku záchodu.
Místnost
ta častěji se má vybíliti, jef vápno mocným desinfekčním prostředkem.
Netrpme žádných odpadků hnijících; čisťme nádoby pilně sodou a vyplachujme je studenou vodou. Kyselina salicylová, bórová a jiné lučebné
látky tu na místě nej sou! Chlad, čistota a sucho stačí úplně. Roz¬
šafná hospodyňka dobře si vypočte, co nakoupiti, a ulehčí si tím práci.
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Ústavy vodoléčebné. Studená voda působí na nervy i na oběh
krevní, není tudíž divu, že již v dávných dobách se jí užívalo jako pro¬
středku léčebného. Žel, že příliš často podceňován účinek vody a tím
znovu a znovu vodoléčba) důvěry ztrácela.
Vyloudit i chudokrevnou ne¬
mocnou ráno z teplého lůžka, zaobaliti ji celou do studeného prostě¬
radla a nechati ji po dvě hodiny zuby klepati, je kúra, pro kterou nikdo
horovati nebude. Jest zásluhou Kneippa, že důsledně užíval vody jen
na
jistý obor nervů a cev a ne na celé tělo pojednou. Tím docílil, že
teplota i oběh krve záhy se zase vyrovnaly a dobrý účinek, povzbuzení
organismu, zůstal. Nervosní i chudokrevní nehodí se pro applikace vody
studené šmahem na všechno nervstvo kůže, ztráta tepla tu byla také vždy
tak značná, že musilo nastati rozrušení, rozčilení a ne uzdravení. Ježto
však nemocní v krátké době hledí užiti energického léčení, nezbývalo
lékařům obyčejně, než ráz na ráz léčiti. Nyní spojuje se vodoléčba
s
jinými výkony therapeutickými, s massáží, tělocvikem, vzduchovými,
slunečnými lázněmi, a z ústavů vodoléčebných vyvíjejí se ústavy dietofysikální.
i*

Ústřel bederní (stříl)

nás stihne často rychlostí blesku. Za po¬
hybu, který snad zrovna před tim jsme vykonali beze všech nemilých
následků, nemůžeme se již hnouti, leda s krutými bolestmi v kříži, a to
několik dnů. Ježto nikdo v záchvatu tom nezemřel a pitvou nezjištěno,
co vlastně příčinou náhlé té bolesti, vypomáhme si domněnkami, že jí
jest přetržení svazečků svalových, rheumatismus (ale kdo nám povi,
co jest rheumatismus?) a zánět nervů. Pisatelka zná případ, kde dáma
poněkud korpulentní, značně uhřátá, ulovila si ústřel ve studeném zá¬
chodě. Žena 5Óletá, která jím trpěla na pravé straně večer, ráno po
dvojí dávce thé byla řádnou stolicí bolestí sproštěna.
Léčení. Klid nemusíme doporučovati, nemocný by se poděkoval,
kdybychom ho pobídli k usednutí. Vyprázdnění střev je nutné i při bo¬
lesti, horké obkladky. — Jistá žena ohřála žehličku, obrátila muže, polo¬
žila mu vlněný šat na záda a ústřel vyžehlila. Jiná uvařila šest bramborů,
rozmáčkla v šatě a znamenitý ten obkladek přiložila s úplným úspěchem
úpějícímu manželu. Velmi zručně provedenou massáží ztrácí se ústřel
rychle — ale nutno provésti ji 2—3kráte denně.
Utkvělá myšlenka.

U lidí nervosnich, trápených

starostmi, časem
opanuje jedna myšlenka všechny ostatní, ač lidé taci mívají zdravý úsu¬
dek a říkají si, že neprávem myšlenku tu udržují. Na př. žena si myslí,
že má nemocné plíce, protože jí jest často nevolno, má krátký dech a ona
sama usoudila, že má vzezření nemocné
plícemi; všechna domluva a uji¬
šťování lékaře není s to, aby změnily tuto myšlenku, nemocná ztrácí
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upadá v těžkomyslnost. Není-li to počátek vážné choroby
duševní, rozhodne lékař. Viz ostatně články, týkající se hypochondrie,
hysterie, neurasthenie a melancholie.
Léčení. Hned, bez odkladu počněme léčení sílící. Nevíme sice
posud, jak hluboce chybná výměna látek činnost mozku může porušovati, ale zajisté zlepšením a napravením toho, co porušeno, i činnost
mozku lze vzpružiti. Nejlépe by se to
provedlo v ústavě pod stálým
dohledem a energickým vlivem duševním, lázněmi,
pracemi v zahradě
a pod.
a

Utopení jest rovněž udušením, stává

však, že k náhlému pře¬
dýchání druží se i protržení tepen v mozku, mrtvice. Utopené
podaří se vzkřísiti k životu, záhy-li z vody vytaženi a neustane-li se
v
pokuse zpět k životu je přivésti. Utopenému uvolníme rychle šat,
klademe ho několikráte na stranu, aby, co
vody vytéci může, vyteklo,
při tom ústa a hrtan pokud možno očišťujeme a pak hned počínáme zaváděti umělé dýchání, v čemž dlouho,
střídajíce se, pokračujme —
ovšem podaří-li se nalézti ihned lékaře, řídí tento všechno naše
jednání.
Třeme údy utopeného, obložíme ho horkými lahvemi a vším
způsobem
se

rušení

hledíme

povzbuditi oběh krevní.
by se neměl na cestu zámořní vydati bez vlastního přístroje
záchranného. Čteme-li o hrůzných scénách při nastalém neštěstí na
moři, jak jeden trhá druhému záchranný přístroj z ruky a všichni hlavu
ztrácejí, podivíme se, proč se každý před odjezdem nepřipraví 11a kata¬
strofu. Ve Švýcarsku časem učitel koná zkoušku s dětmi,
jak by se
chovaly v čas požáru, povelí, a v málo vteřinách děti v pořádku, ale
velice rychle školu opustí. Proč bychom si neřekli v čas
také, že na
moři se nám může státi neštěstí, a stává se zhusta.
Obyčejně se radívá,
spadne-li kdo do vody, ne¬
znaje plovati, aby úplně klid- '
ně se choval,
ruce nad vodu
nezvedaje; tak by zůstal po¬
nořen po bradu, mohl by dýchati a čekati, až se mu při¬
spěje na pomoc. K tomu třeba
však zajisté klidu a rozvahy,
jichž nemá každý s dostatek.
Lépe jest stůj co stůj naObr. 279. Prkno plovací.
učiti se plovati. Matky by tu
(Připevněno na zádech.)
dokonce měly k tomu hleděti,
aby hoši i děvčata dobře se naučil i plovati. Vyobr. 279. znázorňuje
tonoucího s deskou z korku, ale jest mnoho
jiných záchranných přístrojů.
Nikdo
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Zánět, vodnatelnost, zánět srdce, rozšíření srdce,

srdce.

chlopní, slabost srdce, ztučnění srdce, onemocnění nervů
to jsou onemocnění nejčastěji se vyskytující,
na
jichž podrobné popsání zde ani pomyslili nelze. Příznaky jsou dle
onemocnění urychlený, nestejný, tu sesílený, tu oslabený tep, zvětšení
hranic srdce poklepem zjistitelných, zvláštní šelesty nad chlopněmi, těžké
dýchání, návaly krve k hlavě, tesknost a záchvaty úzkosti, nepříjemný
pocit v krajině srdeční, tlučení srdce atd. Kdo i za klidu nebo malého
namáhání příznaky vady srdeční na sobě pozoruje, podrob se
důkladné prohlídce u lékaře, pomocí poslechu a poklepu; zvláště, prohlédne-li nás častěji, pozná lékař, jde-li o podráždění pomíjející či o one¬
mocnění vážné. Nemoční, trpící vadou srdeční, mají vésti život pokud
možno klidný v každém ohledu, nechati lihových nápojů i dráždidel
a časem i masa; léčení musí ovšem říditi lékař; osvědčilo se i studené
tření končetin a léčení dle prof. Aertla. K ochlazení krajiny srdeční
slouží zvláštní přístroje, láhve nebo stočené roury, jimiž voda probíhá.
Čerstvý vzduch ovšem jest nezbytný, jakož i pozorně prováděný tělo¬
onemocnění
k

srdci

vedoucích

—

cvik dvchadel.

Že ženy trpí vadami srdečními, nikoho

nepřekvapí. Vidíme-li, k ja¬
přešinutí vnitřností vede šněrování, musíme si přiznati, že oběh krve se jím stíží, srdce tedy větší práci má, a pak se roz¬
umí samo sebou, že tlak šněrovačky nepůsobí jen na dolní část plic,
nýbrž zajisté i na srdce a podájné velké cévy, k srdci krev vedoucí.
kému znetvoření

a

A

jaký to nevyzpytatelný
nápad, oddávati se sportu
s pevně staženým tělem, t. j.
chtíti pobádati oběh krevní a
zároveň násilně jej zdržovati. Nevědomost
věci

a

neznalost

jest tu omluvou jen čá¬

zdravý rozum a
zdravý cit tu vypomáhá,
netjumí-li se obojí násilně,
stečnou,

spokojí-li
smutnou
nou

se

majitelka obou
prázd¬

náhradou

ješitností.

—
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Vaječník, viz Nemoci vaj ecník
Vaselina

u.

jest minerální tuk, který se nekazí. Dobývá
petroleje. Vaseliny zhusta se užívá v lékařství, bud žluté
vané, ale kůži poněkud zabarvující, bud bílé nebo spojené

se
—

s

jí při čištění
méně falšo¬

léky.

Vazivo

obklopuje vnitřní ústrojí a vyplňuje mezery. Kol očí jest
poddajné, řídké, proto nepatrná rána může značné znetvořiti
obličej značným podkožním výlevem krevním. Rovněž v malé pánvi
jest mnoho vaziva kol dělohy a vaječníků a snadno se tu zahnízdí vleklé
záněty, zvláště infekční.
vazivo to

Vdechování páry. Vdechováním

páry jsme s to hlen rozpustiti
upokojiti. Páru bud vyrábíme známým přístrojkem,
jak nám jej znázorňuje vyobr. 280., nebo si přivážeme pod nosem šat,
který pokrývá nádobu s vařící vodou, abychom neměli celý obličej v páře.
Po paření celého obličeje omyjeme se vlažnou vodou, po vdechování
kloktáme vlažnou vodou, omyjeme týl nebo poléváme studenou vodou
a

zanícené sliznice

kolena.

Vegetarismus

zcela správně výživa látkami toliko

říše
Nikdo nebude tvrditi, že člověku absolutně

zove se ne

rostlinné

ze

pocházejícími.
masa, aby vůbec při životě se udržel. Některým národům
a vyznavačům
některých věr požívání zvířat zakázáno příkazem nábo¬
ženským; jiní národové nuceni jsou ke stravě rostlinné poměry země¬
pisnými, a také mezi námi žije dosti lidí, velice intelligentních, kteří
z důvodů
ethických zřekli se stravy živočišné, na př. slavný zeměpisec
Reclus. Rozšíření vegetarismu vadí, že se ho chytají choří často
jako
poslední spásy, a u těch ovšem pak se nedoinůže vždy skvělého úspěchu,
ac mnozí, odříkajíce se i
lihových nápojů, lepšího zdraví nabudou. Po¬
žívání přílišného množství bílkovin z říše zvířectva ovšem vede k one¬
mocnění, a tu pak úplná změna stravy jest prospěšná; proto znenáhla
dobyl si vegetarism pozornosti odborníků a užívá se ho stále hojněji
při onemocnění žaludku a střeva, při otylosti, hnisání, rheumatismu,
dně a pod.
Mimo stránku lékařskou má vegetarism i stránku ethickou, a ta
zvláště rozhoduje v jistých kruzích a množí zástupce směru toho. Prof.
Baron v Německu odkázal jmění své k založení vegetariánského sirot¬
čince; Berlín odkaz odmítl, Vratislav jej přijala, a bude zajímavo pozorovati, jak dětem z rodin tak záhy vymřelých vegetarism bude svědčiti.
Zajisté výtečně, neboť svědčí mládeži ve všech ostatních směrech za¬

nutno

požívat i

—

nedbané

—

na

venkově.
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živočich

se

vyvinuje. Vejce ssavců

jest oku neozbrojenému viditelné, vejce ptáků jsou značné veli¬
kosti a slouží nám za pokrm. Podotkněmež, že v létě by hospodyňky
nikdy neměly schovávati bílek; rozkládá! se během málo dnů a tvoří
se při tom prudký jed, ptomain, který může zavdati příčinu k těžké
i smrtelné otravě, jak se ve Francii ukázalo.
sotva

přirozené, že novorozené a malé
pečlivě třeba ošetřovatl; jakmile však děti vstoupí do školy,
upokojí se mysl rodičů a mají za to, nají-li se dítě dobře doma
a
vyspí-li se, často nedostatečně, že skvěle vyplnili další svůj úkol,
„ostatek" jest věcí školy, — a výsledek jest podle toho. Mnohá matka
vidouc, jak dítě ve škole zaměstnáno, neodvažuje se doma ani nej men¬
šího přispění na něm žádati, odtud nechuť dorůstajících děvčat k pracím
v domácnosti a chuť hochů, proháněti
se venku v lecjaké společnosti.
Jsme toho náhledu, že právě v tu dobu oba rodiče, otec i matka, by měli
hleděti získati si a udržeti důvěru dětí svých, měli by znáti takřka
každou myšlénku jejich a nepozorovaně by mohli říditi vychování jich
fysické i ethické,'bez mazlení, bez oslabování, jako dobří, jako nejlepší
soudruzi. Matka pozorujž v době vývinu zvláště dceru svou a sledujž
se zájmem důležitý ten pochod, chráníc dceru, aby neupadla v chorobnou
citlivost nebo v opak. T o jest doba, kdy povaha se dostává v určitý
směr.
Již snaha matčina, dceru získati zdravému zvyku v jídle,
spaní, pohybu, učiti ji přemýšleti o vážných otázkách životních, pracovati i baviti se, říditi rozumně náklonnost ke sportu, jež nesmí se
státi vše pohlcující náruživostí, sblíží obě. Otec zatím se zabývá synem
svým, třeba hoši raději otevírali srdce svá matkám — spolu-li konají
výlety, spolu-li plovou, jezdí na kole atd., sblíží se a otec dosáhne dů¬
věrnou rozmluvou více, než pádným slovem, „rázným zakročením" —
když je příliš pozdě, když j i n i se byli zmocnili srdce a mysli synovy!
Nerozumějí-li si ihned, netřeba ztráceti odvahy — třeba pěstovati jen
pro okamžik obor, v němž se shodují, a poznenáhlu i ostatní se poddá.
Při vzrůstající důvěře a hluboké náklonnosti vyjde ten tomu, onen
onomu vstříc a dohodnutí jest snažší nežli nuceni,
odpor vzbuzující.
Volné ovzduší, širý rozhled, vážný životní názor rodičů, to vše příznivé
působí na duše mladé, vnímavé, které navzájem staraji se o čilost, veselí
Věk mladický.

Matkám zdá

se

děti

a

osvěžení starších.

vývinu se dostavuje chudokrevnost, předčasný
zpožděný vývin. Tu třeba obezřelosti; pohyb v horách, na venku
jest důležitější nežli hra na piano, taneční hodiny, návštěva divadla
a koncertů.
Znamenité tu jsou hospodářské školy zdravotnické, kde
čilý život panuje, práce methodická, bez psaní a sezeni, výlety, vycházky
U děvčat

v

době

nebo

Žena

lékařkou.

50
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a.,,velké prádlo", časné uléhání při otevřeném okně, časné vstávání,
koupání v jezeře nebo v řece.
I u hochů vídáme chudokrevnost a při rychlém vzrůstu špatné
držení těla, úzká prsa, okrouhlá záda, rozladění, nevrlost — často jest
to nedostatek spánku. V čas vzrůstu a namáhání školního nezbytno, aby
děti dobře

dostatečně

jedly a mnoho spaly. V tom se pravidelně velice
chybuje. U hochů pak jest časné kouření cigaret osudné. Kouřením
dráždí se žlázy slinné k stálému odměšování slin, jichž jakost tím trpí
a zažívání se kazí.
Mimo to brání kouření vývinu hrudníku, jak při
odvodu v Německu nejprve zjištěno. Mladíci, nemající „officielní“
objem hrudi, byli vesměs časní kuřáci. Američané zakazují zákonem
časné kouření. Bylo by na čase, aby se kladly poněkud hráze nečistému
a škodlivému tomu „požitku"! Naší zubožené generaci nervosní a tua

berkulosní věru třeba více čistého než smrdutého, zkaženého vzduchu
a nikotinu den co den!
I tu lépe nezačíti, než pak marně se snažiti

přestátí.
Pěstujme raději společnou hudbu — nic není příjemnějšího,
než pozve-li si syn domů přátele k provozování hudby při pohoštění
co nej jednodušším. Anebo nechť se obírá fotografií. Kéž matky neztratí
při tom trpělivosti — což o těch několik skvrn a trochu toho shonu, jakou
však radost má celá rodina ze sbírky dovedně zachycených, milých upo¬
mínek na výlety, na komické situace atd. Důmyslné matky naleznou
celou řadu zaměstnání, hodících se pro dospívající hochy. Ale nižádným
způsobem matka nemá přenechávati děti služebným po celé hodiny.
Větrání.

Vstupujíce do domů, do bytů žasneme, jak málo lidí
Již v pokoji neobydleném kyslík rychle se ztrácí, natož
v pokoji, kde dýše tolik plic, vypařuje se tolik těl a hoří i krásná lampa,
trávící rovněž kyslík. Kdo chceš mít i zdravý vzduch v domě, počni
větrání ve sklepě. Víme, že teplý vzduch stoupá. V Londýně v zimě
v domech nej vznešenějších pro vzduch stokami páchnoucí nelze po půl¬
noci ani vydržeti, proč? Topením a skvělým osvětlením vznáší se lehčí,
oteplený vzduch vzhůru, ssaje se tím takořka vzduch studený, těžký
z dola, ze sklepů a ze stok.
Totéž se děje i u nás v zimě. Víme, že
chodby domů našich jsou naplněny až do třetího poschodí vzduchem ze
sklepa. Proto nepomůže větrání jedné místnosti — a jaké větrání!
Otevře se na několik minut okénko. Jen průvanem vyměníme opravdu
vzduch, a to jen právě tam, kudy průvan opravdu se hnal, jak pokusy
pomocí látek vonných zjištěno. Stavitelství — vzpomeňme jen zápachu
domů nových, nedlouho obývaných — otázku tu ani nehledí rozluštiti,
dík netečností obecenstva. Zvláště hospodyňky hledí jen, aby byt byl
hodně dobře uzavřený, a to bývá obyčejně. V pokoji nejvíce obývaném
řádně větrá.

%
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pákou. Hlavní věcí

jsou vsak průchody celým domem ve stěnách, odvádějící zkažený vzduch
nad střechu a čistý do domu, bez prachu. Rozumí se, že průchody ty
odvádějí jen vzduch ohřívaný a musejí se vésti podél komínů, aby
vzduch se ohřál a tím vzhůru se vznášel. Pisatelka viděla v docela mo¬
derně zařízených kasárnách náramnou, vskutku imposantní instalaci
k větrání, velkou „šachtu" z dola nad střechu; velice citlivý anemometr,
který čile se otáčel již mezi svrchníkem a tělem professora zdravot¬
nictví, jenž nás vodil na hygienické procházky, ani se nehnul v šachtě,
vzduch byl shora dolů týž, jako
v domě. Ředitel kasáren nevrle škrtl
sirkou, chtěje nás „usvědčiti", že
ventilace jest výtečná, zvedl vítězo¬
slavně dobře rozpálenou sirku a
držel ji ve ventilátoru — kde klid¬
ně shořela. Vyobr. 281. znázorňuje
proud vzdušný při topení krbem.
Ve zmíněné již knize Pridgiu Tealea „Nebezpečí ve vlastním domě"
věc jest mnohem lépe znázorněna,
doporučujeme vřele knihu i jinak
nadmíru zajímavou, nejen poučnou, důmyslným čtenářkám našim,
které si hodlají objednati plán k vlastnímu domu. Jak by tu prospělo ně¬
kolik opravdu dobrých příkladů!

vzácné. Po těžkém porodu, za ochab¬
vchlípí se hořejší díl dělohy dovnitř, tak že vnitřní plocha
zevní brankou se dere ven. Je-li pomoc ihned po ruce, lze dělohu po¬
zvolna zase vpraviti v polohu přirozenou, hůře, zanedbá-li se věc; pak
nutno nemocnou převézti do nemocnice.
Vchlípení dělohy je na štěstí

nutí svalů

jest již svou značnou prodejnou cenou u vysoké
při skleslosti a slabosti. Osoby, jimž hrozí omdlení, na okamžik
oživuje, ale káva působí lépe a stačí jí menší dávka. V novější době vy¬
dávají se podivné věci za víno šampaňské.
Víno šampaňské

vážnosti

jest nejkrásnčjším darem matky přírody, a jak
nevšímavě a pohrdavě míjíme pramen čistý jak křišťál a spěcháme do
začazené hospody zasednouti k tekutinám často podivné komposice!
Jak se příčí kult ten zdravovědě, ukazuje degenerace našeho pokolení,
ústavy pro choromyslné, epileptické, nemocnice, děti s ubývající intelligencí! S pohnutím vzpomínáme nezapomenutelného našeho Vojty Náprstka, jenž pořádal výlety k lesním studánkám a tam si hověl, obklopen
Voda pramenitá
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mládeží

okolní, přivábenou sympathickou přitažlivosti jeho. Kdyby
alespoň půl Prahy bylo zachovalo praxi tu!
Voda solná.

Koupele ve vodě solné jsou velice oblíbeny, připra¬
vujeme je doma, a užívá se jich i v lázeňských místech, v Chýžici, Wiesbadenu, Pyrmontu atd. Užívá se jich proti dně, skrofulose, poruchám
nervovým, vyrážkám. Rozpuštěná sůl působí mocně na nervy a cévy
kožní. Lidé rozčilení koupele tyto však špatně
snášejí při obyčejné kvapné
kuře.

Vody minerální obsahují látky lučebné a soli v různém množ¬
dle jakostí pramenů, tak železo, arsén, bróm, síru, sůl atd.
Kde
není zvláštních nadání při nemocnicích nebo v místech
lázeňských, jako
na př. vídáme ve
Švýcarsku, slouží nádherná zařízení jen majetnikům
dobře zásobené tobolky, a „zábava" často hraje větší roli než léčení,
ství

které

se

honem odbude

z

rána. Snad

jediné Karlovy Vary poněkud odo¬

lávají metamorfose té.
Vodnatelnost nastává

při porušení oběhu krevního

a

při

onemoc¬

nění

ledvin.
Zmiňujeme se o vodnatelnosti hrudníku, břicha a
všeobecné vodnatelnosti, kdy ve všech tkanivech lze pozorovati vy¬
stouplou tekutinu čirou, součástku to krve. Vodnatelnost závisí úplně
od

prvotního onemocnění, sama nemocí nejsouc. Nepodaří-li se odstrapříčinu, pak lze jen mírniti následky povzbuzováním činnosti srdce
a ledvin a
vypouštěním výpotku z dutin tělesných. Není-li srdce příliš
ochlablé, docílíme značné úlevy při pocení horkým pískem, citrónovou
limonádou, thé z listí březového, a konečně dojde řada na náprstník,
digitalis — to jest však věcí lékaře.
niti

Vodnatelnost břicha. Při onemocnění

ledvin, jater, vadách srdeč¬
vidíme, že nemocný zprvu jen poněkud naduřelý v obličeji má
i nohy a ruce zduřelé a konečně život počíná se zvedati a nastanou ne¬
mocnému i ošetřujícím kruté doby.
S počátku opatrným pocením lze
poskytnouti úlevy, rovněž dietou, zmenšující potraviny tekuté a pití,
i bylinami a léky činnost ledvin zvyšujícími. Ale to všecko ovšem jest
věcí lékaře. Šťastný, kdo v čas zřekne se požitků chvilkových a zacho¬
vaje si zdraví drahocenné ušetří si trýzeň tu životem jednoduchým, bez
ních

dráždidel.
Vodnatelnost hrudi.

Při

vadách

srdečních

vystupují součásti
dutiny tělesní a tekutina hromadí se
i v hrudi, mezi stěnou hrudní a plícemi, tlačíc na plíce, překážejíc jim.
Nemáme tu však ani horečky, ani bolesti, jako při zánětu, ale dýchání
tekuté krve

z

cev

ve

tkaniva

a
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Ulevíti

jest ještě obtížnější. Průběh řídí se průběhem nemoci vlastní.
lze nemocnému parní lázní noh v posteli — ale jen noh — velice opatr¬
ným cvičením dýchacím dle Koflera, a jako poslední pomocí — nabod¬
nutím.

vrozená nebo získaná. Děti, rodící
již s vodnatelností mozku, jeví podivný tvar lebky, malý obliče¬
jíček mizí skoro pod velice sklenutým čelem a temenem, následkem na¬
hromaděné tekutiny v dutinách mozku; alkoholismus, blízké příbuzenstvo
rodičů, starý již otec bývají příčinou smutného toho stavu. V pří¬
padech mírnějších odvádíme krev od hlavy, dáme přiměřenou stravu,
mnoho čerstvého vzduchu — v případech těžkých vše jest marno.
Vodnatelnost mozku

jest

se

povolání nadmíru dů¬
ležitá, a otázce té měly by zvláště matky největší pozornost věnovati.
Kdož pak nezná množství lidí, pachtících se bez radosti a nad¬
šení bídně a otupěle v povolání jim nepříjemném! Které jest to pravé
povolání? Zajisté to, které nadání a silám našim je přiměřené, jen to
nás uspokojí. Zkoušky přijímací jsou zařízením, které má zabrániti, aby
do škol vyšších se nedostali žáci neschopní. Vinou rodičů však zařízení
to úloze své dostáti nemůže, neboť žáci s malým nadáním mocí ku zkoušce
té připraveni bývají a s největším namáháním ke studiu se dostanou,
kdežto by hravě a s hlubokým uspokojením mohli se věnovati povolání
docela jinému. Pro ženy do nedávná volba nebyla nesnadná, nezbývalo!
jim, než se nějak již vdáti nebo zůstati zbytečnou „starou pannou",
zbýti „na ocet" — a bylo toho octa až do konce dnů dost a dost. Nadání
hudební nebo dráha divadelní, spisovatelská byla nepatrnou útěchou.
Konečně společnost lidská poznalai, že krásná zásada, že každá žen¬
ská se narodila jen, aby se vdala, v prosaickém životě má tu šerednou
stránku, že skorém ve všech zemích jest mnohem více žen než mužů —
ve Švýcarsku činí přebytek hezkou summu 50.000! V Rakousku as ne¬
bude jinak. Přes to však, bohužel, nemůže a nechce se každý muž
ženiti, zbývá tedy všude imposantní číslo žen, s kterými jest zle se hádati, proč se — nevdály, když již se tak všetečně narodily. Ale člově¬
čenstvo pokračuje v duševním a hospodářském vývoji.
Pozvolna ženy naučily se hledati povolání, práci vážnou a tu i tam
povolání si vyhledalo ženy a přebytek, druhdy jsa mrtvou tíží, stává se
produktivním. Ve Francii ode dávna muž pracující viděl v ženě
i společníka svého obchodního. Francouzka, v Lyonu zrozená a tam
vychovaná, vyprávěla pisatelce, že v největších obchodních domech hedvábnických vždy manželka majetníka byla účetní a pokladní —
v domech, representujících miliony!
Mimo Francii poměry tyto příliš
Volba povolání.

Pro zdraví naše jest volba
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málo

jsou známy — jen se obdivujeme bohatství Francie, která se tak
rychle zotavila po kruté válce. V Paříži jsou vážné Francouzky obdivu¬
hodný zručností obchodnickou, jakž záhy každý za delšího pobytu se
přesvědčí.
Bohužel, že dívky mají posud malý výběr, pomýšlejí-li na povolání.
Ale at volí cokoliv, domácnost a vaření má znáti každá důkladně a to
v čas! Není nic
smutnějšího, než pozorovati ženu, která se vdá a z ne¬
vědomosti špatně hospodaří — obyčejně od desíti k pěti! Ke každému
povolání třeba se připraviti jak nejlépe, jak nej důkladněji. S potěšením
a s
prospěchem budeme konati jen to, čemu dobře rozumíme a co
dobře známe, umíme. My ženy nemůžeme dosti často si opakovati
a se
povzbuzovati, abychom vše konaly důkladně, pečlivě. Nejhorší
povolání jest lenost.
Ale zvláště

ženy nechť stejně pilně jako povolání si hledí i zdraví.
nynější i tu záliba ve sportu nám věc usnadňuje — můžeme si
jízdou na kole — ale bez šněrovačky — plíce a krev důkladně provětrati,
aniž by nebe se sřítilo — a staneme-li se tak praktickými, jako Ameri¬
čanky, tož v houfcích se vydáme na potulky majíce s sebou nějakou
umělkyni, spisovatelku, učitelku neb pod. — Ve společnosti dobře slo¬
žené, za výlohy mnohem menší a za zábavy mnohem větší naučíme se
lépe kořistiti z kýžených prázdnin, nezanedbávajíce ani před tím ani
po tom zdravovědy osobní — základu to naší existence.
V době

Bylo by si přáti, aby dívky naše podobně jako Dánky, Svědky a
jiné na venku se věnovaly hospodářství mlékařskému, včelařství, anebo
jako Svýcarky zahradnictví — oč by bylo špatné muziky méně na vsích
v Čechách! A štěstí i
peněz více! Umělecký průmysl tak utěšeně vzkvétá,
že i tu kyne ženám zaměstnání utěšené, a tak všude se otevírají brány
a nezavře
je již leda netečnost, povrchnost, zkrátka řečeno — hloupost.
Počet sňatků se hospodářskou samostatností nezmenší, ale zvětší a tím
blahobyt rodin, národa.
Vole

jest zvětšená žláza štítná, ve dvou lalocích po obou stranách
krku umaštěná; laloky ty spojeny jsou překážkou, přes
průdušnici běžící. Žláza ta, posud záhadná, někdy úplně schází od naro¬
zení. Pisatelka viděla tři členy jedné rodiny bez žlázy té. Děti tyto, již
starší, jevily vzezření podobné, jako mladí lidé, jimž druhdy celá žláza
se operativně odstraňovala a kteří
přestali růsti, duševně se vyvinovati
a vypadali v kůži
svraštělí, bezbarví, s pohledem bezvýrazným jako
starci.
Bvl-li orgán vyňat operací, dostavuje se zvláštní chřadnutí
(myxoedem). Zjevu tomu se zabrání, nechá-li se část tkaniva žlázo¬
hrtanu

na

vého netknuta.
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sílení celého těla, tělocvik plic a od¬
straňme tísnící šat zvláště kol krku. Odstranění vole děje se operaci.
Jinou cestou (zvláště léky) zřídka se podaří docílí ti, aby vole zmizelo.
Kde však se jeví hlasité dýchání — znamení, že vole tlačí na průdušnici, tam se nerozpakujme dlouho a podrobme se operaci. Velké vole
volně na krku rostoucí často méně jest nebezpečné než malé vole tvrdé,
riskřípnuté za kosti hrudní. Zvláště však vole velké jednostranné za¬
tlačuje průdušnici stranou, až táž náhle se úplně uzavře a nastane smrt
Léčení. U dívek zkusme

udušením.

Voňavky skytají

nám vůní představy
bytů, jest
líbezné do sytá.
pryskyřici z kůry stromů

nám příjemnou illusi, kouzlíce

květin. Na venku, ovšem poněkud opodál lidských a jiných
zvláště z jara, jsou-li stromy i keře v plném kvetu, vůně

parném létě, praží-li slunce na
jehličnatých, jest všude vůně
příjemná, sílící. Naše surrogáty
jsou proti vůni přirozené oby¬
čejné méně příjemné, za to však
dotěrné, a již jsme si řekli, že
dáma jemného vkusu neužije
nikdy voňavek silných, jdouc
mezi Jidi. Máme obyčejně za
to, že ten, kdo se silně par fil¬
muje, má k tomu zvláštní pííčiny, dobrý vkus nikoho k tomu
I

v

nevede.

Bedlivá čistota těla i

obydlí jest nade všechny vo¬
ňavky, ač nic proti tomu nena¬
mítáme, vloží-li se mezi prádlo
jemná voňavka. Matky naše
kladly resedu a
levanduli.
Hrozný jest puch naftalínu,
který, jak pokusy zjištěno,
molům

ronící se

ani

dost málo

Obr. 282.

Pozdvižení jazylky.

nevadí.

silnějších nesnášej í.
Vrátnice zove se céva, vnikající do jater a opřádající jemnými vě¬
tévkami svými lalůčky jaterné, jimž dodává materiálu k vyrábění žluče.
Městnání se krve ve vrátnici vyškytá se velice často; zácpa, zvětšení
jater, bolení hlavy a návaly krve jsou s tím spojeny.
Vrhnutí u dětí jest často předzvěstí těžkého onemocnění; vrhnutí
náhlé, při němž jakoby obsah žaludku jen vyhrkl mimo nadání, jest
Kafr tu

jest lepší. Děti voňavek
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osudným, dostavuje! se při zánětu plen mozkových; za to
malých dětí při přeplněném žaludku, po rychlém pití, na co
bohužel příliš málo pozor se dává, jest pouhým přetékáním žaludku
ještě skorém kolmo stojícího a snadno se vyprazdňujícího. Při zka¬
ženém žaludku jest oprávněnou svépomocí, i jest nutno, bychom se vtí¬
pili, že žaludek prozatím ničehož přijmouti nechce. Nenuťme tedy nemocného
k ničemu, nechrne všeho thé a všech výteč¬
ných prostředků a přejme žaludku kýženého
klidu, leda podávajíce po malých douš¬
cích něco čerstvé nebo citrónové vody. Neustane-li vrhnutí, položme horkou láhev na
teplý obkladek na život, davše před tím
klystýr. Nezkrotitelné vrhnutí těhotných vy¬
Obr. 283. Žaludek dětský.
žaduje včas pečlivého ošetření lékařského.
U hysterických docílíme výborného účinku pozdvižením jazylky, malé
kosti v podobě podkovky nad hrtanem se nalézající. Postavíme se před
nemocnou, založíme konce ukazováčků do vchodu ušního, jak obr. 282.
ukazuje, a palcem zlehka zachytnuvše jazylku, šetrně ji pozdvihujeme
vzhůru a na zad a počítáme zvolna do
60, což trvá asi minutu; pak docela pozlehounka
ne náhle
pouštíme zase
jazylku. Dr. Naegeli v Ermatingách
u Bodamského jezera, jenž navrhl hmat
ten a užil ho i při jiných příležitostech,
sám přiznal, že docela trefné vysvětlení
podati nemůže, že snad jde o povytažení
jistých nervů a následkem toho o změnu
ve vodivosti jich.
Obr. 284. Žaludek vzrostlého.
Vyobr. 283. a 284. znázorňují roz¬
b dno žaludkové; c vrátník;
díl v postavení žaludku dětského a
d vchod žaludku; č střevo tenké.
u vzrostlých; u menších dětí jest žaludek
jen přímým pokračováním požeráku. Při zažívání stahují se svaly žalu¬
deční stěny od levé strany k pravé, ku vchodu do střeva, při zvracení od
pravé k levé — opačně.
nemocnému

však vrhnutí

—

—

a

Vyvrhnutá krev může býti z nosu, krku nebo ze ža¬
plic se odstraňuje kašlem. Krev ze žaludku pocházející
jest tmavá, krev z plic jasnější, poněkud zpěněná, řidší.
Při krvácení z nosu posadíme nemocného a radíme, aby se poněkud
nahnul v před, jinak krev stéká v zadu do žaludku. Bud nemocný
zadrží sám prstem onu dírku nosní, kterou krev teče, nebo mu tam
Vrhnutí krve.

ludku

—

krev

z

Tab. XVI.

Pomoc ku

\

porodu.

TAB. XVI.

Vedlejší tabulka znázorňuje nám různé polohy
v těle mateřském.
Vidíme tu polohu
na obličeji, polohu řitní i polohu příčnou. Vy¬
obrazení 7. znázorňuje nám normální polohu

dítěte

dvojčat. Kterak zkušená ruka lékařova může
při porodu v nutném případě použití kleští,
vidíme na obr. 5. a 6. Zajímavé jsou též obráz¬
ky dvou různých útvarů dětské hlavičky, jichž
nabývá během porodu, procházejíc otvorem
pánve.

Poloha

na

3.

2.

1.

Poloha příčná.

Poloha řitní.

obličej.

9

5.

Dvojčata v poloze na hlavičku.

Použití kleští.
a.

Pomoc ku
Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze.

Tvar hlavy
při poloze na přední část
hlavy během porodu.

porodu.
Tab. XVI.
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čisté vaty. Krev ze žil vystoupivši
sráží; chová-li se nemocný klidně, srazí se krev a ucpe otvor
v žilce.
Stálým, oblíbeným vyplachováním se sraženina stále odplavuje a krvácení pokračuje. V jistém případě ustalo krvácení po šťávě
citrónové, kterou míváme po ruce. Při vrhnuti krve ze žaludku nechrne
vyprázdniti žaludek a pak uložme nemocného přikládajíce studené obkladky na žaludek, ale ne příliš dlouho; po ztrátě krve nemocní těžko se
zahřívají. Dávejme po kávové lžičce citrónové vody, která odstraní i ne¬
příjemnou chuť po krvi, nedrážděme však žaludek, chraňme se mermoopatrně vsuneme stočený kousek
se

Obr. 285.

mocí

chtíti

Koupe! nohou.

krmiti

nemocného; ostatně, čeho třeba, nakáže později
Doporučuje se i hoiká lázeň na nohy, jak obr. 285. naznačuje —
zajisté jest však klid důležitější, neboť otvor v prasklé žilce sraženinou
zprvu měkkou se ucpává, avšak při pohybu nebo při zvýšeném tlaku krve
se zase odtrhuje, vytlačuje a krvácení
pokračuje. Při zvedání nemoc¬
ného jistě bychom přivodili i omdlení, byla-li ztráta krve poněkud znač¬
lékař.

nější.
Vřed

bérci

povstává velmi často při městkách, a to ponejvíce
Vředy mohou býti velice rozsáhlé, bolestné a ženy se jimi moří
po léta, tvrdíce, že jest jim mnohem „lépe" s odporným vředem než
bez něho, že mají návaly, že ihned stůňou, jakmile vřed se zhojí. To
není dokázáno.
Vředy ty nesnadno se hojí, protože při chůzi a stání
u

na

žen.

Žena

lékařkou.

51
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třením a úrazy zhojení se ovšem ne'
podporuje. Vídáme vřed takový často se hoj it i rychle, podaří-li se nám
nemocného uložiti, nohu nemocnou výše než tělo, ale po celé délce pose

v

noze, a

Obr. 286. Výhřez měchýřo-pochvový.
Děloha v před ohnuta.

depřenou; lehká massáž při největší čistotě často úplně stačí. Jizva
jest patrna po dlouhý ještě čas, i nutno užiti dobrého, průdušného
obinadla. Nezapomeneme starati se i o ostatní tělo.
ovšem

Vřed

Při

tyfu střevním, při příjici, starých katarrhech
střevních, při tuberkulose, otravách a pod. tvoří se vředy na stěně střevní,
střeva.
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jsou často příčinou prudkého, oslabujícího krvácení a značných
přenecháme lékaři, jdef vždy o onemocnění těžké.

bolestí. Léčení tu

Vřídlo, therma, prýští ze země, majíc značnou často

teplotu,

a

ob¬

sahuje i různé součástky minerálné. Je-li teplota vyšší než naše vlastní,

podraždují, rozpouštějí a užívá se jich při dně, ztuhlosti a výpotku;
nedosahují-li teploty našeho těla, upokojují a užívá se jich při slabosti,

tož

ochablosti.
Vstřikování konáme do dutin

kování

těla, pod kůži nebo do žil. Vstři¬

není

vždy oprávněný, jak se
mnohem citlivější, útlejší;
prudký proud vody, násadec, neřku-li léky již mohou způsobiti značné
podráždění.
Vstřikování podkožní se koná stále častěji, dílem, aby lék rychleji
působil, dílem, aby roura žaludeční se — šetřila! Nejznámější jest vstři¬
za

výkon lhostejný a všudy a
Uvnitř těla všechna tkaniva jsou

to má.

kování morfia, které se může

mocnému, jenž

mu

zvykne

státi velice neblahým, přenechá-li

a s pravou

se ne¬

vášní je provádí

Výhřez dělohy. Děloha upevněna jest v malé pánvi

vazy,

zavěšena

jsouc pomocí jich nad východem
pánve. Vazy ty pnou se od dělohy
ke

kosti

křížové

a

k

vnitřnímu

okraji pánve. Povolením vazů těch
se stává, že děloha sestupuje vždy
níže, až se objeví mezi stehny.
Tlakem s hůry šněrovačkou, katšlem, zanedbáním trhlin při vcho¬
du pochvy po porodu, těžkou prací
a
zácpou povstává výhřez dělohy.
Vyobr. 286. znázorňuje v před
ohnutou dělohu, staženou výhřezem
přední stěny poševni. Vyobr.
287. znázorňuje výhřez zadní stě¬
ny poševni, neboli přední stěny
konečníku.
Léčení ovšem nutno pře¬
nechat i lékaři, jenž dělohu zase

přivede do polohy pokud možno
normální. Ležení častější i za dne
s pozdviženou pánví a níže
polo¬
ženým hrudníkem, pilně konané,

Obr. 287.

Výhřez pochvo-pastelínový.

LÉČENÍ

404

BEZ

JEDŮ.

odstranění všeho tlaku

při stolici, vyléčení kasie atd. vede při počátku
choroby k vyhojení. Vpřípadech úpině zanedbaných nezbývá než pomoc
operativní. Zde příklad: Selka silná a jinak zdravá, óoletá, objeví se při
konsultaci, protože příbuzní konečně přece znepokojeni byli stavem
jejím. Po několik již měsíců byla děloha vyhřezlá, odřená, krvácející. Po
vsunutí dělohy sedací lázně s odvarem kůry dubové, vlhké vložky
vaty,
massáž, tělocvik — rozevření kolen a pozdvihování pánve, viz obr. 178.
studené polévání zad, lehká, na stolici působící strava, 11a noc
studený
obkladek na život
a> po třech nedělích se vrátila s
jednoduchým
jen pásem, aby zdola působil poněkud tlak. Po několika měsících, kdy
zase
byla obstarávala kravičky a konala těžkou svou práci, ukázala se
zase
bez výhřezu, bez věnečku, bez obtíží. Výhřez může snadno znovu
nastat i a nutno alespoň zvedání těžkých předmětů se chrániti.

—

—

—

Výhřez pochvy

bývá při ochabnutí vnitřních stěn a tkaniv po
těžkých porodech, velkých ztrátách krve a při všeobecné slabosti. Pochva
sestupuje a často se jeví jako ,,nádor“. Často i děloha, jsouc příliš po¬
hyblivá, velká a těžká, sestupuje. I po natrhlinách hráze může pochva
se
vyklopiti a dřením se zraniti. Vlhké vložky, sedací lázně s odvarem
dubové kůry, třísla, studené polévání stehen, stolice měkká, pozdvižení
života pásem „Juno“ v čerstvém případě prospějí; při onemocnění za¬
staralém a v poměrech nepříznivých, je-li uspání bez nebezpečí možno,
nezbývá než operace.
Výhřez řiti.

Vnitřní plocha konečníku vyhřezne

tvoří tak zv.
výhřez řiti. Stává se to bud při každé stolici, bud při namáhání
tělesném, při kašli. Pokryjeme-li výhřez pláténkem v čistém oleji smo¬
čeným a vpravíme-li jej zpět, zmizí na čas beze stopy. Ochabnutí dol¬
ního konce konečníku a svěrače, u dětí dlouhotrvající průjmy, prudké
tlačení

a

všeobecná slabost

Léčení: Čím

a

jsou nejčastěji příčinou trapného stavu toho.

sešlejší nemocný, tím rychleji zavedeme léčení

po¬

všechné, posilující.
Léčení místní

vykoná lékař na př. massáží konečníku. Koupel se¬
kůry po 10 vteřin, 350 C. s ochlazením na 240,
večer malý klystýrek chladný k podržení, massáž života a přiměřená
strava.
Nemocný se chraň jídel snadno nadýmajících, hustých kaší,
kakaa, chleba, požívej mnoho zelenin a ovoce.
dací

v

odvaru dubové

Nervosní učitelka zpěvu,

trpící dušností a tvrdošíjnou zácpou, st\
výhřezem řiti, objevujícím se několikráte denně. Teplé
procedury, massáž a pod. zdánlivě neměly účinku, ač zácpa

žena náhle
i chladné
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podnikla,
výhřez nadobro zmizel. Takový šťastný výsledek je řídký, z pravidla
i dusnost

zmizely, až jednoho dne, aniž by čeho vice byla

bývá nezbytná

operace.

Vychrchlávání. Hlen, na sliznici průdušek se tvořící a kašlem vy¬
hozený, jest chrchel. Bez kašle odstraňuje se hromadící se hlen
v hltanu a zadní
části nosu. Při katarrhu, t. j. zánětu sliznic těchto

počátku skrovný, ale záhy stává se hojným a obsahuje pak
buňky sliznice, vdechnutý prach a při
delším trvání nebo při doupatech bakterie, při souchotinách bacilla tuberkulosy atd., jak obr. 288. znázorňuje. Chrchel může býti při lehčím
katarrhu průsvitný, pěnivý, lehký, při chronickém katarrhu hnisavý, za¬
žloutlý ; do červena zbarvený, a to skrz na skrz při zánětu plic; zazele¬
nalý při hnisu, který se byl změnil; velice nepříjemně páchne chrchel při
hnilobě plic, tak že sotva nemocného lze ošetřovati.
Kašel a odchrchlování poněkud déle trvající jsou vždy podezřelé
a nutno záhy plíce lékařem důkladně dáti vyšetřiti, vzhledem k velice
rozšířené tuberkulose plic, s počátku snáze zhojitelné. Je zjištěno, že
chrchel jest nakažlivý toliko při hrozné této nemoci. Používá-li ne¬
okolí jeho, ani v posteli
mocný nádobky uzavřené, dobře čištěné, nelze \
chrchel

jest

z

hnis, krvinky, součástky plic,

ani

na

zemi nalézti bacilla

tuberkulosního, kdežto plido

vá-li

zem, ve

Zdá

vzduchu,
bacillus

zdi

na

nebo

šátku

po

na

zemi,

nalezen.

pisatelce, že v kaž¬
by býti cit pro či¬
stotu a slušnost tak vyvi¬
nut, aby v čas katarrhu
plicního ihned sám, bez
pobízení se chopil nádobek
těch
příručních, snadno
v
kapesníku se skrývají¬
se

dém měl

cích. Že rozhazování chrch¬
lů po
v

ulici,

v

hospodách,

čekárnách, úřadech,

dráze

na

Obr. 288. Chrchel.

200kráte zvětšen.

buňky řasinkovité; b buňky dlaždičkové; c buňky
válcovité; d, e těliska krevní; / těliska slizová; g ela¬
stická vlákna; h rozvětvený chrchel, odlitek prů¬
a

jest velkým ne¬
dušek.
bezpečím, jest zjištěno.
Dámy
zanášej í
domů
uschlé na ulicích chrchle vlečkami, a nebohá služka, která nebezpečnou tu
špínu v chodbě někde při kartáčování vlečky polyká! Bohu dík, že i nt e 11

i ge n t n

í paní dávají humannosti

a

zdravému rozumu přednost
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„královnou" ode dávna proslulou vrtkavostí, ale

Vykuřování má tu dobrotu, že nutno otevřití okna

dvéře

ne

—

vpustiti
Jsme však již tak vyspělí ve věcech zdravotních, že ra¬
ději hned otevřeme a vykuřování necháme.
a

a

čerstvý vzduch.

Výlev krve do dutin těla nelze vždy poznati; vidíme, že nemocný
bledne, umdlévá, klesá, ale nevíme hned, co se děje, leda při mrtvici,

výlevu krve v dutinu lebecní. U starších lidí s tepnami zkornatělými
snadno uhodneme, že jde o vnitřní výlev krve; tímef, jak snadno tepny
ty se prolomí, jsouce křehké. I výlev krve do žaludku, do střev zůstává
bez příznaku zevního, až na slabost a blednutí; teprve tmavohnědá sto¬
lice na to upozorní.
Vymknutí nohy. Kdo nemáš vědomostí

anatomických, nohy vy¬
dostaví lékař, položíme nohu přiměřeně
lak, aby všude podepřena byla, a dáváme studené obkladky — nic
mknuté

se

nedotýkej. Než

se

více.

Vypadávání vlasů vyskytuje se u žen při všeobecné slabosti, bled-

ničce;

pokročilém věku, po těžkých nemocech vlasy též vypadá¬
Obyčejně jde o chudokrevnost a vysílení vlasaté části hlavy;
tu se osvědčuje massáž
hlavy šťávám i bylinnými. Je-li však záhonek
vlasový již úplně nečinný, pak se pleši nikdo neubrání. Pozorujme, vypadává-li při česání více dlouhých nebo krátkých vlasů. Vypadávání
krátkých vlasů jest znamením, že záhonek churaví. Ovšem se musíme
vždy varovati všeho, co vlasům škodí, nesmíme je utahovati ani napínati, jako se děje dlouhými jehlicemi do klobouků vráženými.
v

vají.

Výpar těla

normálních poměrů ne

nepříjemný, za uhřátí jest
značnější, za nemoci jest změněn. Jsou to plynné a
tekuté výměšky žláz potních a
tukových. Je-li organismus poněkud
porušen, pomůže si vyměšováním látek škodných káži, čímž se uleví
ledvinám a plícím. Léčením na základě přirozených výkonů těla budeme
svépomoc tu podporovati a ne potlačovati, jak s dostatek již jsme sly¬
šeli, průdušným oděvem, koupelemi, balením a tím, že nevpustíme
v rouru zažívací látek,
jichž těžce zase se musí sprostiti.
za

mnohem

Vyplachování.

Hromadí-li

dutině

výměšek chorobný, tu
jej odstrafíovati vyplachováním. Zdravý člověk, čistoty
dbalý, častěji se koupající, vyplachování nepotřebuje. Jest to nešvar
veliký nařizovati všem ženám, ba i dívkám vyplachování na př. pochvy;
kdo ví, jak delikátní to operace, skorém se rozpakuje, žádati ji, i
když
nutno

stále

se

v
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Vyplachování ta konají se obyčejně pokradmo, tedy
nakvap; není času teplotu vody měřiti, jednou jest příliš horká, podruhé
příliš studená. Svlažovač neosušený hodí se do temného, t. j. nečistého
nějakého kouta a dle toho vypadá obyčejně!! Svlažovač se pověsí nejčastěji příliš vysoko, voda vniká pod značným tlakem a dráždí sliznici
i čivy, zanechávajíc mimo to i značné překrvení. Patrno, že svlažování
není hračkou. Mnoho paní tak jako tak špatně je snáší a mnohým svla¬
žovač z příčin velice vážných do ruky se dáti ani n e m á. Omývání zevní
jest ovšem nutné, stačí též u zdravých většinou.
toho nutně

třeba.

vyrážky nebo osutiny náhlé a vleklé, pak
vyrážky místní, jimiž všeobecný stav se nemění, a osutiny provázející
onemocnění prudké, jako neštovice, spálu atd. Zdá se, že vlastně při
všech vyrážkách běží o jakési příčiny vnitřní.
Nikdy se neupokojme tím, že to jest ,,jen“ vyrážka! Jet vždy zna¬
mením, že není vše v pořádku, není-li vyrážka náhodou následkem uží¬
vání léků, zvláště novějších — antipyrinu a jiných; vyrážky ty zmizejí,
přestaneme-li užívati léku.
Léčení se řídí příčinou. Některé vyrážky, zdá se, souvisí
s nervy, nesnesou ani vody ani slunečného světla — ničeho, co krev ke
kůži vodí. Laik se nevyzná v množství onemocnění kožních, a proto
nutno poraditi se hned z počátku se zkušeným lékařem.
Vyrážka. Rozeznáváme

silami svými. Podivno je,
že každý dobře ví, vydá-li více než přijímá, že octne se v krátce na mi¬
zině; ale tu ani lidé velice bystrého ducha jednoduchý výpočet ten provésti nejsou s to a vidíme příliš hojně pracovníky výtečné hynouti před¬
časně vysílením. Po těžkých némocech nedostává se sil z jiného důvodu.
Přepracovaní nemají cestovati a vyhledávati hlučné zábavy, tím mění
jen namáhání a znovu sil ztrácejí, ale nechť uchýlí se do hor, do ústavů
Vysílení nastává, špatně-li hospodaříme

Po těžkých nemocech pozornou životosprávou, zvláště kefirem, síly snadno se nahradí.
Vysílení nastává však i následkem nedostatku potravy. Nedostává-li
se tělu látek náhradných v náležitém množství, stráví se, co kde jest,
a to zvláště tuk, a nemocný nejprve zhubne. Rozhoduje zde ovšem, jde-li
o vnitřní nemoc, která jisti nedopouští, nebo o zdravého, který nic k po¬
jedení neměl; v tomto případě velmi opatrně podávanou tekutou stravou
v malém jen množství,
jež znenáhla stupňujeme, docílíme uzdravení.
Úloha ta nám nastává při zasypaných, pak u zabloudilých v zimě a ve
velkém se pozoruje v Číně, v Indii, v Rusku — v čas hladu.
léčebných.

látky, které vlhkost ssají. Pro¬
jest nám velice často třeba v zubním lékařství, při ošetřo-

Vysoušeči prostředky jsou všechny
středků těch
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nádorů, při ošetřování dětí, při kožních nemocech atd.

Patří

látky obvazové, ovšem sterilisované, prášky vysoušeči, teplý, suchý
vzduch, jemuž dáme přednost před prostředky minerálními. Nutno dobře
si všimnouti rozdilu mezi
jednotlivými těmito prostředky, nehodit se
jeden všady.
sem

Vyšetřování gynaekologické děje se, jak obr.
289. znázorňuje, zá¬
vnitřně, čímž možno zjistiti poměry v pánvi. U dívek

roveň zevně i

vyšetřování

to se ovšem

pozmění.

Obr. 289.

Vyšetření oběma

rukrma.

Vyšetřování močí. Víme, že moč zvláštní činností ledvin z
krve
vyměšuje; součástky její tedy nám označí i stav celého organismu;
při bílkovině a jistých součástkách organických víme
najisto, že jde
o zánět ledvin,
poznáme i jakého druhu zánět ten jest; cukr v moči
na př. nám
zjeví ihned těžké onemocnění atd. Ošetřující lékař bud vy¬
šetří moč sám, nebo zašle ji do lékáren nebo stanic
se

k tomu

jsou určeny.

vyšetřovacích, jež

Výtok. Následkem onemocnění rozličných dutin těla nastává odměšování bud hnisu nebo hlenu,
výtok. Znám

jest hnisovitý výtok
hlenovitý z dělohy atd. Zánět, dráždění žláz jsou obyčejnou
příčinou. Často jest výtok tak ostrý, žíravý, že kůže pod ním se zanítí.
z

ucha

a
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nemocnému obyčejně uleví, objeví-li se konečně výtok
jenže nikdy tak dlouho čekati se nemá. Ušní lékař, vida hnis za
blanou bubínkovou, protné ji včas, hnis vypustí a podaří-li se tvoření
se hnisu zastaviti, jest ucho zachráněno, jinak hnis se prožírá blanou

Při zánětu ucha

se

*—

•a

nejčastěji ji zničí, ucho pak jest navždy poškozeno.

Dlouhotrvajícím

výtokem sliznice ochabují.

výtok čistě odstraňovati vyplachopak hleďme se dopíditi příčiny jeho a tu odstraniti. K vymytí
užívejme vody o teplotě krve se špetkou soli kuchyňské. Pak jemným
tukem potírejme kůži, aby výtokem netrpěla, a výtok, je-li hojný, za¬
chycujme vatou nebo kousky obvazové látky. Hleďme působiti na vý¬
měnu látek, jak již často jsme pověděli. Chorobu ušní musí léčiti lékař.
Léčení. Především hleďme

váním

a

rozšířené, krví
naplněné žíly kol otvoru řitního, ale i výše, ba, následkem městnání se
krve
malé pánvi, i v měchýři a u žen v pochvě se šířící. První známkou
bývá bolestivá stolice, bolest i při sezení; tu jest vyšetření lékařem ovšem
nutno, časné léčení mívá nej lepší úspěch. Často vyškytá se zlatá žíla
Výtvory kol řiti. Nejčastěji

vídáme zlatou žílu

—

v

v

těhotenství

a v

šestinedělí. Zlatá žíla může

prasknouti

a

značné krvá¬

způsobiti; vyprázdněné žíly jsou splasklé, splihlé. Často značné
se krve a dráždění vede k zánětu.
Kol řiti mohou se i bra¬
davky tvořiti, jež nejsou nebezpečny, ač-li se nezanítí.
Povážlivé jsou výtvory způsobené nákazou pohlavní, ty ihned
nutno lékařem vyšetřiti a léčiti. Vůbec, jeví-li se výtok, at hlenovitý,
at krvavý, při zduření a bolesti v čas zavolejme lékaře, jet infekce i ne¬
patrných vřídků v této krajině skorém jistá, nebrání-li se jí v čas.
cení

městnání

pádu, při značném tlaku; pociťujeme náhle
nejsme schopni některý kloub ohýbati; porovná-li jej
vycvičené oko se sousedem, se stejným kloubem druhé strany, sezná zne¬
tvoření. Při vyvrtnutí napínají se tkaniva, svazy, cévy, nervy, nastává
výlev krve pod kůži následkem protržení. Kloub musí býti v úplném
klidu, přikládáme studené obkladky, až do příchodu lékaře. Nikdy ne¬
zkoušejme vymknutý úd napravovati, někdy to jest snadno, někdy však
velice o b t í ž n o, pro nemocného vždy bolestno. Často vedle vymknutí
bývá zlomenina a tu těžko rozpoznat i, proto hleďme zachovati vše ne¬
tknuté do příchodu lékaře, pro něhož není trapnějšího pohledu nad ne¬
mocného, zmučeného nemotornými pokusy.
Vyvrtnutí nastává po

velkou bolest

a

Vzduchová lázeň,

viz Horká vzduchová lázeň.

přechází na člověka, pokousán-li vzteklým psem. Nemoc
propuká pak teprve po mnoha nedělích, měsících. Nemocnv jest

Vzteklina
často

Žena lékařkou.

co
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rozdrážděn, nejí, trpí křečí hrtanu, úzkostí, třeští
nastává

smrt

Co činí matka, vidouc, že
se

vpraviti

obváže

se

v

a po

hrozném utrpěni

ochrnutím.

podezřelý

pokousal dítě její? Nutno
se pes do končetin,
směrem k tělu pevně, rána ihned,
vyplivne a ústa ihned se vymývají
pes

situaci, která může nastati. Zakousl-li

ruka, noha nad

energicky se vyssaje
rozředěným lihem.

a

ranou,

energicky

se

Ránu necháme

hojně krváceti, není-li krvácení přílišné. Doma se
nejdříve vypálí třeba žhavým želízkem na kadeření, není-li lékař
hned po ruce. Vyssání rány ovšem zakázáno při oděrkách a rozpukaném,
pysku neb jazyku! Pasteurovo léčení je jediný účinný lék.
rána

co

ž

Z
Zabránění těhotenství. Lékaři

trapné, spletité. Jednou
otázka

o

z

za

zhusta

nej trapnějších

zabránění těhotenství.

vrchně, považuje lékaře

se

a

naskytují otázky nadmíra
často i nej bolestnějších jest

Žel, že obecenstvo věci ty odbývá

pomocníka

v

po¬

nouzi jakékoliv, nerozmýšlejíc,

neuvažujíc.
Věc

se

zjednoduší značně, jde-li zde

o

onemocnění vleklé, které

těhotenstvím najisto velice by se zhoršilo nebo život matky přímo ohro¬
zilo

i

porodnické praxi klade se život matky nad život dítěte; nebo.
přenesení nebezpečné nemoci na děcko. Při jistých vadách
srdce, při počínající tuberkulose plic, při prvních známkách propuka¬
jící nemoci dědičné u otce nebo matky lékař vážně se bude obírati otázkou
touto. Snadno rozluštitelnou jest otázka ta i tam, kde zdraví
manželé,
žijící v poměrech velmi dobrých — nestojí o děti. Tu lékaři ani nena¬
padne, aby si otázky té všímal, jako mu nenapadne, obírati se normálním
trávením nebo dýcháním. Zle jest, vidí-li lékař ženu ve špatných po¬
měrech, oslabenou, utýranou četnými porody, děti krtičnaté, tuberkulosní, otce bud málo vydělávajícího nebo pijícího a matku bezmocnou,
bez ochrany. Nebudeme líčiti trapný konflikt v mysli lékaře,
dbajícího
vysoké důstojnosti povolání svého — i humanity.
Otázka zabraňování těhotenství není výtvorem novým, nýbrž za
vývinu poměrů společenských stává se jen vždy palčivější. Již ve starých
—

jde-li

v

o

dobách uvažována
U

a

i rozhodnuta.

starých Israelitů zamezení těhotenství ženou pokládalo se za
zločin, objevuje se však neobyčejně vyvinutý smysl pro zdravotnictví
lidu toho přece zase v předpise talmudu, aby žena vložkou
vaty zame¬
zila těhotenství, je-li mladší 12 let, kojí-li děcko atd.
Řekové i Ří¬
mané užívali prostředků zabraňujících.
Římský lékař Soranus radit
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paním římským, aby se chránily obcování pohlavního před čmýrou a
po ní; před obcováním aby natíraly dolní část dělohy olejem, medem, balsámem.
V Německu užívalo se

thé

z

vrbového listí,

v

Rusku plavuně Lyco¬

Tatarky užívají kapradiny (hasivky orličí)
žen, které by vřele dítek si přály, těhotenství
znemožněno jest vadnou polohou dělohy. Některé ženy v Indii použí¬
vají téže methody k zúmyslnému zabraňování těhotenství, prý bez ne¬
milých následků; přeje-li si pak dotyčná klientka po řádném odpočinku
zase děťátka, překlopí dělohu v polohu normální a těhotenství nastane.
Východ patrně holduje methodám jistým, neomylným, a proto zave¬
deno tam i vykleštění žláz pohlavních.
Moderní methody hledí bud zameziti chámu přístup k děloze vlož¬
kami hubek, vaty a .zvláštních přístrojků, bud hledí umrtviti chám,
který vlastním pohybem do dělohy spěje, pomocí tekutin nebo smíšenin
lučebních. Ale příroda všude si zajišťuje úspěch ve směru právě tom
způsobem tak urputným, že žádná z method moderních není úplně
jistou, ani v ruce lékaře samého. Úplná zdrželivost jest tu pomocí jedině
vydatnou. Prostředky zabraňující zhusta působí zhoubně tím, že svá¬
dějí k nemírnosti a zavdávají příčinu k nervosnímu rozrušení, účinek
podium annotium, rtuti;
atd.

Denně vídáme, že u

jest problematický.
o případ vážný, kde těhotenství zabrániti nutno, jest jen
lékař s to, aby dle technických pomůcek a vědění našeho přičinil se se
zdarem snad o kýžený výsledek — na štěstí, řekli bychom, vedlať by
snadná a úspěšná manipulace k znemravnění a tělesnému úpadku.

tudíž

Kde běží

zlem velice rozšířeným a vždy povážlivá. Co z těla
vymýtiti se má, nechť odejde včas; zadržená stolice se rozkládá, dráždí
stěny střevní, a co horšího, dochází k tak zv. autointoxikacím, které,
otravujíce celý organism, vedou k onemocněním, při nichž nikdo na za¬
drženou stolici nemyslí. Tlakem tvrdé stolice na poddajné cévy povstává
i špatný oběh krve a mízy. Příčina zácpy bývá rozdílná; střeva, měkká,
poddajná i vůči nepatrnému tlaku, mají vlastní svaly a pohyb; sedí-li
kdo po celé dny schoulen v klubko, stlačí střeva, překáží i pohybu svalů
i oběhu ve střevu; zvláště se to stává u šiček, u žen k sezení odsouzených:
šněrovačka tlačí střeva dolů a pozvednutou nohou se tlačí zdola nahoru,
pohyb tu jest nemožný; všeobecná ochablost, hynutí žláz atd. rovněž
tu působí.
Léčení si především všimne příčiny. Pak se postaráme vždy
o dobrou výměnu látek a správný oběh krve i obsah střeva massáží ži¬
vota, tělocvikem, jak naznačuje obr. 277. a 278., skláněním trupu —
2okráte za sebou, krátkou sedací lázní s ochlazením; někdy i horké,
Zácpa jest
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lázně

povzbudí vyměšování zažívacích šťáv. Již ráno poží¬
vejme ovoce s černým chlebem; pak salátů s citrónovou šťávou a dobrým
olejem, čerstvé zeleniny, kyselého mléka, mladého kefiru, švestek atd.
Denně studený obkladek na život, na noc, ráno při probuzení trochu
čerstvé vody; i tvrdošíjná zácpa povolí, zvykneme-li si ráno na minutu
na stolici
jiti. Ovšem radno zjistiti lékařským vyšetřením, že neběží
o nádor nebo jinou
překážku, je-li zácpa příliš tvrdošíjná.
Zadržení

a

odkapávání moči

bývá následkem nervových chorob, hy¬

sterie, přichází i po porodech, nádorech v okolí měchýře. Zadržení
moči jest nadmíru trapné pro nemocného a nepomůže tu, leda pozvolné
vypuštění cévkou. Odkapávání moči nastává při ochrnutí svěrače, při
velké dráždivosti, při kapavce, při pištěli. Léčení může ustanoviti
v
případech těch jen lékař, zjistiv příčinu.
Zádušný kašel postihuje nejčastěji děti, ale i vzrostlé, a to nákazouv
„rýmou“, vyvinuje se kašel, až počne nemocný za

Počíná zdánlivou
kašle

obličeji modrati a se dusití, dětí obyčejně ke konci záchvatu
zvracejí, při čemž odchází vazký hlen. Nemoc trvá nejméně 6 neděl.
Často návalem krve k hlavě pukne žilka v oku, žel, že časem uvnitř oka
a oko tím bývá ohroženo. I zánět
plic se snadno přidružuje k chorobě té*
v

Léčení. Za

prvních dnů horečky zabalme děti do velkého šatu
35—25° C. a přiložme studené obkladky na lýtka, vyprázdníce důkladně
střevo klystýrem; ve dne v noci nechrne okna otevřená, strava bud
lehká, bez masa, rozumí se, že ani pivo ani víno nedáme, vůbec dětem
lihové nápoje nikdy dáti se nemají. Pominula-li horečka, dáme horké
lázně, 38—420 C, na noc obkladek kol života — po koupeli patří dítě
do postele alespoň na V2 hodiny.
Dr. Naegeli v Ermatingách na Bodamském jezeře nakaziv se záduchou vzpomněl si na posunutí spodní čelisti v před po snížení, jak
se provádí, když chloroformem
narkotisovaný špatně dýše — i zkusil
týž pohyb na sobě i na svých dětech, a vždy se mu podařilo kašel tím
potlačiti; děti, cítíce blížící se záchvat, honem běžely k rodičům, aby jim
povytáhli čelist, vědouce, že tím je sprostí hrozného kašle. Pohyb ten
se vykoná docela lehce: postavíme se
proti nemocnému, ukazováček
každé ruky zahákneme za dolní čelist pod uchem, palce položíme na
bradu a stisknuvše bradičku, t. j. otevřevše mírně dítěti ústa, po¬
suneme lehce čelist v před, napomínajíce děcko,
aby docela klidně dý¬
chalo. Podržíme čelist a pustíme, až dítě jest úplně klidné.
Pisatelka často zastavila kašlající děti na ulici a ukázala vždy s týmž
dobrým výsledkem provázejícím je osobám operaci tuto, snadnou a bia-
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nevyléčíme, ale dítě ušetříme dušení, návalu
to již stojí za to! Chraňme se však násilí!

Zahřívací obklad skládá se

z

hutné nějaké

látky, aby jak možno

tím nám nahrazuje teplé obkladky. Bereme oby¬
čejně lněné semeno, vařené brambory rozmačkané, krupky, rozmočenou
v horkém mléce mouku a pod.
Přiložíme obkladek jak možno teplý,
tlustě na tenký šat namazaný a kraji šatu pokrytý, přes to kus suchého
flanelu. Při nežitech, hnisání podkožním, při bolestech značně upokojuje
a větším přílivem krve pomáhá hnisu ven se prodrati.

dlouho

teplý zůstal,

a

povstává onemocněním nervu v pozadí oka; oko zů¬
jasné, rohovka, čočka a sklivec jsou úplně pro světlo prostupné,
ale nemocný nerv světla nevnímá. Na počátku onemocnění nutno ener¬
gicky se chopiti léčení celého ústrojí, tím dosáhneme, že se postup ne¬
moci zadrží; vyléčení je věc lékaře.
Zákal černý

stane

Zákal šedý

čočce; pohlédnou-li čtenářky na
představí i následky, oslabený a pak

tvoří

se v

oKa, snadno si
čený zrak, neboť paprsky světelné zákalem

vyobrazení
úplně zni¬

pronikati nemohou. Zákal
vyskytnouti v kterékoliv době životní, obyčejně se objevuje
však ve stáří. Zajisté výměna látek tu hraje velkou roli. Při začátku
možno zkusiti hygienicky zákal zadržeti, v pozdějším stadiu jest nutná
operace, která dosáhla takového zdokonalení, že stižený bez rozpaků se
může

se

jí může podrobiti.
jest nebezpečné onemocnění oka, náhle se objevující,
jest těžko hojitelný a končí oslepnutím. Zornička svítí zelenavě, zkalí
se, celé oko ztvrdne a pak nastane úbyt. Jde tu o velmi závažné změny
v oku. Jest věcí očního lékaře léčení říditi.
Zákal zelený

příznaky zánětu jsou: zardění, zpuchnutí, horkost a
bolest.
Příčiny zánětů úplně známy ještě nejsou; víme jen, že
mohou
povstati drážděním mechanickým, tepelným a lučebným.
Nastává mocnější příliv krve — odtud zčervenání a horkost; ve vlásečnicích rozšířených krev volněji a pod větším tlakem pobíhá a vypouští
do tkaniv syrovatčinu krevní a bílé krvinky; odtud zduření a tlakem na
nervy bolest. Je-li oběh velice zleněn, tu vystupují i krvinky červené
a nastane zbarvení temné.
Příznaky ty poukazují k tomu, že tělo hledí
se
sprostiti vlastní činností škodliviny nějaké — vražené třísky
a pod.
Pozorujme věci ty u dětí a u starců. U dětí hned prudká horečka
a všechny příznaky energické — ve stáří obrana nepatrná, náchylnost
k hojení samočinnému zmenšena.
Zánět. Hlavními
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Zánět znenáhla může vstřebáním se ztratiti nebo přejiti ve hnisání.
Zánět má pro předpověď různý význam. Malý zánět v oku, v uchu,
v

srdci,

v

mozku má docela jinou váhu, nežli zánět rozšířený některé

končetiny. Vždy však probíhá za hlavních oněch příznaků.
Léčení. Neběží tu o prosté potlačení této samovolné snahy
a práce
ústrojí našeho, ale o podporování a mírnění prudkých příznaků.
Ochlazujeme vlhkými obkladky, podporujeme oběh krevní a tišíme
nervy vlažným ovinutím. Massáž naprosto vyloučena; úd zanícený kla¬
deme vysoko a hledíme krev odváděti jinam poléváním, horkými kou¬
pelemi částečnými. Snažíme se především udržeti srdce při síle, občer¬
stvíme krev čerstvým vzduchem a dobře zvolenou dietou. Neužijeme
ledu a nedáme nápojů lihových, vědouce, že po dráždění následuje
ochrnutí.
Zánět dásně

povstává zánětem okostice kořene zubního a vede oby¬
čejně k hnisání; provalí-li se hnis, nastane vyhojení. Hůře, je-li hnis
v hloubi; horečka, velké bolesti a zmaslátnělost nastanou. Tu
pomůže jen
důkladné ošetření zubním lékařem, jenž se znenáhla dostane až k hnisu
a docílí
vyhojení; kdo nemá dosti trpělivosti, dá zub vytrhnouti. Za
zánětu dáme vlažné obkladky na tvář, horké koupele na nohy,
klystýry,
studené zaobalení hrudi

na

noc.

Zánět dělohy

vyskytuje se rovněž velmi často. Nastává kapavkou
pod. Při zánětu náhlém jsou bolesti velmi značné, horečka a i krvácení;
při vleklém bolesti v kříži, tíže v životě, hojná čmýra, nechuť k jídlu, zá¬
cpa, špatný rozmar.
Děloha jest velmi citlivá na dotyk, rovněž i okolí, zvětší se, ztvrdne.
Léčení. Všestranný klid, zaobalení celého těla, polévání zad, stří¬
davé koupele rukou, horké lázně vzduchové, zaobalení lýtek — velice
lehká strava mírná, beze všech dráždidel, pánve se však ničím nedo¬
tkneme, abychom nepři vodili ještě více krve, a řídi ti se budeme přesně
dle pokynů přivolaného lékaře, bez něhož se při léčení zánětu
dělohy
neobejdeme.
a

Zánět kloubů vede k čirému

výpotku nebo k hnisání za značných
opuchnutí kloubů; pohyb pak jest nemožný a nehyb¬
nost může státi se i trvalou. Při přijici (syphilis), kapavce a tuberkulose onemocní zhusta jen jeden kloub.

často bolestí

a

Léčení řídí

se dle stadia nemoci a musí se zavésti velice
opatrně.
Při zánětu čerstvém vlažné obalení a odvádění krve jinam; při horečce
zaobalení celého těla, pak studené obkladky na život, každou hodinu se

měnící; horká koupel rukou, běží-li
Lékař

zánět kloubů dolních končetin.
je při zánětu kloubu, zvláště horečkou provázeném nezbytný; často
o
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pomoci chirurgovy. Po vstřebání výpotku, když pominuloobkladky, na př. z odvaru sena, horké
posteli. Za pokrm služ jen mléko, saláty,
jablka, třešně, jahody, meruňky, suchary a citrónová limonáda k pití.
bude třeba

horečné stadium, dáme horké
lázně a možno-li parní lázeň v

Postel postavme na výslunné místo,
Proti ztuhlosti massáž a tělocvik.
Při vodnatelnosti kloubů

jest

okno nechrne i v zimě pootevřené.

na

místě sprcha střídavá

—
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a

140 C, horké paření, massáž a elektrisování.
Zánět kloubu kyčelního

bývá

u

dětí, zvláště skrofulosních. Dětí,

jindy veselé, čilé přestávají skákati a běhati, uložíme-li je, počnou
kulhati. Šíří-li se zánět až na pušku kloubní, nastane horečka, bolesti, —
onemocnění skončí bud smrtí nebo zhojením, ale z pravidla zkrácením'
nohy, jak vidíme na vyobr. 290.
Léčení není snadné a třeba dobré assistence. Nemocného obklopíme všemi faktory,
uzdravení zajišťujícími, pokud jest to možno.
V létě ošetřovati ho budeme na blízku lesa, ob¬
klopíme ho jasem světla a slunce. Nohu při¬
měřeně uložíme, stálé vlažné obkladky, paření
noh s chladným poléváním, polévání zad, stří¬
davé lázně na ruce, denně celé omytí, parní
lázeň v posteli, dle sil nemocného. Podařilo-li
se nám zastaviti a vyhojiti zánět, pak elektrisováním oživíme ochablé svaly, k tomu opa¬
trný tělocvik a kde nutno, přístroje k náhradě
zkráceniny.
okostice. Okostice

Zánět

jest blána, která

pokrývá kosti a výživu jich sprostředkuje; ob¬
sahuje tudíž značné množství cev a zánět její
jest bolestivý. Z neznámých, vnitřních příčin,
po úderu, po zranění, při hnisání v okolí na¬
stane zánět takový. I při příjici kosti se dostavuje. Okostice zubních kořenů často se
zanítí a působí prudké bolení zubů, končící často
hnisáním

Obr. 290.

Zánět kloubu

kyčelného.

^upU kyčel^drlvá; 3 one-

mocnělá strana snížená;
4 hýždě sploštilé; 5 záhyb

málo prohloubený; 6 noha
Lepe pochodíme vlažném než horzakrslá a neohebná.
kem. Polévání vodou 240 C, pára a zahalo¬
vání velice tu prospěji. Na př. při zánětu okostice na ruce: paření noh,
teplé sedací lázně, vlažné polévání rukou pomocí svlažovače, pravidelné
zažívání, strava ne dráždící, mírná. Zjištěn-li hnis, tu ovšem protěti
jest nezbytné. Jest to onemocnění, při němž třeba mnoho trpělivosti.
_
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,
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*
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Zánět pobřišnice. Po
hladká blána vystýlající

úrazu, šířením se zánětu vnitřního může i tenká,
dutinu břišní a pokrývající i vnitřnosti břišní
se zanítiti,
jako táž blána, vystýlající hrudník a pokrývající i plíce;
tam je to pobřišnice, tu pohrudnice. Oba záněty jsou velice bolestivé a
nebezpečné.
Při zánětu pobřišnice objeví se zároveň s bolestí i hůrečka, nadmutí,
často zvracení; dotknutí se života způsobuje veliké bolesti a tep srdce
jest značně urychlen, i když horečka není značná. Při prudkém průběhu
může nastati po několika dnech smrt.
V novější době velice hojně se vyskytuje zánět přívěsku slepého
střeva. Ježto se vyškytá často u několika členů téže rodiny, myslilo se,
že tím vinno emailované nádobí kuchyňské, odpryskující, jakmile email
má trhlinu. Mečnikov v Paříži upozornil kdysi na to, že v době novější
méně si všímáme cizopasníků střeva a že ti asi jsou příčinou zánětu
přívěsku, který snadno vede k zánětu pobřišnice.
Pro ženy má zánět ten zvláštní důležitost, neboť záněty, zvláště in¬
fekční ústrojů malé pánve rovněž zánět pobřišnice způsobiti mohou.
To.se stává při vyšetřování za porodu nečistou rukou, při nedosta¬
tečné čistotě v šestinedělí vůbec. Nákaza může nastati i při velké bedli¬
vosti
čistota dle názoru laika už nesmírná daleko ještě není čistota
lékařská! V porodnicích znenáhla vždy větší a větší se klade váha na
zručné a důkladné vyšetření zevní a vnitřní se omezuje na případy
vždy řidčí, k velkému prospěchu žen sléhajících.
Léčení obmezí se na několik výkonů v prvopočátku; rozumíť se
samo sebou, že nutno povolati lékaře při nemoci tak těžké a bolestné.
Při nastalých bolestech v životě, je-li na dotyk velice citlivý, jak možno
záhy se postaráme šetrným způsobem o vyprázdnění střeva. Pro lékaře
jest bolestným překvapením, vidí-li nemocného v době, kdy hnouti se
nesmí, s naplněným střevem. Podáme olej ricinový, aby celé střevo se
vyprázdnilo. Lžíci oleje, pozorně na thé heřmánkové vlitou, aby olej
zůstal státi, pozvolna vypiti nezpůsobí v první době žádných obtíží.
Zvrací-li nemocný, dejme klystýry. K jídlu nedejme ničeho, leda po
kávové lžičce mandlového mléka. Nemocný snadno tak vydrží, dáme-li
mu občas i po kávové lžičce čerstvé vody po 2—3 dny, a často tím zánět
ztichne. Na život chladné obkladky, ale žádný led; dokázánof pokusy,
že led tkanivům škodí. Ostatek jest věcí lékaře.
—

Blanka,

pokrývající vnitřní stěnu hrudníku
povrch plic, jmenuje se pohrudnice. Při vdechu rozpínají se
plíce, při výdechu se svrašťují, hladká, vždy vlhká pohrudnice brání
všemu tření. Onemocní-li, jest jinak. Tvoří se na místě zánětu výpotek,
hladký povrch se kalí a při každém dechnutí prudké bolesti oznamují, že
Zánět pohrudnice.

a
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krásné zařízení jest poroucháno. Zánět může nastati náhle
se k onemocnění částí sousedních. Mezi oběma blankami —

nebo přidruží
obyčejně one¬
mocní i sousedící část protější — hromadí se bud výpotek čiré tekutiny,
bud výpotek hnisavý, anebo zánět jest hned z počátku „suchý". Zánět
ten jest onemocněním velice vážným a často zahajuje úbytě plic.
L é č e n í. Za horečky obložme hrud obkladkem 250 C., který za dvě
tři hodiny změníme; na lýtka studený obkladek; po klesnutí horečky
nechť nemocný v posteli se potí, pak dáme pololázeíí, čímž zadržíme

—

Obr. 291. Obvaz

jednoho oka-

Obr. 292. Obvaz obou oóí.

pokračování nemoci. Nahromadil-li se značný výpotek,
který nedá nemocnému dýchati, tu jest operace nezbytná.
šťastně další

průhledné blanky, jest povážlivý, protože zanechává
tečky a skvrny, jež pak zadržují paprsky světelné a na sítnici netvoří se
zřetelný obraz předmětů. Nejčastěji vyskytují se záněty ty u děti skrofulosních; i po zraněni nastávají záněty oka a rohovky, rovněž infekcí. Ne¬
otálejme nikdy včas povolati odborníka, jeť na př. při jisté nákaze
a při větším zranění i druhé oko v nebezpečí. S místním léčením spojíme
i léčení celého těla, kde toho třeba.
Obr. 291. a 292. znázorňuje obvaz oka.
Zánět rohovky,

Řití zoveme konec konečníku, dolní vchod střeva, uza¬
vřený svalem okrouhlým, svěračem. Sval tento značně povoluje a možno
Zánět řiti.

Žena lékařkou.
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Stažením svěrače tvoří

malé

záhyby a při zapaření,
nečistotě, pod vlivem malých červů, roupů nebo vyrážkou dojde k za*
nětu, který provázen bývá svrběním a pálením.
Léčení. Omývání kolikráte denně vlažnou vodou. Na noc vlo¬
žíme vlhký kousek vaty, čímž výměšek se vstřebá a pálení se mírní. Při
průjmu nutno zachovati dietu. Malé klystýry — 23—30° C. — jen
lžíci neb dvě najednou, k vyčistění a upokojení.
Teplé lázně sedací. Před vycházkou nutno potírati olejem man¬
dlovým. Při chronickém průběhu nebo častém opakování nutno vypátrati příčinu a odstraniti ji.
se

Zánět sítnice. Nerv oční uvnitř oka

rozprostírá se v jemných větév¬
pozbývá sítnice citlivosti pro
světlo, nastane oslepnutí od nervu samého. I za změn cev nebo oběhu
krevního vystupuje krev z cev ve tkanivo sítnice, ničíc ji, a nastává po¬
rušením sítnice oslepnutí. Tu radno ihned krev odváděti od hlavy a
zaváděti léčení, usnadňující vymýtění látek škodlivých; oběhem krve sou¬
visí oko s celým tělem a jako táž krev, přeplněna jsouc látkami
škodlivými, může způsobiti nežity na kůži, tak může v oku způsobiti
zánět nervu. Tedy nepodceňujme léčení povšechné.

kách

v

sítnici.

Při onemocnění

Zánět spojivky zrnitý

nervu

či trachóm zavlečen byl

Afriky, vyškytá
však stále vyskytují,
i nutno velice nakažlivou nemoc tu znáti. Z počátku jeví se v podobě
malých zrnek na spojivce oka, která se přemění ve vřídky a dochází
k oslepnutí a stažením jizev ku znetvoření oka.
Při nemoci tak nebezpečné pro zrak ihned povoláme lékaře očního,
neztrácejíce ani jediného drahocenného okamžiku.
Na tabulce 6. znázorněna spojivka se zrnky.
se

tu

a

tam

epidemicky, jednotlivé případy

z

se

Zánět varlete

povstává u mužů následkem nákazy, pak též
jinými činiteli, na př. po zranění, po spále, po zánětu příušnice.
Klid, zaobalení 30° C, na noc studený obkladek kol života, lehká, na
stolici působící strava může zabrániti hnisání, jež pro budoucnost by
nebylo bez významu.
Zánět

vředovitý

ústech vyškytá

při nakažlivých nemocech,
spále, diftherii a pod., ale i u zakrnělých, špatně živených dětí. Na sliznici úst tvoří se vředy a sliznice se odlupuje za velice nepříjemného puchu.
Léčení. Základní nemoc se léčí ovšem přiměřeně a mimo to vystřikujeme ústa svařenou vodou, do níž jsme hodili asi dvě zrnka ja¬
lovcová, rozmačkaná; možno použiti i odvaru hořkého jetele. Možno-li,
v

se
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užijeme celé koupele teplé
a stále přikládáme vlhký,
spise teplý obkladek kol
života.
Zánět žil

jest onemoc¬
nění bolestné, trvá často
dlouho a není bez nebez¬
zvláště zachvátí-li
žíly. — Po porodu,
při všeobecné ochablosti
jeví se ve způsobe bolestí
podél žíly, na dotek velice
pečí,

velké

citlivé

a

zduřelé. Nemoc-

Obr. 293. Celé zaobalení

ný musí se chovati úplně
tiše, dáme vlažné obkladky, klystýry, lehkou stravu,

—

příprava,

později vlažné kou¬

pele. Massáže užiti se nesmí.

upokojující, ochlazující, podraždující a za¬
hřívající. Ochlazujícího zaobalení užíváme na krátkou dobu, při horečce
a rozčilení používajíce vody chladné; zaobalení zahřívajícího užíváme
k rozpuštění a vyvolání potu a proto je necháváme jednu až dvě hodiny,
přidávajíce teploty horkými lahvemi a pod.
Zaobalujeme buď celé tělo nebo tři čtvrti, půl, život pouze, nebo
jen nohy, ruce, krk. Vyobr. 293. ukazuje přípravu k celému zavinutí,
obr. 294. zavinutí ukončené; obraz 296. zavinutí tří čtvrtí těla.
Zahřívající zaobalení vykonáme takto: postel pokryjeme vlněnou
pokrývkou, na ni položí¬
me vyždímané prostěradlo
Zaobalení rozeznáváme

nebo surové hedvábí
mocného

položíme

a ne¬

na to

rychle ho zahalujíce, nej¬
prve do vlhkého šatu, aby
dobře
přiléhal, a pak
vlněnou pokrývkou, u krku
ji kladouce v záhyby, aby
dobře přiléhala:; u noh
pokrývku podložíme. —
Chceme-li

•

dosíci

potu,

přidáme duchnu a nikdy
nezapomeňme horkou láhev k nohám.

0br. 294. Celé zaobalení skončené,
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Při

zavinutí

ochlazují¬
zaobalujeme méně
pevně, neužijeme duchn)
a měníme za
půl či za ho¬
dinu, jen usnul-li nemoc¬
ný, necháme ho klidně odpočívati. Vždy však u ne¬
mocného s horečkou, hla¬
vou
rozpálenou a stude¬
nými nohami zahřejme
nejprve nohy třením, hor¬
kou koupelí noh a dejme
cím

horkou láhev.
Velice důležitá
lota
Obr. 295. Zaobalení těžce nemocného.

jest tep¬
vody, které užíváme

k smáčení obkladku.

Ve¬

lice

studený a mokrý obpůsobí obkladek vlažný,
jej snášejí. Protože úči¬
nek studeného, širokého obkladku na soustavu nervovou
jest tak značný,
že může nastati omdlení, třesavka, škubání
údů, značné rozčilení, tedy
nezavineme každého nemocného v horečce v obklad
studený; vezmeme
vodu od 230 C. a výše, rychle nemocného
zaobalujíce, aby obkladek
příliš nevystydl. Je-li nemocný oslablý, stočíme obkladek připravený a
podsuneme ho, jakmile někdo nemocného pozorně a obratně pozvedl,
jak znázorňuje obr. 295. Výkony ty by se měly cvičiti pilně na zdra¬
vých v rodinách, záležíf velice na tom, aby vše se konalo bez unavujících
příprav, dlouhých po¬
rad, obratně, určitě
a
rychle,
ale bez
kladek silně dráždí, rozčiluje; mnohem
mírněji
dobře vyždímaný; slabí a nervosní mnohem lépe

chvatu.

Nemocného po za¬
balení a po lehkém

jen zapaření vlažnou
vodou

omyjeme

hned

převlékneme
nikdy nenechme
mocného
vlhkém

a
—

ne¬

čpícím a
prádle a po¬
ve

steli. Postačí i otření
Obr. 296. Zaobalení tří čtvrtí těla.

suchým ručníkem. Po
notném zapocení zvlá-
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na

220 C. ochlazené;

všem stavem nemocného.

dýchavičnosti celé obalení není možné,
snáší, ruce jsou tu volny, obal sahá jen pod paží.
Vyšší poloha, čerstvý vzduch, studený obkladek 11a hlavu věc usnadní.
Hlavní věcí jest i při obalu místním, aby vlhký obkladek dobře
a všude
byl přikryt flanelem, aby nikde vlhký obkladek nepřesahoval
vlněný. Místo prostěradel, t. j. látek lněných nebo bavlněných, vezměme
surové hedvábí, jaik v obchodě k tomu účelu se prodává; jef mnohem
příjemnější a děti na př. snadno si nechají líbiti takový obkladek.
Na tab. 11. vidíme všeliké druhy zaobalování a snadno dle toho
Při slabosti srdce, tučnosti,

ale tříčtvrteční dobře

se

se

můžeme cvičiti.

Zapamatujme si toto: k ochlazení slouží chladné, krátce trvající
obaly; k stavění, nahromaděni tepla k zvýšení činnosti kožní a vymýtění pomocí teplého vlhka slouží delší teplé zaobalení s horkem zevním,
docílený tím mírný a hluboce zasahující účinek jest nenahraditelný.
Zaobalení

na

sucho slouží k

povzbuzení silného pocení.

Dáme

horkou lázeň

40° C. — se studeným obkladkem 11a hlavu — a zabalíme
nemocného do suchých obalů — prostěradla a pokrývky, horkou láhev
k nohám a duchnu k přikrytí, pití horké limonády nebo thé z lipového
květu

napomáhá.

Po značné ztrátě

tekutých součástí těla cítí se mnohý nemocný
osláblým; pro lidi slabých nervů a s vadami srdce se nehodí, ale jest
příjemné nemocným, které snadno přechází mráz. Jiní zase, nemajíce
dosti tepla k zahřátí vlhkých obalů, nesnadno se v nich zapotí — jest
jim pak nevolno, jsou rozdrážděni a naříkají na tlak v hlavě. Nehodí
se každá" věc
pro každého!
Po částečném zaobalení na noc pak ráno dobře se hodí omýváni,
polévání, jsouf nervy odpočaty a reakce snáze nastane. Po odložení
obkladku

v

noci, ráno toliko suše otíráme.

k zjevům,
druhdy šmahem shrnovány v pojem „pověra" a v nichž prostý
lid viděl jen kouzla a čáry. Mnohé záhady poněkud objasněny, jinými
obírá se horlivě řada badatelů ve všech zemích. Víme, že suggescí za
bdění i za spánku hypnotického můžeme mocně zasáhnouti v samý střed
osobnosti, ve vůli a vésti ji do jisté míry, jak se nám líbí. Poměry ty
však nejsou ještě tak jasny, aby širší obecenstvo mohlo se jimi bez ne¬
bezpečí obírati. Vzpomeňme na případ, kde v Berlíně u hospodského
stolu se podařilo hosti jednomu tak pěkně uspati hypnosou hosta jiného,
„Zaříkávání". V novější době obrácena pozornost učenců

které
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dělati, aby ho zase probudili. Ve Francii leži

děvce po

léta již v bídném stavu bezvědomí kataleptického, nebyvší
úplně probuzeno ze záchvatu, jejž označili jako somnambulistický.
Zásoby předmětů k ošetřování nemocných. Není nic trapnějšího,

než čekání

věci nutné k ošetření nemocného.

Chceme

přiložiti sami
obkladek; všichni se rozběhnou, honíce se a přinášejíce věci nemožné.
Po zotvírání všech skříní a zpřevrácení všeho konečně jedním hmatem
si vybereme předměty, které ostatní překvapí svou samozřejmostí a jed¬
noduchostí. Proto jest neocenitelná zásada, co k ošetření nemocného
slouží, mí ti na jediném jen místě pohromadě. Ze všeho,
co jsme posud uvedli, jasně vysvítá, co bedlivá
hospodyňka
si připraví: Teploměry dva; jeden k měření vody, v němž
c r;
rtuť stoupá a klesá volně (viz vyobr. 297.), bez desky kor¬
I00_.
kové, aby ve vodě ploval; můžeme mu připnouti i kroužek
z
čistých zátek, na nit navlečených. Teploměr pro nemocné,
zkoušený,
ne příliš laciný a velmi zřetelný — vystoupnuv
!ÍU
neklesá, musíme, rtuť švihnutím vzduchem sraziti, proto
při koupi zkusme, snadno-li rtuť klesá při tom. K upravení
|UfTp| .li parní lázně v posteli třeba pěti lahví hliněných od vod mipT = jí nerálních s dobrými zátkami; k tomu houně a starší,
měkká prostěradla; dobrý kahamec lihový, ovšem vždy
Jo_
v dobrém pořádku; hruškovitá stříkačka, dle
vyobr. 298.;
láhve plechové na horkou vodu, jak je vidíme na vyobr.
ilí
299., zátky občas prohlížíme. Dostatek látky k obkladkům
v!
ne příliš tenkým a malým — často obecenstvo
myslí, že
malý kapesník stačí úplně k obkladku na život! Čím je
měkčí, tím je příjemnější, a čím více vrstev má, tím je
10
bLQ_
účinnější. Bílý flanel nesmí scházeti. Všeho druhu obinadla, jak jeden druh vidíme na vyobr. 300.; čistá vata;
jehlice; irrigátor či svlažovač, nejlépe ze skla v schránce
plechové, nabývají! jiné záhy odpuzujícího vzezření. Pak
malá pincetta k vytahování zadřených třísek.
na

—

Be—> ji;

in

■p'

jHHT

ftjft

sody
k rychlé
desinfekci.
Lahvičkaruky;oleje mandl
ového,
cold-cream,
lahvička líhu

k očištění

něco

Dobré thé počištující a lahvičku oleje ricinového; dobře
uschované květy heřmánkové, lipové atd. Kořen kozlíkový
(baldrián).

Prášek šumící,
Obr. 297.

Teploměr
vodní.

Zastavení

nebo

se

anglická náplast.

čmýry jest přirozeno

stářím.

s nastalým těhotenstvím
Často nastává při bledničce, v průběhu
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jest to

u

nervosních. Nastane-li čmýra

Již jsme podotkli, že se má úplně přenechati
výkonu tohoto; vynucovali se tu nemá n i c, přílišná

Léčení.

uvarování
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nemocí a
dobrým znamením.

těžkých vleklých nebo náhlých
znovu,

BEZ

přírodě
úzkost-

jest úplně nemístná. Nezapomínejme nikdy, že čmýra jest n áčinnosti ústrojí malé pánve, že není výkonem
samostatným, který by mohl rozhodovati nad nemocí a zdravím.
Jeví-li se známky předběžné, bolesti v kříži, ujímání
v životě,
tu dáme teplý obkladek a doporučíme klid.
Chraňme se však příliš horkých koupelí, jež snadno
proti vůli organismu mohou značné krvácení vyvolati.
V tom se velmi často chybuje. Příčinu nutno odstraniti, je-li možno. Při onemocnění plic nutno ošetřovati
plíce a nestarati se o čmýru; zajisté jest lépe, neoslabu¬
ješ i se nemocná ještě i ztrátou krve, třeba nepatrnou.

livost

sledkem normální

Záškrt.

Po krátkém churavění

dětí od 2—10 let

Obr. 298.

bývají stiženy chraplavým, štěkavým kašlem,
nejčastěji v noci, a brzo
~

Stříkačka.

vidíme

často náhle

v

krku

se

tvořiti

šedý povlak, který počíná
průchod k plícím, dýchání se
stává obtížným, dítě jest bud velice ne¬
pokojné s úzkostlivým výrazem v obli¬
čeji, nebo sesiná a usíná — 11a vždy.
Mnozí mají za to, že záškrt jest nemoc
samostatná, jiní myslí, že to jest druh
diftherie. Při záškrtu jest povlak šedý
a lpí jen na sliznici, lze jej odtrhnouti
Obr. 299. Láhve zahřívací.
bez porušení sliznice. Při diftherii jest
povlak zažloutlý, špinavě šedý, smrdutý
a jde do hloubi.
Odpadne-li, vidíme na místě tom ránu, sliznice jest
porušena.
Léčení. Hlavní věcí jest zakročiti energicky hned s počátku. Ve
kteroukoliv hodinu v noci ihned připravíme koupel celou, od 35 do
40° C. stoupajíce, co zatím jsme položili studený obkladek na hlavičku;
z
koupele rychle do vlněné pokrývky, prostřené
teplým, suchým prostěradlem, dobře pokryjeme a
možno-li horkými lahvemi napomáhajíce, přivedeme
nemocného do notného potu. Po 1—1V2 hodině
Obr. 300.
vložíme nemocného do pololázně 28° C. a znenáhla
Svinutý obvaz.
ochladíme na 240 C. trouce energicky hruď, asi
zúžovati
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vteřiny. Pak do postýlky, kol krčku studený obklariek, často zaměňo¬

3

vaný, později horký ohkladek kol lýtek a řádné vyprázdnění střeva klystýrem. Nastane-li nebezpečí zadušení, tu nutno vyvolati zvracení, tím
se často blánky odtrhnou a nastane úleva. Tu vsak potřebí rady lékařovy.
Zručně provedenou Švédskou massáží lze tu docíliti překvapujících vý¬
sledků. Poslední útočiště

jest

operace

hrdla.

Zátvor dělohy může

býti uměle způsoben nebo trvá od narození.
pod. tu působí. Při značných bolestech,
se vyskytujících a při vzmáhajícím se zvláště
dobu objemu života jest u dívek pomýšleti na zátvor, jenž

Přehnutí, nádor, jizvy
každý měsíc bez čmýry
tu

v

a

ostatně i

v

děloze

se

utvořit i může. Nahromaděná

krev

jen pozvolna, za největší čistoty
jen lékařem vypouštěti se má.

a

rozumí

se,

Závoj jest velice oblíbený předmět toaletní.
Pod

závojem ztrácejí se poněkud obrysy obli¬
čeje, za to vynikne barva a lesk očí. Kdo má co
schovati a zastříti, chápe se právem závoje. V zimě
jest závoj nepraktický, vydechnutá vlhkost se na
něm sráží, zmrzne a tak mimochodem zabarvuje
nosíček do červena, což se neztrácí vždycky. Při
jízdě v automobilu závoj jest ovšem nezbytný pro
množství prachu. Vzorkovaný závoj škodí sla¬
bým očím.
jest vedle dýchání nej důležitěj¬
výkonem organismu k udržení života, k nahražení spotřebovaných látek. Doplňujeme, co
jsme pravili o výživě v prvním díle, vsunutím vy¬
obrazení ústrojí zažívacího, jemuž však scházejí
veledůležité žlázy slinné, játra a miktér, přece
však obr. 301. nám znázorňuje dlouhou pout vý¬
tečně zařízené laboratoře lučební, kterou nitro
naše jest opatřeno.
Zažívání

rv"i•Ta■>fs'tys*wr1-<S.kW|
—rT~•
-.r—

--

ším

Obi. 301.

Ústrojí zažívací.
a

e

žaludek; b ústa;
c řiť;
d bránice;

ledviny; f méchýř
močový.

Zblednutí. Některé
často členové téže

vinuté

osoby jsou vždy bledé,
rodiny. Pochází to od málo vy¬

pleteně vlásečnic v kůži nebo neprůhledné
vrstvy pokožky. Může to býti však i následkem
chudokrevnosti, a tu jsou i viditelné sliznice, rty a spojivky očí bledé.
Bledost může však nastati i náhlé stažením se stěn malých kožních
tepen.

y.

t

Tab. XVII.

Dítě

s

otevřeným

životem.

TAB. XVII

známo, sprosíředkuje lůžko (koláč)
výživu dítěte matkou; pupečník obsahuje
proto cévy přiváděči i odváděči a umožňuje
Jak

volnou pohyblivost.
hořejším konci pupecníku dvě cévy červené a jednu modrou,
modré odvádějí spotřebovanou krev zpět
do lůžka, červené přivádějí dítěti čerstvou
dítěti ve vodě plodové
Na obrázku vidíme na

krev tepennou.
se

(Ve skutečnosti nerozlišují

cévy ty tak značně svou barvou.) Dvě

červené ústí do spodní vystupující srdečnice („břišní srdečnice"), jež vede k srdci,
na obrázku jest však zakryta játry a žalud¬
kem. Žíla oupeční přechází na zadní stranu

jater a pnoírajíc krev z jater ústí do dolní
žíly duté. Mezi srdcem a plícemi jest dále

patrný brzlík, — pamětihodné to ústro¬
jí, které pozvolna mizí a po 3. roku
života většinou již nezanechává žádných
stop. Význam jeho není dosud jasný. — Jak¬
mile ustane přítok krve pupečníkem, což
se stane oddělením jeho, počíná dýchání
dítěte, plíce se naplní více krví, a na¬
v krevním oběhu dítěte. Od
tohoto oka.nžiku žije dítě životem samostat¬

stane změna

ným,

s

vlastní výměnou látek.

ohryzek

pravá tepna krční

žláza štítná

pravá žila krční

průdušnice
pohrudnice

brzlik

pravé plíce

srdce

bránice

játra
žaludek

měchýř žlučový
dutina břišní
žila

pupeční

tepna

pupeční

dolní žíla dutá
srdečnice břišní

močovody

konečník

pupečnik

méchýř močový

—

lůžko

Mázdry

tepny

Dítě
Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze.

s

otevřeným životem.
Tab. XVII.
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Zdánlivá smrt mnohé lidi. děsí po

celý život. Přestane-li alespoň
dýchám, necítíme-li tep, je-li tu úplná nehyb¬
nost svalů a trvá-li stav ten i po několik dní bez známek rozkladu,
hniloby, tu běží o zdánlivou smrt. I za těžkých epidemií lze viděti
zdánlivě mrtvé. V nejistotě zavedeme umělé dýchání, dáme horkou
lázeň, třeme končetiny vytrvale, až lékař rozhodne. Vzříšenému pak
přejeme klidu a mnoho čerstvého vzduchu.
dle

domnění

našeho

Zdravověda

jest umění zachovati každému zdraví

zdravovědu osobní neboli soukromou

a

dělí

se

zdravotnictví

veřejné.
podmínkami a zákony zdraví sloužícími, studujíc složení
těla a jednotlivých ústrojí i výkony a vlivy zevní, kterým tělo naše
podléhá; druhá jde dále a obírá se souhrnem individualit oněch, studujíc
stav zdravotní obyvatelstva celého města, celé země, celé říše — člově¬
čenstva vůbec. K podmínkám životním patří vzduch, voda, potrava,
dráždidla, spánek, oděv, byt a půda. Veřejné zdravotnictví zabývá se
mimo to školstvím, nemocnicemi, ústavy, assanací měst a celých krajin,
ve

První

se

a

ve

obírá

komunikací atd.
Zduřené žlázy

jeví se jako zatvrdlá těliska pod koží. Jsou to
žlázy mizni, jež vsunuty jsou v průběh cev mízních, celým tělem se
táhnoucích. Vždy běží o dráždění neb onemocnění v okolí zduřených
žláz buď vyrážkou, hnisáním nebo zánětem. Při ráně na noze zduří
snadno žlázy tříselné; při ráně na ruce žlázy podpažní atd. Zdá se, že
konají žlázy úřad policejní, zatýkajíce, t. j. zadržujíce infekční látky,
při čemž snadno samy onemocní.
Zduřené žlázy u dětí skrofulosních snadno lze zmenšiti podáváním
rybího tuku, zlepšením výživy, úpravou všech činitelů zevních (obydlí
nesměji býti vlhká, hodně světla slunečního a čerstvého vzduchu je
žádoucí). Žlázy podebrané chirurg protne, po případě zduřené vyjme.
Zhmoždění

povstává úderem, při čemž tkaniva podkožní buď se po¬
hmoždí, bud přetrhají; krev při tom ve tkaniva vylitá jeví pak známou
změnu barev, utvořivši dříve bouli. Po několika dnech klidu jemně je
hněteme málo jen se jich dotýkajíce, spíše abychom tekutinu z nejbližšího jejich okolí odstranili, a dáme pak studený obkladek.
Zhubnutí. Vídáme

někdy citlivé osoby, jež každoročně podléhají
tom nic povážlivého. Jde-li o tělnaté osoby, tož
se z toho těšíme, vidouce, že výměna látek se stává
správnější. Počne-li
však osoba dobře živená postonávajíc ztráceti na váze, běží o nemoc
nějakou a věc nutno důkladně vyšetřiti.
změně

ve

váze. Není

Žena lékařkou

v

54
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Z

počátku ztrácí se toliko tuk nahromaděný následkem okysličení;
je-li tuk stráven, počne bílkovina v krvi a s krví kroužící se ztráceti,
těla ubývá, stává se ochablým, obrys kostí vystupuje vždy ostřeji, kůže
se svrašfuje.
Pokrm bud nenahrazuje ztráty ty, nebo ústrojí jest ne¬
schopno z pokrmů dostatečnou náhradu vstřebati. Často vídáme nej¬
dříve mizeti chuť k jídlu, a s chutí k jídlu se vracející mizívá i zhubnutí.
Mnohdy jest hubenost vrozena. Osoby jí stižené přese všechno
namáhání a hodování jsou a zůstanou hubené. Jsou to osoby vytáhlé,
štíhlé, se svaly obyčejně mnohem vyvinutějšími než u osob ,,boubelatých“ nalézáme; jsou to osoby svižné, energické, dobří chodci a zdra¬
vější, než osoby otylé.
Nenaříkej tedy, kdo jsi hubený, jsa při tom zdráv! Kdo chce
přece trochu ztloustnouti, hled si více klidu a při dobrém zažívání ča¬
stěji pojídej zvláště pokrmy k ztloustnutí vedoucí: sladkou smetánku,
moučná jídla, všelijaké mlsky, tučné maso, sýr, kakao, datle, kaštany
a pod.
Po jídle klid, žádné rozčilení, žádné pohlavní nároky, mnoho
čerstvého vzduchu, denní pozvolná procházka, spánek po jídle, tělo¬
cvik dýchací. Starším paním jest jistá štíhlost prospěšná, jsout při tom
svěžejšími a činnějšími. Nezapomínejme, že otylost velice nesnadno lze
léčiti.
Varujeme přede všemi, léky, vychvalovanými k docílení ,,pěkné
formy“.
Zimnice střídavá, viz
Zívání nastává

Střídavá zimnice.

při nedostatku kyslíku, při únavě, spavosti a není

nepříjemné, nebof asi více kyslíku si jím opatřujeme — jest jaksi na¬
kažlivé, t. j. působí tu stejná příčina na celou společnost. Může býti však
i příznakem stavu chorobného, před omdlením, před horečkou atd.
V tom případě zavedeme cvičení hrudi a dokonalý pohyb na čerstvém
vzduchu.
Zkřivení páteře.

Nošení dětí stále

na

téže

ruce,

při čemž dítě zvý¬

loktem se opírá o osobu je nesoucí-, vláčení těžkého vaku
vždy v téže ruce, sezení u příliš vysokého stolu při psaní úloh,
to vše vede ke zkřivení páteře u dětí slabých kostí, vazů a svalů.
Nechí
matky samy se přesvědčí, položíce dva prsty vedle výčnělků trnovitých, malých to hrbolků uprostřed zádiček, je-li děcko v poloze výše
naznačené, a pak od hlavičky necht táhnou prsty dolů, páteř vždy mezi
prsty, i zpozorují, že čára není rovná, ale dosti křivá; opakuje-li se
poloha ta často, tlakem a vytažením konečně se ustálí. S ohnutím páteře
v
právo, v levo, v zad, v před spojeno znetvoření, jedno rameno vyšší,
jedna kyčel vyšší a znetvoření hrudníku. Obr. 152. a 153. znázorňuje
nej obyčejnější zohyzdění.
šeným

školního
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Léčení. Malé děti klaďme

čaistěji na zem na čistou podložku, nej¬
lépe prostěradlo na houni, na břiško; tím jim nejen způsobíme veliké
potěšení, ale zároveň si vycvičí a sesíli svaly zad, jak snadno pozorovati
můžeme na hře poněkud vystouplých svalů v
krajině křížové; nikdy nésvírejme tělíčko úzkými sáty a nechrne děti volně se cvičiti po jich
vůli. Je-li neštěstí hotovo, t. j. postaví-li
opatrná matka dcerušku,
syna časem před sebe, se zády nezakrytými a prsty sledujíc páteř a srov¬
návajíc výši obou ramen přesvědčí se, že páteř se odchyluje, necht ihned
se poradí s
orthopaedem, nikoliv bandažistou, jet v p r v n í c h počátcích,
nežli znetvoření kostí stvrdne, snadná pomoc,
později jest hůře. V čas
děti otužujme, aby v š e ch n a tkaniva sesílila.
Zlatá

žíla

(haemorrhoídy) vyvinuje

věčnému sezení,

lidí odsouzených ke
porušení oběhu krev¬
žilách pastelínu, jež znenáhla
se

pak následkem vnitřního tlaku

ního; i v době těhotenství staví
se
rozšíří,
tvoříce

se

krev

v

u

a

tmavé

uzliny, které se
a
jsou velice
bolestný. Nálada bývá
při tom obyčejně vel¬
mi špatná.
Léčení by mělo
začíti již při zácpě,
zanítí

a

rostlinnou

to

stra¬

denně teplou

vou,

se¬

dací

lázní, vlažnými,
malými klystýry k po¬
držení, pololázní s po¬
léváním zad,
dni
horkou

tém-

v

lázni

vzdušnou, tělocvikem
procházkami. Při
krvácení vložky vaty,
a

smočené

roztoku

v

kamence nebo horké vystříknutí. Úplné vyhojení
rostlinné stravě. Kdo se absolutně nemůže zříci

piva, musí

se

jest možno jen při
pečínky a sklenice

trápiti i dále svou zlatou žilou.
„Výtvory kol řiti*1.

Viz též čl.
Zlomenina

kosti.

Kosti

naše

jsou na podiv pevné a přece při
prudkém tlaku, při úderu, nalézá-li se úd právě v poloze nepříznivé,
zlomí

se

buď

na

tom

místě nebo dále i kost

—

kosti dlouhé snáze než
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Zlomeninu

poznáme dle toho, že
stižený není s to, aby údem zlomeným bez bolesti pohnul; že úd jest zne¬
tvořen, srovnáme-li jej s údem druhé strany; že při malém pokusu, opa¬
trně provedeném j e n o m lékařem, konce zlomené kosti lze proti sobě po¬
někud pošinouti; zřídka bývá i kůže proražena a viděti lze vyčnívající
konce kostí. Nohu, ruku můžeme zlomiti, i když se procházíme v pokoji.
Roztříští-li se kost při zlomeni, tu bývají třísky vypuzeny hnisáním, za
značných bolestí, nepodaří-li se odstranit i je ihned.

Obr. 303.

Obvazy pro první pomoc.

Zlomenina kosti

by se zhojila, i kdybychom ničeho nepodnikli, jenže
by se zhojila spatně, křivě a bezpochyby se ztrátou volné pohyblivosti.
Proto bud první starostí naší, na př. při neštěstí na dráze, na stave¬
ništích atd. zlomený úd uložiti tak, aby oba díly kosti zlomené byly jak
možno v přímé čáře, poloha to i pro nemocného nej výhodnější. Oby¬
čejně není po ruce, čeho třeba k řádnému obvazu, nemocného nutno
převézti bud k lékaři, bud do nemocnice. Obr. 302. znázorňuje zlo¬
menou nohu a obr. 303. a 304. obvazy. Technika dospěla však takové
dokonalosti, že lze v přístrojích se zlomenou nohou se procházeti, hojí
se

zatím docela dobře.
Zmalátnělost.

Únava, končetiny těžké, jako „olověné", smutná

nálada, nechuť k práci

—

to vše často oznamuje blížící se těžkou nemoc.
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proto často

na zmalátnělost. Při bledničce, slabosti
ženských trvá často po mnoho neděl. Neznajíce pří¬
činy její, vyhledejme lékaře a pak bojujme proti ní. Zmalátnělost samu
chtíti potírati, kde jest jen příznakem, nebo prostě se jí opírati, nemá
smyslu.
Jde-li o zmalátnělost, která vlastně jest jen únavou, znenáhlou
nápravou ztracených sil, pak se vynasnažíme rovnováhy ústrojí zase
docíliti tímto způsobem: při únavě přirozené hojný spánek při okně
otevřeném; lehce záživnou, dostatečnou stravu; poloviční koupel 350 C.
s ochlazením na 250 C. nebo poléváním zad vodou 20° C. teplou, při¬
měřené zaměstnání na čerstvém vzduchu. Nic tak neposiluje, jako pobyt
po několik hodin venku. Nepolepší-li se zmalátnělost ve 3—4 dnech, pak
vězí v tom příčina jiná.
nervů

a

ženy si stěžují

nemocech

Zmodralost.

Krev, chovající dostatek kyslíku, jest světle červená,

krev bohatá

kyselinou uhličitou jest zamodralá, tmavá. Při zlenění
zdržuje se i obnovování krve, t. j. okysličování, a tím
zdají se nám tkaniva zamodralá,
zsinalá, jak vídáme při některých
vadách srdečních v obličeji i na kon¬
cích prstů.
To vídáme i při udušení, kře¬
čích, otravách, croupu a diftherii,
kdy krev přeplněna kyselinou uhli¬

oběhu krevního

čitou.
Léčení.

Při vadách

srdečních

jest věcí lékaře, příznaky mírniti a
klidu, zdržení
se
nápojů lihových, rozčilení a
Obr. 304. Obvaz ruky.
špatného vzduchu nastane jakási
úleva. Čerstvým vzduchem lesním krev ovšem důkladněji se okysličí
nemocnému uleviti. Za

nežli vzduchem
Zmrznutí.

městským.

Temperatura příliš nízká jest tělu našemu zrovna tak
škodná, jako temperatura příliš vysoká. V zimě se 11a okamžik vlásečnice v kůži stáhnou pod vlivem zimy, krev se hrne dovnitř těla. Brzo
však nastane ochrnutí nervů, proud krve řídících, vlásečnice se rozšíří,
krev stydne a mrzne, a údy tak zmrznou, že se mohou při neopatrném
nesení zlomiti. Zmrzlého neponeseme do teplé jizby, nýbrž v předsíni,
v chodbě řádně a
opatrně třeme studeným, vlhkým šatem, pokud možno
zavedeme umělé dýchání a omyjeme octovou vodou. Zmrzlé údy, záhy
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sobě přenechány, odumírají; zabráníme tomu do jisté míry trpě¬
livým třením po několik hodin trvajícím.
samy

Známky smrti jisté jsou: vyschlé poněkud oko, rohovka zkalená,

skvrny posmrtné a zápach; při protnutí cev nevytéká žádná krev; brzo
po zesnutí na prsa nakápnutý rozpuštěný pečetní vosk při zdánlivé smrti
vrouben jest zardělým kruhem, překrvením to po podráždění, na něž
ústrojí odpovídá.
a

Zrcadlo poševní
hrdla děložního i k
Zrcadlo

znázorňuje obr. 305. Slouží k vyšetření pochvy
vykonání rozličných malých operací.

poševní koupelní jest

přístroj malými otvory opatřený,
Jde-li o odměšování hnisu a hlenu, pak vy¬
pláchnutí svlažovačem jest daleko lepší. V koupeli seděti a vodu si
zkallti není vábné. Neobratným vpravením zrcátka tohoto často se
ženy zraní nebo se jim dráždí sliznice.

kterého užívati

se

nemá.

Zrnka jalovcová

jsou oblíbeným, starým pro¬
středkem; rozkousána desinfikují dutinu ústní a od¬
straňují nepříjemný zápach, podráždí poněkud ža¬
ludek a působ: na ledviny, ženou na moč; nesmí se
jich však zneužívati.
Zrádnosti

duché

z

porušení vývoje plodu jsou jedno¬

dvojité; tu jde o plod s nepravidel¬
těle, tu o plody dva, srostlé, při čemž
jeden ve vývoji zcela může býti zadržen a jest jen
jako přívěskem druhému. Pysk zaječí, vlčí tlama,
šest prstů, prsty srostlé, zrůdnost částí pohlavních
jsou nej obyčejnější. Ovšem rozhodne lékař, kdy a co
operací lze napraviti.
ností

a

na

(erekce). Žena vážná a rozumná má
jakých příznaků život pohlavní u ženy
i u muže se odehrává, proto se zmiňujeme i o úkaze
Zrcátko poševní.
tomto. Matky synů, jsouce jich vychovatelky a vůdkyně, musí věděti, co se děje v jich těle. Zpozorují, že u hochů nervosních pod vlivem rozčilení nebo při onemocnění úd se samovolně po¬
zvedá a tuhne, při čemž často si stěžují 11a bolest; mnohdy tu hraje
Ztopoření

Obr. 305.

znáti,

za

onanie osudnou roli.

U muže úplně vyvinutého dostavuje se týž úkaz za podráždění po¬
hlavního a je nezbytným, aby semeno se dostalo v ústrojí ženy. Nedostaví-li

se

ztopoření to, jest muž pohlavně neschopný, impotentní. Do-
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však úkaz ten i bez zvláštního

podráždění, jest příznakem
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veliké dráždivosti nervové
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pozoruje

neurastheniků. U dětí
c a s se poraditi se zku¬

se často u

pečlivě ač nenápadně sluší na to pozor míti a v
šeným lékařem.
Syn otce neurasthenického míval ve čtvrtém již roce erekce spo¬
jené se značným rozčilením a byl ve čtrnáctém roce pohlavně značně
rozčilen, při tom kostra a svalstvo značně bylo vyvinuto. V devatenácti
letech stal se otcem děcka, které na štěstí brzo zemřelo. Ač zdánlivě
silný, byl rozdrážděn a trpěl velkou sexuelní slabostí.
Chraňme děti rozčileni, učme je záhy se přemáhati a cvičiti vůli,
při tom nechť mnoho se zdržují venku, pracují v zahradě, a nedávejme
jim ani výjimkou, při zvláštních slavnostních příležitostech nápojů
lihových, ani mnoho masa, a každá matka by vždy měla věděti, co
děti její čtou.
je hrozné onemocnění často po malých, ale znečištěných
ranách; pozorováno, že zvláště kol stájí lze nalézti bacilla, jenž je pří¬
Ztrnutí

zbraní způsobených na ruce, na noze
rána se hojí nebo již i zhojena jest
Nemoc se jeví velmi silným, nadmíru bolestným stažením svalů; sta¬
žení to nastává při dotknutí se nemocného, při lehkém otřesu postele,
když se nemocný pokusí jiti. Při otravě strychninem vídáme podobný
stav. I při hysterii vídáme ztrnutí, má tu však docela jiný ráz a význam.
Léčení přenecháme ovšem lékaři či lékařům, jet tu třeba prostředků
energických a komplikovaných. Novější dobou osvědčuje se léčení šerem.
činou ztrnutí. I po ranách střelnou
ztrnutí nastává někdy teprve, když

otylost. Těžkopádnost, netečnost, lenivost, špatné
zažívání, obtíže při dýchání, nemilé příznaky se strany srdce, nervosnost,
nepokoj jsou hlavní příznaky přílišné otylosti. U žen slábne čmýra
nebo zmizí úplně. Otylí často málo jedí a přece velice tloustnou. V jed¬
notlivých rodinách panuje zvláštní disposice k otylosti.
Léčení. Různé jsou způsoby a methody odtučňovací, a zajisté
nedocílíme jedinou methódou ve všech případech úplného účinku. Ze
starších jmenujeme methodu Bantigovu, z novějších Oertelovu, které
kdys prof. Schweninger mimovolně užil v rodině Bismarckově, a Ebsteinovu. Nutno varovati se rychle působícího léčení, ježto vnitřní ústrojí,
na př. srdce, nemohouc se dosti rychle přizpůsobiti ztrátě tuku a větší
volnosti, vyvolává hrozivé, velice nepříjemné příznaky. Kdo se těší
příliš požehnanému appetitu, nesvede ničeho oblíbenou formulí: „hodně
se pohybovati!“ Hodně-li se pohybuje, dříví štípaje a pod., má pak hlad
ještě větší, ještě více jí a ještě více — tyje! Tu >est methoda Ebsteinova
strava velice mastná
spíše na místě. Vfethodu Oertelovu
Ztučnělost,

— -

—
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důkladné

provésti lze jen ve zvláštních ústavech. Zajisté větších úspěchů
různých method, dietou, pocením, pohybem, jenž
spíše má sloužiti sesílení vláken svalových, a zvýšením výměny látek.
Práce není snadná, jak ukáže následující případ: Veselá, tlusťoučká
paní, velmi čiperná, se znamenitou chutí k jídlu, vážící 160 lib., musila
ráno záhy vstáti do pololázné se třením, ochlazené ze 33 na 240 C.,
a místo, aby k dobré snídaní zasedla,
bylo jí stoupati do blízkého vrchu,
a teprve
po 1V2 hodině hubujíc se vracela; zasedla ostatně v dobré míře
ke stolu, kde místo kávy a rohlíčků nalezla jahody a černý chléb; po
té směla si odpočinouti. O jedenácté počal tělocvik. V poledne libové
maso, kuře, telecí, ryby a hojně salátu se šťávou citrónovou, zeleninu du¬
šenou a pokrm z rýže, sága, krupičku s máslem a kompot bez cukru.
Ve čtyři hodiny massáž střídavě horního a dolního těla, lázeň sedací
320 teplá, na 220 ochlazená, pět minut, den na to polévání vodou 180 C.
a procházku. Dvakráte v témdni horká lázeň vzduchová a
zapocení. Večer
mrkev, řetkvičku, černý chléb, kyselé mléko, tvaroh, salát. Každého
téhodne ztratila 3—4 lib., počala bez obtíží dýchati a po šestí nedělích
v 48. roce věku svého
počala se projížděti na kole. Nařízeno jen, aby jak¬
mile opět váha by stoupala, znovu se podrobila osvědčenému léčení.
Nastalo-li oslábnutí srdce a špatné zažívání, tu jest ovšem hůře,
a nutno léčit5
alespoň po dva, tři měsíce. Výsledek léčení nemá býti
ztráta tolika a tolika liber, ale všeobecné sesílení, lepší, zdravější krev
docílíme kombinací

a

znenáhlá ztráta

na

váze.

Vídáme však

případy, kde tuk se nehne, nechť cokoliv podnikáme,
nedovoluje užiti energičtějších prostředků. Tu hleďme
jen udržeti síly a zařiďme životosprávu alespoň tak, aby váhy nepře¬
bývalo.
nebo stav srdce

Ztučnění srdce.

Při

otylosti usazuje

se tuk nejen v podkožním
nich, tak na játrech a zvláště
na srdci. Srdce, skládající se jen z vláken
svalových, oslábnouti musí,
vedere-li se mezi vlákna ta tkáň tak málo tu prospěšná, jako tuk.
Zle
jest, ukládá-li se tuk v malých zrnéčkách ve vláknech svalových sa¬

vazivu, ale i kolem vnitřních ústrojí těla i

v

motných.
Ztučnění srdce nastává snadno po

velice prudkých horečkách

—•

vážný důvod, aby ustalo
kého vína. Ztučnění

se v tu dobu v oblíbeném podávání cognaku a těž¬
srdce nastáva i po pravidelném pití nápojů li¬

hových tak, že krev nikdy prosta není líhu, jenž stále ke všem tkanivům
se dostává a
nepřetržitě následkem neobyčejně snadné prostupnosti své
pracuje na osudných změnách tkaniv — proto nehynou jen velcí „pijáci*4
zánětem ledvin, zkornatěním cev a ztučněním srdce.
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Ztuhlost, nepoddajnost svalů v týle může
kého onemocnění mozku, nebo
nebo i zánětu svalů. Léčení řídí

býti příznakem

těž¬

některé kosti páteřní, obratle krčního,
se

dle

příčiny,

po

rozpoznání lékařem.

normální chrup, jak jest nevy¬
normální zažívání; čím více zuby řídnou, tím hůře se vede
žaludku, proto zasluhují zuby největší pozornosti. I pro formu obli¬
čeje jsou zuby důležitý, pro zřetelnou mluvu a pro dýchání.
Středem zubu táhne se dutinka, kudy nerv a cévy zubní do zubu
vnikají; kol dutiny je zubovina a svrchní část zubu pokryta jest emailem
Zuby. Vyobr. 269. znázorňuje

hnutelný i

pro

Obr. 306.
Kotlavění zubu

počínající.

1 otvor ve sklovině zubové;
2 dutina v zubu; 3 dutina
ve

Obr. 307.

Úplně „vyžraný“ zub.
1 dutina

zubu.

dřeni; 4 nervy a cévy.

zubním, velice tvrdým a křehkým. Poruši-li se tento, jest veta po měkčí
zubovině; obr. 306. a 307. znázorňují kotliny onemocněním jeho po¬
vstávající. Vlastník zubu, znázorněného obr. 306., nebude ještě trpěti bo¬
lením zubů, zub bude „trnouti“ při jídle a nápojích studených nebo
horkých, teprve ve stadiu znázorněném obr. 307., kde nerv všem úrazům
v šanc dán, nastanou hrozné bolesti zubů.
Kdo chceš zuby dlouho si uchovati, chraň se jídel a nápojů příliš

horkých i příliš studených, zvláště náhlých přechodů obou, a čisti zuby
a dobrým mýdlem pomocí kartáčku po každém jídle, hlavně
večer, před ulehnutím. Vodičky na zuby nutný nejsou — jsou-li ne¬
škodný, neškodí ani bakteriím, a jsou-li prudké, škodí i nám. Zdravé
sliny úplně postačí k desinfekci dutiny ústní.
čistou vodou

Žena lékařkou.

55
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naskýtá se bud na vnitřní nebo zevní brance a> za¬
braňuje se jím výtok krve i hlenu a i semenu vstup do dělohy; následkem
jeho jest bolestivá čmýra a neplodnost.
Léčení jest mechanické; bud se vpravují pátradla vždy objem¬
nější nebo lisované houby, které nabubřevče k rozšíření vedou. Sedací
lázní parní léčení se podporuje. Nenáhlé rozšíření jest prospěšnější
Zúžení dělohy

než rozříznutí.

Zúžení střeva může

povstati rozličným způsobem: tlakem nádorů;

jizvami ve stěně střevní po otravách, též kaménky žlučovými, spolk¬
nutými tělesy cizími, jež zadržují stolici a ucpávají průchod; zauzlením
střev; po zánětu pobřišnice, po operacích, částečným ochrnutím
střeva atd.

Dostaví

se

značné bolesti

v

životě, jenž jest silně naduřen, na

dotyk velice bolestivý, neodchází ani stolice, ani plyny, výraz obličeje
se mění, tep se stává velmi rychlým, sotva hmatným, a nastává smrt.
Léčení
dob

operativní,
sta

zúžení

jest jen
neboť mí¬
a

rozšiřování

i

lze

umělé

sotva

do¬

provésti lze.

Zvrat
Obr. 308. Zuby.

dnešních

zřídka

dosáhnouti
ma

za

ovšem

stane-li

(reflex).
se

nám do

Donosu

hrubší

prach, čpavý
plyn,
kýchneme
—
zvratným pohybem; dotýká-li se co sliznice průdušek, počneme kašlati
dojem, činnost v oboru jednoho nervu může překročením na jiný
nerv vy volatí činnost zvratnou.
Hysterie jest zvláště bohata chorob¬
nými zvraty.
a

řezáky; b Špičák; c třenovci.

—

Žabka. Pod jazykem tvoří se někdy měkký nádorek, tekutinou

naplněný, jenž dosáhnuv jisté velikosti může překážeti; zoveme nádorek
ten „žabkou“. Jiného původu jest nádorek hnisem naplněný a od one¬
mocnění kořene zubního pocházející. Nabodnuta, žabka splaskne, ale
často záhy opět se plní a operace bývá nezbytná. Lze ovšem zkusiti vyplachování svíravým thé po nabodnutí, což asi nebude mnoho plátno.
Žalud jest zakončení mužského údu pohlavního; na jeho spodině
se

usaizuje často

nedhati.

u

malých chlapců zánět, který nikdy se nesmí za-

LEČENÍ

Muž často

BEZ

JEDŮ.

435

nakazí

kapavkou, nákaza rovněž se usídlí zde i do¬
Nakažený má se naprosto chrániti všeho
styku pohlavního, protože najisto nakazí zdravou ženu, čímž na ni
uvalí neskonalou trýzeň, neboť nákaza ta vede k velikým, nebezpečným
zánětům v malé pánvi, tak že ženy často po celý zbývající život zdraví
již se nedomohou. Nákaza ta nevylučuje plodnost, ohrožuje však
v
největší míře zrak novorozenců. Proto jest nezbytnou povin¬
ností mužů, šetřili zdraví rodiny — nešetří-li zdraví svého!
chází k zánětu

se
a

Žaludek, viz
v

žal u*d k

Železo

hnisání.

Nemoci

žaludku

a

Tvoření

kyselin

u.

spojení s jinými látkami má v těle našem důležitou
úlohu, ač bylo vždy přeceňováno, než jsme poznali, jak důležitý jsou
i jiné látky nerostné. Jako lék posuzováno železo velice různě a nesčetný
jsou přípravky železité. Zajisté lépe, než střídati přípravky ty, jest
zvýšiti výměnu látek, dávati mnoho ovoce, mnoho zelenin, železo i j i n é
ve

látky obsahujících, jak jsme již v prvním díle seznali.
Léčení v lázních železitých, počne-li nemocný velice opatrně a nalezne-li znenáhla dávku mu svědčící, bývá velice prospěšno, hlavně
i klidem a čerstvým vzduchem — dlouho-li však účinek ten trvá při
nepřiměřené životosprávě!
Ženské nemoci, viz Nemoci ženské.

Ženský lékař. Pilnějším studiem nemocí pomůckami moder¬
dospěli jsme i k tomu, že po ukončení studia universitního
mladí lékaři.se rozhodli pro určitý obor nemocí; rada, aby tak se stalo
teprve po několikaleté zkušenosti, nabyté ošetřováním všech ,,běžných"
nemocí, zajisté jest oprávněna. Zabývaje se vždy týmž druhem ne¬
mocí nabude specialista nejen velké zručnosti ve vyšetřování a léčení,
ale i hlubšího poznání jistých skupin nemocí. Je však i jisté nebezpečí,
že tak se zabere ve svou specialitu, že zapomene, že vedle ústrojí zvláště
ho zajímajícího jest i ostatek těla v nedobrém obyčejně pořádku. To
se stává zvláště u
ženských nemocí. Bud šmahem se každé onemocnění
žaludku, nervů atd. odvozuje od ústrojů pohlavních, nebo speciaVista
nechce a nevidí nic jiného, než dělohu a dva vaječníky; a přece způsob
života většiny žen vede k oslabení celého organismu!
V novější době připuštěny i ženy ke studiu medicíny, jakž i za
dávných dob v jednotlivých případech se stávalo, a věru nic není při¬
rozenějšího. Jak často slýcháme žalovali nemocnou, že ten či onen
lékař „nedovedl" ji léčiti. Ptáme-li se, řekla-li mu hlavní věc: „Ale
co pak si myslíte! T o přece nemohu říci žádnému lékaři!" Ale mvsliti,
ními
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lze, zdá
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jí přirozeným.

Žena ženu vždy lépe

po¬

poučí.

Žíly. Tlak krve

žilách jest mnohem menší, než v tepnách.
V žilách krouží žilná krev, ubírající se ze tkaniv k srdci ai k plícím,
kde vypouští kyselinu uhličitou a přibírá kyslík. Žíly mají stěny slabší
v

tepny a opatřeny jsou na jistých místech uvnitř chlopněmi. U žen
jest onemocnění žil velmi časté.
než

Život pohlavní

úplně normálních zjevech svých jest známkou
u mužů, ani u žen, a u dětí,
dík trestuhodné netečnosti rodičů, příliš záhy se probouzí a dráždí.
Vidíme to ve tváři mládeže vyžilé, blaseované zřetelně napsáno. Upo¬
zorňujeme na nebezpečí to všechny rozumné ženy, nechť chrání sebe
i děti své, poučujíce se a pak život si zařizujíce podle pravidel zdravovědných. Kdo žije jednoduše a rozumně, uchrání se toho, s čím jiní
se potýkají a trmácejí po půl života, a uvolní se pro požitky vyšší.

zdraví.

v

V době naší normálním není ani

Žízeň. Umělá

chorobná žízeň

jest známkou naší doby. Osoby
nervosní, osoby stižené zánětem žaludku, úplavicí cukrovou, průjmy
a pod. trpí žízní chorobnou,
a

ostatní žízní uměle pěsto¬
vanou a často jak
pečlivě

a

pěstovanou! Nervosním a
chorým žaludkem pití ne¬
svědčí, není jim po něm
volno.

Často

jim velice
vypijí-li ráno syro¬
vátku. Často ztiší se žízeň
kouskem chleba lépe než
vodou, zajisté lépe, než li¬
hovými nápoji, jež dráždí
sliznici a úlevy tudíž nepo¬
skytnou, nýbrž žízeň zmnoží.
Zdravý rozum dá, že lépe
se

uleví,

Obr. 309. Hnisání

pravé zlázy Bartholinské.

Z1Zni Se

v.vh>'batl

nez

j1 Pě'

stiti, proto by hospodyňky
neměly zápornínati při vaření, aby dbaly více chuti jemné, než slané
a

pepřené.

Žlázy Bartholinské. Jak víme, nacházejí se po obou stranách vchodu
jež jmenují se žlázy Bartholinské. Často vniká do nich nákaza, žlázy buď obě, častěji však jen
do pochvy dvě žlázy, sliz vyměšující,
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jedna, značné jsouc bolestivá, se zanítí, zduří, nastane hnisání
nádor až zvíci vejce. Obr. 309. znázorňuje zánět žlázy pravé.
Léčení. Pomocí zahřívacích obkladů hledíme hnisání

a

vidíme
uspíšiti.

Teplé sedací lázně 30—38° C. po deset vteřin dva-, třikráte denně jsou
nemocné velmi příjemný. Prodral-li se hnis, tu třeba ránu velice čistě
ošetřovati. Lépe ovsem, odhodlá-li se nemocná žlázu nechati dosta¬
tečně proříznouti a lékařsky řádně léčiti.
Žlázy krční zduří, ba zhnisají při opakujících se často zánětech
nejbližších sliznic a oddílů kůže, hlavně u skrofulosních. Není nám tedy

boj ováti přímo proti zduření tomu, ale musíme hleděti celé ústrojí sesíliti
a záněty tak zameziti. Natření zduřené žlázy jodovou mastí nebo tink¬
turou, kterou lékař předepíše, často prospěje. K tomu energický cvik
dychadel při zavřených ústech, stoupání do vrchu, energické povzbuzeni
výměny látek a hojně čerstvého vzduchu.
Žluč. V játrech tvoří se zeleně-žlutá, tmavá, hořká

tekutina, jež
míchajíc umožňuje zaží¬
váni, zvláště tuku. Zadržena-li žluč, bud ucpáním žlučovodu kaménky
nebo zduřením sliznice, zůstává stolice šedou, bezbarvou, žluč pak,
vnikajíc do krve, zbarví všechna tkaniva i kůži žlutě. Stále se tvořící
žluč shromažďuje se v měchýřku žlučovém, který vidíme na obr. 157.
a 158. na str. 237.
vtéká do dvanáctníku

a

s

obsahem střeva

se

Žlutiny jsou tmavě žlutavé skvrny, ve tváři, na čele, na prsou při
špatné výměně látek a ochablé činnosti kožní; nepocházejí ani od jater
ani od dělohy, jsouce onemocněním místním; mizejí všeobecným sesí lením.
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Víme, že podmínkou dobrého zdraví jest, aby čtvero ústrojí, vy¬
měšujících tělo naše, bylo normální, v pořádku, a to: plíce, kůže, střevo
a
ledviny. Seřadíme některé známé byliny léčebné dle účinků jich na
ústrojí tato, jak se nám empiricky jeví. Používáme tu knihy Dr.
Paczkowského, Funfstuckova atlantu a knihy Dr. Mullera (Kráuter-

buch).
Byliny
roury zažívací
šťávy zažívací.
plynů, kyselin,

působící na střevo. Přehojná jsou onemocnění
následkem přecpávání, špatného složení stravy, chybné
Jest často nutno počišťujícím thé zbaviti rouru zažívací
jedovatých součástek porušené výměny látek, které ve
střevě se tvoří a hromadí a jichž nemůže se organismus sprostiti ani
oslabenou činností vlastní, ani vodoléčbou, ale projímadlem. Ode dávna
užíváno tu bylin a právem. Jde-li o účinek rychlý, jednou za čas také
neuškodí. Užívá-li se bylin těch však pravidelně, jest jinak —
předrážděním mohou škoditi, následuje bud přílišné odměšování, bud
ochabnutí. Podotýkáme výslovně, že zácpu projímadly vyhojiti nelze,
naopak, zhorší se jen přílišným jich užíváním, mohou se však státi
nezbytnými, jde-li při nastalém oblenění stolice o nahromadění se plynů,
rozklady ve střevě a pod. Rozeznáváme byliny působící prudce a mírně.
K prudce působícím čítáme kořen reveně či
rebarbory, krušinu, listy
senný, skočec obecný (ricinus), aloě; lc mírnějším bylinám patří:
jitrocel, žebříček, lvízub či pampeliška, bez, laskavec, hořec, trnka,
sladké dřevo a pod. Jitrocel a sladké dřevo působí na všechny slič¬
níce, zvláště i plic, a některé z vyjmenovaných bylin dráždí značně
i ledviny.
Laskavec (Erythraea Centaurium) roste na lukách a po kraji
lesů a má světle červené kvety. V lodyze a listech jest látka velice
hořká a i zvláštní, krvstallinická látka, centaurin. Užívá se šťávy vy¬
tlačené nebo se připravuje thé, ale chybně, poléváním vodou vřelou, která
ničí právě důležitou hořkou součást; thé se proto má připravovati vodou
vlažnou, kterou necháme na bylině po 6—12 hodin; thé to pak nejlépe se
béře po lžíci před jídlem, nebo, neprázdní-li se žaludek dosti rychle,
lehne si nemocný na pravou stranu po jídle a hodinu později mu dáme
asi koflík hořkého thé, vodou rozředěného. Laskavce užívá se při leni¬
vém zažívání, při onemocnění jater a zácpě.
Krušina (užívá se kůry, Cortex frangulae) roste jako keř
v lesích,
květ jest bílý, ovoce červené. Kůra slouží k omývání při
svsabu, při vyrážce na hlavě a pak zvláště jako projímadlo. Nepůsobí
bolestí jako senna a nedráždí jako aloě.
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pochází z Číny, alespoň ta, která jest nejúčinněji. V kořeni nalezena pryskyřice, tannin, gumma, étherický
olej atd. Užívá se výtažků reveně, pilulek, prášku, tablett. V dávkách
malých slouží jako prostředek pro žaludek a spíše staví, v dávkách
větších projímá a nastává i pak zase spíše zácpa.
Olej ricinový, skočcový jest olej z rostliny, která zdobí naše
zahrady. Užíváme oleje ricinového tam, kde střevo již jest podrážděno
a jde-li o účinek jistý i rychlý; tak v šestinedělí, při zánětu zlaté žíly,
ochuravění jater atd. Olej ricinový nejlépe podáme v koflíku thé heř¬
mánkového; pozvolna lžíci oleje vpustíme na thé, aby se nesmísily; olej
houpe se jako vypuštěné vejce na povrchu thé a pije-li nemocný, táhne
se proužkem do úst, obklopen jsa thé, tak že bez odporu bývá polknut.
Oleje ricinového užiti se však nesmí při léčení tasemnice kapradí obecnou
(svatojanským kořenem) ; zdá se, že se ve střevě olejem rozpouští je¬
dovaté částky kapradě a nastává otrava; lépe tu užiti listů senný.
Kapraď (Aspidium) má tu zvláštní vlastnost, že chrání látky
zvířecí i bylinné po jistou dobu před rozkladem, proto užívá se listů
k zaobalování. Většina hmyzu kapradi se vyhýbá. Užívá se kořene
kapradí k vypuzení tasemnice, dráždí však střevo v dávce poněkud znač¬
nější velice, i nesmí se jí užívati bez lékařského dohledu.
Byliny působící na ledviny. Léčení ledvin jest méně
snadné než léčení střeva, jsouf skladby mnohem jemnější a porušení
a onemocnění jich jest i mnohem povážlivější.
Hlavní úlohou naší tu
bude především — neškoditi. Protože však byliny ani zde působiti jinak
nemohou, leda podrážděním, a protože podráždění při zánětu jest ne¬
bezpečno, podáme byliny ty jen za poměrů docela určitých, při pouhé
ochablosti, při lenivosti ledvin; při nahromadění se tekutin v těle, v du¬
tinách užijeme bylin na moč působících, i při některých chorobách
kožních, při dně, krtičnatosti. Jde-li o odstranění příliš hojně se tvo¬
řících látek rozkladných, následkem příliš bohaté stravy nebo nedosta¬
tečné činnosti žláz, tu působí uměle zvýšená činnost ledvin velice
blahodárně. Nemístno však jest při náhlém nebo vleklém zánětu tka¬
niva nemocného těmito bylinami ještě více drážditi. Ovšem rozhodne
jen lékař po vyšetření lučebném a drobnohledném, oč běží. Mírně
působí na moč: konopné semeno, trnky, kokoška, lusk bobů, fazol a p.,
silnější jsou: přeslička, petržel, zrnka jalovcová, rozmarina, listy
břízy a j.
Přeslička roste na lukách i polích a způsobuje dobytku
a ovcím průjem.
Druhdy užívalo se přesličky k cídění nádobí cíno¬
Reveň či rebarbora

působí svíravě a užívá se odvaru, nejsou-li ledviny nemocny.
Jalovcová zrnka obsahují étherický olej, pryskyřici, vosk,
cukr a gummu. Působí na všechny druhy vyměšování a užívalo se jich

vého;
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léčení jarním nebo při chorobách vleklých, při ka¬
ledvinách, při lišeji, zlaté žíle, stavění se moče atd. Užívá
se
tinktury, masti a j.
Byliny působící na vyměšování potu. Známe sice
posud jen nedostatečně jedy, za jistých podmínek v samém těle našem
se tvořící, víme však, že i koží,
potem se vyměšují, odstraňují, a bráníme-li očištění samovolnému tomu neprůdušným šatstvem, zane¬
dbáním činnosti kožní, povstávají nemoci. Onemocní-li plíce, .ledviny,
střevo, tu zase kůže přejímá práci a snaží se zvýšenou činností, t. j.
pocením, hromadění se látek, k vymýtění určených, docíliti nápravy.
Proto propuknutí potu bývá vítaným znamením polepšení, zvláště pří
zánětu plic. Snažíme se často kráčeti ve šlépějích přírody a hledíme
vyvolati pocení parou, horkem, a nedaří-li se nám to hned, rádi dáváme
i thé pro pocení, a to z černého bezu, z heřmánku, květu lipového a máty.
Květ lipový obsahuje vosk, med, étherický olej, cukr, gummu
a tannin a slouží ode dávna k
pocení. Květy sbíráme v květnu, sušíme
a čistě a dobře uschováme v krabičkách
plechových, dobře očištěných
a osušených.
Heřmánek jest asi bylinou nej populárnější ze všech. Obsahuje
hustý étherický olej, hořké látky, pryskyřici a některé soli. Užívá se
thé heřmánkového proti všem možným nemocem a neduhům a i pro po¬
ceni. Ve velkém množství požit škodí pro přeplnění žaludku tekutinou.
Byliny plicní slouží k rozředění a snadnějšímu odstranění
hlenu na sliznici průdušinek se tvořícího. Užívá se jich při kašli, katarrhu
plic, záduše a pod., ovšem účinkují i na ledviny. Jsou to: jitrocel, řebříček, plicník, lišejník íslandský, ibišový kořen a pod. Pije-li se dlouhý čas
v
značnějším množství, pokazí thé žaludek a proto nemocný, který
má posud dosti tepla vlastního, docílí lepšího účinku vlhkým zaobalením.
Plicník prý uchová plíce od rozkladu a dává se na venkově
často i dobytku.
Lišejník islandský jest hlavní součástí všech druhů thé
plicních. Obsahuje látku rosolovitou, bassorin a kyselinu cetrarovou,
hořkou. Chceme-li užiti lišejníku islandského pro žaludek, tu stačí
výtažek, vlažnou vodou získaný; chceme-li však připraviti thé pro ne¬
mocné plícemi, tu nutno lišejník dlouho vařiti, abychom získali látku
rosolovitou. Nahromaděný, na sliznici pevně lpící hlen nadmíru souží
nemocné, proto užijme nevinných prostředků k jeho uvolnění.
Vzpomínám ku konci ještě dvou prostředků velice účinných při
vleklém průjmu: černých jahod — borůvek, lžíci na 1V2 koflíku
vody, svařené na koflík (po lžíci užívati), a zlehka pražených žaludů,,
připravených jako káva nebo s kávou smíšených.
méncích
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VAJÍČKO A JEHO OPLOZENÍ.

V prvním díle této knihy vylíčili jsme život pohlavní, vývin
žláz

pohlavních a původ vejce i tělisek chámových; ve třetím
pojednáme o vývinu oplozeného vajíčka, o spojených s tím
změnách ústrojí mateřských, o vypuzení zralého plodu, o povaze novoro¬
zence a čeho mu třeba, a pak o ošetření matky.
Netrháme v pojednání svém matku od dítěte, jak se obyčejně
činívá, neboť beze zdravé matky není zdravého děcka, bez normálně
vyvinutých ústrojí pohlavních není těhotenství, bez dobrých svalů není
dosti silných stahů k vypuzení plodu,
tedy žádného normálního
porodu; bez dobře vyvinutých žláz mléčných a zdravé krve není dosti
potravy pro novorozence. Proto patří těhotenství, šestinedělí, kojení
do stati, která pojednává o děcku, vývinu a zdraví jeho.
Laskavé čtenářky pochopí stanovisko naše a budou dále pozorně
čisti. Na vyobr. 310. vidíme dozrálou buňku vaječnou, značně ovšem
zvětšenou. Majíc průměr V5 millimetru, jeví se prostému oku jako
drobná tečka. Pod několika vrstvami obvodovými vidíme ve středu
jádro buněčné, váček zárodkový, nej důležitější součást buňky zárodkové,
jenž se spojí, sloučí s těliskem chámovým. V prvním díle, v obr. 133.,
znázorněno chámové tělisko, na němž zřetelně lze rozeznati hlavičku a
bičík, hlavička vnikne do vajíčka a bičík odpadne.
tomto díle

Žena lékařkou.
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Jaik chámové tělisko do vajíčka vniká, znázorňuje obr. 311. na
třídy zvířat — vidíme tu pět tělisek chámových na¬
jednou prodírati se k jádru — ale věc jest všude táž. Je-li pravda, že
na
800 milionů tělisek chámových
při tělesném obcování vnikne v po¬
hlavní ústrojí ženské a stačí-li je¬
diné tělisko k oplození, tu se prá¬
vem podivíme
plýtvání přírody, jak
je ostatně vidíme i v říši rostlinné
buňce sice nižší

—

co

tu

semen

všude!

Vlakénka

semenná

mají nad to i tuhý život,
zachovávajíce svoji čilost v pohlav¬
ním ústrojí ženském i po 8 dní. Ne¬
dovedeme vysvětliti, proč oplození
není ještě častější, je-li tím vinna
příliš lenivá pohyblivost tělísek
Obr. 310. Vajíčko uzrálé.
D žloutek; K měsíček zárodkový.
chámových, či vlastní povaha buň¬
ky vaječné, nebo sliznice dělohy.
U ssavců může se oplodnit i vajíček několik najednou, jen u ssavců
velikých, u slona, skotu atd., oplodní se toliko jedno. I u člověka,
a to v jistých rodinách,
vyskytují se dvojčata, trojčata — pisatelka zná
čtverčata (2 hochy a 2 děvčata)., která nyní dosáhla stáří dvanácti let.
Při nesmírném množství tělisek chámových, jež mohou setká ti
se
s
několika vajíčky, jest umělé zamezení těhotenství skorém
nemožno. Má se za to, že hlava tělisek chámových a jádro vajíčka

Obr. 311. Rosolovitý obal

vajíčka (zvířecího) s vnika¬
jícím chámem.

Obr. 312.

Část oplodněného vajíčka

žabího před sloučením se těliska
chámového s jádrem vajíčka.

sobě vlastnosti rodičů — pojmy, jež těžko nám chápati, vůči
drobnohledným. Vyobr. 311. a 312. znázorňuje sblížení se
obou jader uvnitř buňky vaječné. Po sloučení obou jader nastane dělení,
načež jádro rozpadá se záhy v množství malých kuliček u ženy asi v jede¬
náctý den.
Nemohouce stopovati vývin plodu dopodrobna, podotýkáme jen,
že všechna tkaniva a ústrojí těla našeho se vyvíjejí ze tří listů zárodkryjí

v

částečkám

Vývin lidského zárodku.

Obr. 313—322. Vývin lidského zárodku až ku
Přibližně třikráte zvětšeno.

Obr. 323—325.

třetímu

měsíci.

Vývin obličeje od třetí neděle ku počátku třetího měsíce.
Několikanásobné zvětšení.
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kových,

!

zevního, prostředního a vnitřního. Ze zevního vyvine se
ústrojí smyslová; ze středního kosti, svaly, vazivo; z vnitř¬
ního ústrojí žlázová a zažívací.
Vyobr. 313.—322. znázorňuje násle¬
dující stupně: Dvanáctý den jest vajíčko,
mající průměr půl centimetru, puchýřkem
s
řasnatým povrchem; pak znenáhla vystu¬
pují rysy podoby zvířecí. Oblouček v týle
a na dolní části
trupu jest vždy zřetelnější,
části ty blíží se k sobě; ve čtvrtém témdni
má plod jeden cm. zdélí. V druhém měsíci
vidíme formu těla skorém ustálenou, zne¬
náhla vyrůstají končetiny; ve čtvrtém lze
rozeznati pohlaví, a pak jde již jen o pouhý
kůže,

ze

nervy,

souměrný vzrůst.
Obr. 326. Oplozené

vajíčko,

obklopené sliznici dělohy.
G vnitro

dělohy; \V zduřená

sliznice; E vajíčko; Sch
chva.

po¬

Řada obrazů 313.—322. znázorňuje
vývin zárodku do třetího měsíce, řada 323.
až 325. vývin obličeje od třetího téhodne

do

zorňující
velikost

třetího

měsíce.

V

řadě

zná¬

vývin

obličeje

nápadna

jest

celní

temenní

části

hlavy,
scházející horní čelist, odstávající oči, nesmírná ústa, nos na příchod
svůj teprve se připravující. Srůstáním, sblížením, zmenšením, zvět¬
šením těch či oněch částí povstává konečně obličejíček poněkud způ¬
sobný. V prvních dobách vývinu zárodek ssavců a lidský jen nepatrně
od sebe

se

a

liší.

Vyobr. 326. znázorňuje, jak oplozená buňka vaječná uložena jest
drží, obklopujíc je; zne¬
výživu plodu — koláč,

zduřené sliznici děložní, jež vajíčko jaksi
náhla povstává i díl sprostředkující úplnou
ve

čili lůžko.

O
V

PŘEDURČENÍ POHLAVÍ.

poslední době uvažovala se opět otázka, lze-li jistým vlivem
pohlaví děcka, mohou-li rodiče míti děcko toho pohlaví, které
si přejí. Býti „pánem“ i v tom směru, jest zajisté velice lákavé, a proto
všímáno si otázky té s velkým zájmem, když publikací prof. Schenka
na veřejnost se dostala. Zajisté by rozřešení
otázky té bylo zároveň i roz¬
řešením otázky ženské, alespoň v tom směru, že větším počtem novoro¬
zenců pohlaví mužského by menšina ženská se snáze dostala —
pod
čepec! Pisatelka si všímá statistiky porodů v různých zemích, a tu jest
určití

O

PŘEDURČENÍ POHLAVÍ.

se usiluje o něco, co se děje již
všude více hochů než děvčat, žel, že jich pak

jí nápadno, že
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každý den

—

rodí se

i více umírá. Zdá se,
přílišného mazlení se a zhýčkání hochů i víc jich podléhá
nemocem; jsout již beztoho méně pevného zdraví. Pisatelka alespoň,
volána jsouc k nemocnému dítěti, vždy se ptala, hoch-li to či děvče,
a k nemocnému hochu ihned běžela, vědouc ze zkušenosti, že tu nutno
rychle jednati. Osudné není tedy snad absolutní nízké číslo porodů
hochů, ale to, že v jedné rodině jest hochů několik a v jiné zase hromada
děvčat a hoch snad jeden nebo žádný, a pak velká úmrtnost hochů proti
menší úmrtnosti děvčat; nezakročí-li se z d e lepší výchovou, vlastním
kojením atd., pak i při hojnějších porodech dětí pohlaví mužského ne¬
nastane změna, více se jich narodí, ale více jich i pomře, a ženská otázka
bude svět znepokojovati dále.
Doporučujeme věc k uvážení oněm
učencům a myslitelům přehlubokým, kteří mají jen tu jednu formuli
k urovnání otázky ženské: „Každá žena se má vdáti!“ Nikdo posud
neřekl: „Každý muž ^e má oženiti!“, aby otázka ženská alespoň
ztratila důtklivou povahu svou.
V malém Švýcarsku jest 50.000 svo¬
bodných žen, jež by marně přemýšlely o tom, j a k se vdáti, neboť schází
pro ně zrovna 50.000 mužů, kteří vůbec neexistují, natož aby opravdu
se oženiti a zrovna je si vybrati chtěli, kdyby ony se založenýma rukama
na t o t o rozluštění palčivé otázky čekati chtěly!
že následkem

prof. Schenkovi, jemuž se děla velká křivda;
v jistých kruzích nadmíru důležitou za¬
nášeje, sleduje ji úplné vědecky, byl přes to skorém v klatbu dán
rozhodujícími kruhy. Schenk po zkušenostech mnohaletých a pouka¬
zuje na stejné poměry ve zvířectvu tvrdil, že předurčení pohlaví závisí
od výživy matky: značnější rozpadání bílkoviny v ústrojí matky během
prvních dvou měsíců těhotenství vede k porodu dítěte mužského po¬
hlaví; strava bohatá škrobovinou k porodu dítěte ženského pohlaví.
Přírodozpyte! a pěstitelé dobytka stvrzují vesměs, že při hmyzu a do¬
bytku způsob výživy určuje pohlaví potomstva. Schenk tvrdí, že
tu rozhoduje toliko matka, ne otec, pohlaví bylo by tedy již předurčeno
v
dotyčném vajíčku. Je-li však naopak správno, že buňky zárodkové vůbec jsou podmínkou vývinu pohlaví druhého, tedy každá silná
buňka vaječná po oplození že dá vznik hochu, a silná, zdravá buňka
chámová že dá vznik děvčeti, je-li vliv její převládající, tedy by určeni
pohlaví bylo závislým na stavu sil tu otce, tu matky, n e však na vý¬
živě matky.
; ;►*;]
Vraťme

velice vážně

se

se

však k

otázkou, zvláště

roků starší ženy, silný, chtivý požitků, těšící
se ze života, zemřel, maje 72 roků; žena útlá, citlivá, nesamostatná,
zemřela v 46. roce; měli dvě dcery, mimo manželství měl muž ještě
Příklad: Muž 015
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jednu dceru, syna žádného. Jiný příklad: Muž o tři roky starší své
ženy, slabé vůle, poddajný, churavící, žena energická, samostatná, po¬
cházející ze statného otce. Z dětí první bylo děvče, nápadně matce
podobné, druhé a třetí byli synové. Dle příkladů těch každý může probírati rodiny okolí svého. Že mimo „mužské" a „ženské" manželství
může tu způsob života a výživy rozhodovati, jest pravdě podobno; ale
nezdá se, že žena úplně rozhoduje. Zajisté Schenk má zásluhu, že se
otázka ta bude objektivně projednávatir
U některých národů, zvláště u židů, dbá se velkých rodin a zvláště
si přejí mnoho synů, aby národ se vzmáhal, a tu má oplodnění se díti
v prvním témdni po čmýře, kde síla
vajíčka převládá i zrodí se syn.
Čím starší vajíčko, tím slabší jest a tím převládá síla buňky chámové,
zrodí se tedy děvče; narodí se i hoch, když buňka chámová dlouho s buň¬
kou vajíčka spojití se nemůže, čímž čekající buňka chámová oslábne.
Řecký básník Alkmaion (r. 540 před Kr.) již se domníval, že pohlaví
se určuje větší či menší potencí mužskou či ženskou, a v talmudu čteme:
„Učastní-li se žena při obcování tělesném vášnivěji než muž, narodí se
potomek mužský, a naopak."
Ploss má za to, že nerozhoduje tu výživa matky, ale že se roz¬
hodne pohlaví při oplození dle konstituce ploditelů. (Ploss: „Das
Weib in der Nátur- u. Vólkerkunde.") Rozhodujícím že tu jest muž
a že závisí od jeho schopností převážný počet hochů.
Kdo

zajímá, pročti nejen knihu prof. Schenka, ale i Swifta
und Entwicklung des
Menschen und deren Losung." Dr. Hinz zabývá se i dědičností vlast¬
ností otce nebo matky. Na př. děd měl velký Špičák, a vnuk rovněž se
jím honosí. Dr. Hinz si vykládá věc takto: vidíme v buňce vaječné
stálé dělení se buněk, až konečně vznikne zvláštní, komplikovaný
organism. Každou buňku zárodkovou musíme si představiti jako
„těleso světové v malém", které sestaveno jest z nej důležitějších
součástí tu otce, tu matky, a sice jest tu již základ ke každému
ústrojí, bude míti tedy i velký Špičák řádný už základ. Tak vysvětluje
se i zdědění barvy očí, vlasů atd. To jest ovšem představa — naivní.
Velký Špičák může záviseti na změně v dásni, na větší cévě, silnější
výživě atd.; kdož může postřehnouti poslední příčinu snad někde
v mozku!
Ostatně často děti nápadně se podobají tu dědu, tu babičce.
Zajisté však pozorné snášení materiálu a pozorné seřadování fakt
leccos nám vysvětlí ze zajímavých, velkých těch záhad.
a

Dr.

se o

Hinze:

věc

„Die Ráthsel der Entstehung

LŮŽKO

LŮŽKO
Na

(KOLÁČ, PLACENTA).

vyobr. 327. vidíme lůžko

pečník visící z dělohy:
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(KOLÁČ, PLACENTA)

upevněné

v

horní části dělohy a pu-

děcko právě se narodilo. Lůžko

skládá se z lalůčků

skončeném porodu.
koláč, od něhož visí pupečník.

Obr. 327. Děloha po

Nahoře

v

děloze upevněný

s přebohatou sítí cev, prodloužením to cev dělohy; z la¬
shromažďují se větévky cev, spojujíce se vždy ve větší cévy, až
vstoupí v pupečník a tělo dětské, tedy v oběh krve matky jaksi jest

souvisících
lůčků

TĚHOTENSTVÍ
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vsunut i oběh

vyvíjejícího se plodu, dítě i matka úzce souvisí pomocí
pupecníku. Děťátko však obklopeno jest blankami (mázdrami)
plodovými, jež tvoří vak, v němž jest uloženo; blány ty potahují vnitřní
plochu lůžka. Obr. 328. znázorňuje lůžko s vycházejícími cévami a pu¬
peční kem, v levo jest vnitřní povrch se shrnutými po kraji mázdrami
a v právo plocha s dělohou srostlá.
Vidíme tu na malém místě stěsnané
cévy značné velikosti a můžeme si dobře představiti, jak snadno mohou
nastati nebezpečné ztráty krve částečným, předčasným odtržením lůžka.
lůžka

a

Obr. 328. Koláč.

Stranou k děcku, po

odhrnutí

Stranou ku stěně děložní.

mázder.

Cévy ústící

v

pupecníku: 1 tepna; 2 žíly; 3 odhrnuté mázdry; 4 pupečník.

nebo také po vypuzení lůžka, nesevře-li se
sama nesčíslné ty velké otvory cévní.

děloha pevně

a

ucpává-li tak

Lůžko umístěno

obyčejně na přední nebo zadní stěně dělohy
její; je-li níže položeno, mohou nastati krvotoky, ježto
dolní část dělohy se šíří a tím se odtrhuje od lůžka; tla!cí-li pak hlavička
na lůžko, překáží tím výměně látek, krví sprostředkované mezi děckem
a matkou tak, že dítě odumře.
Lůžko váží obyčejně as 500 grm. a pu¬
pečník má délky as půl metru. O vypuzení lůžka později.
v

horní části

TRVÁNÍ TĚHOTENSTVÍ.
Zúrodněním

vajíčka počíná těhotenství, vývin plodu, který
porodem, vypuzením děcka, obyčejně života schopného. U člo¬
věka doba ta trvá 38 až 40 neděl, čili 9 měsíců a několik dní. Ovšem
za
obyčejných poměrů dobu zúrodnění přesně udati nelze, i jsme odkončí

Tab. XV1I1.

Massáž

obličeje.

TAB. XVIII.

Jako působí massáž na každou jinou část těla,
účinkuje i na kůži a svalstvo obličeje. Výživa
jich se zlepší, čímž ochablost a zvadlost se
odstraní, vrásky a záhyby zmizejí neb se aspoň
změní a barva obličeje, který bude lépe ži¬
ven krví, je pak červenější a svěžejší. Proto
je massáž obličeje hledaný prostředek kosme¬

tický, jenž člověka nikdy, provádí-li se roz¬
umně, nenechá na holičkách. Na prvním
obraze našem zpracovává ruka massérky čelo.
Kůže jemnou mastí natřená stala se hladkou
měkkou a nyní obratná ruka pracuje po
všech záhybech kůže, při čemž se v ní oběh
krve a mízy upravuje a tak kůže jaksi se
omlazuje. Na druhém obrázku pracuje za
prsty jemný kotouč ze slonoviny. Na stolku
stojí přístroj k oprašování obličeje jemnou pa¬
rou, kelímek s mastí a lahvička s růžovou es-

a

sencí, jichž při kosmetice obličeje se užívá.
Kdo se podrobí 3—4krát v roce asi 10 inassážím

svěží.

takovým, zachová si dlouho obličej
Upozorňujeme též na reformní šat
massérky.

Nakladatel Jos. R. Vilímek

v

Praze

Tab. XVIII.

I

•/

TRVÁNÍ

kázáni
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jiné okolnosti; tu pak jest důležitá čmýra, jež po oplozeni
obyčejně přestane; ale i tu jest obtíž ta, že nevíme, nastalo-li oplození
zrovna po poslední
čmýře nebo před následující čmýrou, což znamená
rozdíl tří neděl. Všímáme si tedy pohybů děcka, jež nastávají ve druhé
polovici pátého měsíce; pak nám slouží k posouzení doby i objem
na

života.
*■

Na obr. 329. a 330.

těhotnou;

vidíme, jaký jest rozdíl mezi ženou normální

obr. 329. jest děloha na místě normálním, na obr. 330.
vystoupila do velké pánve následkem těhotenství. Klícky střevní ustu-

a

na

Obr. 329.

Tělo ženské

mimoTdobu těhotenství.
G. Děloha.

—

S Pochva,

Obr. 330. Tělo ženské ku

konci

těhotenství.
G. Děloha.

—

S Pochva.

pují, zatlačeny jsouce stranou; vidíme též, jak při ochablé stěně břišní
v před padající tlačí na měchýř močový.

děloha

Obyčejně se mluví o nejistých a jistých příznacích těhotenství.
nejistým patří: zmizení cmýry, zvětšený objem života, zvracení ráno,
nevolnost, tlak a plnost v dolní části života. Cmýra může zmizeti jjž
následkem rozčilení, prudkých dojmů, nastuzení, při předčasné změně
v klimakteriu, přílišném namáhání, při chudokrevnosti; napjatý život
se vídá při špatném zažívání, nádorech; zvracení a plnost v životě mohou
míti i docela jiné příčiny. Jisté znamení pro lékaře, jde-li o odpověď,
na které velice záleží, jest jenom pohyb a srdeční ozvy plodu, tedy
teprv koncem pátého měsíce může lékař najisto říci, jde-li o těhoK

Žena lékařkou.
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jindy ne? Ovšem i jindy, inel-li lékař příležitost vyšetřiti dělohu před nastalým těhotenstvím, nalezne! pochvu i hrdlo děložní zduřené a dělohu zvětšenou, v druhém měsíci jako husí vejce,
ve třetím jako dětskou hlavičku, v pátém jest dva prsty pod pupkem,
v šestém, abychom pořad skončili, ve výši pupku, v sedmém tři prsty
nad pupkem, v osmém dosahuje k žebrům a sestoupením hlavičky
u prvniček
zase poklesne poněkud; objem tu obnáší ioo—no cm.
Ovšem jsou to údaje přibližné, velikost plodu, množství vody plodové
a forma dělohy tu rozhodují.

tenství či nic.

A

vypočítává způsobem následujícím: těhotenství trvá od
prvního dne poslední čmýry 280 dnů čili 10 měsíců po 28 dnech; ode¬
čteme od prvního dne poslední čmýry tři měsíce, přidáme rok a sedm
dní a máme den porodu přibližně ustanovený. Na př. první den po¬
slední čmýry byl 1. květen, 3 měsíce zpět nám dá 1. únor, o rok později
po připočtení 7 dnů nám dá 8. únor.
Dle následujícího kalendáře snadno lze nalézti dobu porodu:
Porod

se

Počátek

Počátek

Doba

poslední čmýry
měsíc

Leden

den

měsíc

Říjen

1

10
77

20

77

,

Únor

1

77

20

77

28

Březen
77

77
33

Duben
77

77
77

77

77
77
77

27

77

6

77

*5

77

20

77

25

77

Leden

4
ó

I

77

I O

20

30

77

,

77

Únor
77

I 0

20

I

10
20

30

77

77

Březen

15

v

77

Říjen
7?

25

77

4

17

5

Listopad

H
24
6

8
77

77
77
77

Prosinec

77

17

77

77

27

77

6

77

Duben

1

77
53

v

77

10
20

30

V

77

17
27

77

10

77

20

77

30

Srpen

1

77

IO

77

20

v

30

Září

1

77

10

20

30

77
V

7
8

77

Červenec

1

7

27

Červen

Září

77

7
8

71

30

IO

30

1

10

77

27

77

Květen

20

77

5
6

7
IÓ

77

30

77

den

Duben

1

20

Srpen

27

měsíc

den

10

77

8
ll

77

30

Červen

77

Prosinec

Květen
77

77

77

77

I

mčsíc

Červenec

8

35

10

77

den

^ Porodu

poslední čmýry

17

Listopad

30

”

porodu

77

Říjen

7
8

17
27
7
8

17
27
6
7
ib

26

6
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Nelze-li ustanoviti

první den poslední čmýry, můžeť se dostaviti
první době těhotenství, pak nechť nastávající matka bedlivě
hledí vypozorovati, kdy plod počne se pohybovati; víme, že se to stává
ve dvacátém týdnu těhotenství.
čmýra i

v

JAK SE CHOVATI V TĚHOTENSTVÍ.
Má-li zdravá žena zachovávati zvláštní

způsob života v čas těho¬
Zajisté ne! Nechť se vystříhá všeho, co by jí škoditi mohlo,
a nechť žije způsobem přirozeným.
Co zveme způsobem přirozeným života, vyložili jsme v prvním
dílu knihy této a krátce si to zopakujeme: žena těhotná, zdravá, má míti
dostatek potravy, která nepřivodí nemoci, dostatek čerstvého vzduchu,
který jedině krev osvěžuje a zdravou činí, pohyb i klid se střídající,
tedy práci i spánek, aby rovnováha těla i duše se udržela; střídmost
v
požitcích, zvláště po stránce pohlavní, rozumný oděv a pečlivé ošetřo¬
vání kůže, které zachová i krásu.
tenství?

To

jest rada zdánlivě prajednoduchá, ale přece mnoho paní bud
nevědomosti, bud ze slabosti vůči lidem a poměrům zrovna proti
všemu tomu stále se bude prohřešovati. Snad tu bude lépe vyložiti,
čeho třeba se střežiti, než raditi, co nutno činiti. Doba těhotenství jest
tak důležitá pro matku i děcko, může se v ní položití základ tu k ne¬
štěstí, tu k štěstí, že věru zasluhuje nejbedlivější pozornosti. Jest
mnoho nastávajících matek, které žijí lehkomyslně den ode dne,
nic se nestarajíce o posvátnost stavu toho, jiné zase příliš úzkostlivě
a s přepjatou starostlivostí
všímají si maličkosti a často hlavní věci též
nepostřehnou. Tu jsou nutný jasné myšlenky, jasný názor, prohlou¬
bené vědomí zodpovědnosti vůči nenarozenému; to jediné zaplaší lehko¬
myslnost, ustálí a na pravou míru přivede přílišnou, až chorobnou úzkostz

livost.
Několik

případů, jež pisatelka zde uvede ze své praxe, postači
vysvětliti, jak ženy se chovati nemají v tu dobu, chtějí-li dosíci
šťastného mateřství.
Děvče dvacetileté naříká si

špatnou chuť k jídlu, unavenost,
nohy a bělotok. Nevypadá špatně a nic na ní nápadného. Po¬
dotkla, že asi bude v jiném stavu, protože čmýra po několik měsíců již
na

studené

neobjevila. Když odložila pevně přiléhající šněrovačku a rozvázala
objevil se tvrdý, malý břich; děloha sice dosahovala
výše pupku, nebyla však rozšířena, jak by se bylo slušelo. Na otázku,
jak tak dlouho pevně se mohla šněrovati a neví-li, jak zahrává s vlastním
se

utažené sukně,

I
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odpověděla lhostejné, že jest nucena

životem svého dítěte,

skrývati těhotenství, protože by ztratila místo jako prodavačka, ostatně
že neví, jak dlouho již v jiném stavu jest. Vysvětleno jí, jak násilně
zadržuje vývin plodu, že snad se dopustila nenapravitelné již chyby na
děcku, jehož zájem dávno měla chápat i, a že snadno může onemocněti,
nezmění-li ihned způsob života. Znenáhla počalo se svítati v tom mozku
zatemnělém a slíbila, že odejde k matce. Po třech nedělích opět se
ukázala; užívala zatím sedací koupele, lehké stravy, pohybu na čerstvém
vzduchu a volného oděvu. Děloha rychle se rozšířila, a bylo jí volně.
Byla v osmém měsíci těhotenství — a před třemi nedělemi nebylo po
něm

stopy.

Jak mnohá mladá paní silně se utahuje do pátého měsíce s vý¬
přesmutným — pro pouhý vrtoch!
Druhýpříklad. Čtyři děti na živu a páté na cestě. Žena neni
s to, aby zmohla denní práci, porody odbývá jakž takž, ale vzdychá nad
pátým, a má proč! Jest bledá, nervosní, nemůžet se nikdy vyspati, jet
nej mladší teprve sedm měsíců staré, po dva měsíce je kojila, pak se
jí nedostávalo mléka, i dává mu z lahvičky, při čemž dítě má bolesti
a celé noci křičí.
A tu má při úplném nedostatku ošetření a klidu páté
děcko se vyvinouti a se zdravým, normálním ústrojím nervovým se
dostati na svět! Jest to možno? Matka ta naříká sice na potíž vždy
větší s dětmi, ale ani slovem se nezmiňuje o nenarozeném a co
se s n i m děje.
Není si toho ani v nejmenším vědoma, že má jakous
zodpovědnost vůči děcku, které následkem nezdravého způsobu života
matky bude chorým, ještě méně na to pomýšlí otec, úředníček, rovněž
nad velkou rodinou vzdychající, jenž neví kudy kam.

sledkem

A
a

nevyvinují

není-li mnohé

a

nerodí-liž

se

záhadné úmrtí

vlivem těhotenství tohoto

a

tisíce lidí za poměrů podobných
onemocnění snadno vysvětlitelno

způsobu?

Jiný příklad. Matka jest zaměstnána v obchodě. Muž jde po
a žena musí zůstati v krámě, vésti knihy, prodávati, říditi do¬
mácnost, obstarati děti. Dvě děti chodí do školy, jedno zemřelo spálou;
následkem namáhání paní ta potratila a ted jest zase v jiném stavu.
Stále jsouc na nohou trpí ovšem městkami, nohy stále má studené, jet
podlaha v krámě studená; málo čerstvého vzduchu, málo slunce, ulice
jest úzká a protější domy vysoké. To by byly tak poměry zdravotní pro
zdravého člověka, natož pro ženu, která má poroditi zdravé dítě!
Paní jest popelavě bledá zřídka vyjde na čerstvý vzduch, zažívá špatně
a jest časem poněkud trudnomyslna.
Netrápí ani jí starost o novou
bytost, má jen jednu starost, jednu myšlenku: „Ach — ještě jedno

obchodě

slehnutí!“
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ní?

Lepší krám najmouti prozatím nedovolí okolnosti. Ale
dobu druhé polovice těhotenství přece lze věc poněkud zlepšiti.
Obstará se prodavačka, která zastane paní v krámě, třeba to stálo pe¬
níze. Paní ráno se vykoupe, uspořádá své záležitosti a vyjde dopo¬
ledne i odpoledne na dvě hodiny na čerstvý vzduch, na slunce. Dieta
se změní úplně, na noc otevrou se okna, aby nastávající člověk neza¬
hynul v životě mateřském nedostatkem kyslíku. A hle, jaká změna!
A

co

s

pro

Vzezření

paní té nápadně se lepší, zácpa zmizela bez projímadel,
nohy zůstaly teplé a stala se tak odvážnou a podnikavou, že pomýšlí
na stěhování, aby lépe bydlila.
Podařilo se lékařce probuditi v ní vě¬
domí zodpovědnosti za zdraví dětí, chce se o ně ted opravdově starat i.
A ejhle! Narodí se děťátko zdravé, čiperné, v novém, prostorném bytě
daří se starším výtečně a nej mladší krásně prospívá k radosti svých
rodičů.

Podobných příkladů přehojně zná každý lékař z vlastní praxe
jich dosti denně, poněkud jen ostřeji kolem sebe se ohlížejíce.
Aby tak někdo bez ohledů a přímo pátral po pravých příčinách úmrtí
rodících se dětí, potratů, spatně končících porodů, slabosti a neschop¬
nosti k životu narozenců! Děsné obžaloby proti rodičům by musil po¬
zorovatel pronésti pro nepochopitelné prohřešení se proti přírodě, proti
rozumu a pro zneužívání sil, vloh a
schopností. Nejdeť tu o lidi obmezené, ale o lidi intelligentní, dobré obchodníky atd. Narodí-li se sla¬
boučké dítě rodičům se slaboučkým zdravím od malička, nedivíme se
tomu, jak by mohli míti děti zdravé. Narodí-li se však slaboučké děti
lidem zdravým, tu působí vliv zevní, vliv, který odvrátiti možno.
Vidíme to na třech příkladech našich, vycházíf z nich na jevo, co v životě
oněch žen bylo vadného. Proto rozšiřujme neúnavně
poznání, jaká ne¬
bezpečí nás obklopují, hleďme vší mocí tužiti ženy k boji intelligentně
vedenému proti nebezpečí známému a dožijeme se
generace lepší,
šťastnější.
a

vidíme
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Rada, aby nastávající matka pokračovala v posavadním
obvyklém způsobu Života, má jen tehdy smyslu, je-li tento způsob Ži¬
i.

nejen „obvyklý", ale i řádně prozkoušený, dobrý.
Často panují právě, co jídla se tkne, zvyky, které pro dobu těho¬
tenství nikterak se nehodí a v zájmu děcka potlaciti se musí. Těhotenství není ovšem pro tělo výkonem abnormním,
nýbrž docela nor¬
málním, ale tak důležitým pro bytosti dvě, že běžným rčením odbýti
vota
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nesmí.

se
a

Žena má

toho či onoho

se

v

tu

dobu

v

ě

střežiti musí.

I

či ono jisti smí a má
Pohlížejíce bedlivě na obrazy zná¬

d ě t i, proč to

zorňující, jak plod s matkou úzce souvisí, představme si, jak každé
zvlnění, každý tep krev matčinu nese k lůžku a silnými cévami do
života plodu, a jak děcku se dostává všech lučebních látek, které do
krve matčiny vstoupily, nebo sloučenin škodných, které porušenou vý¬
měnou látek v těle matky se byly utvořily.
Zda tu možno, aby bylo
úplně lhostejno, co matka jí a pije? Denně kolik sklenic piva, mezi
tím k „posilněníťť silné víno, silnou kávu, čaj, pečeně, šunku, hodně
koření atd. při dobré chuti k jídlu — všichni povzbuzují, aby mladá
žena hodně jedla, prý pro dva. Dobře při tom vypadá, ovšem; tváře
červené, oči živé, ba, až příliš živé, stále rozčilena, plna nepokoje, se
srdcem rozdrážděným, nepokojné noci s děsnými sny, častá nevolnost,
náhlý strach a pláč, tlak v hlavě, špatná nálada, pak zase náramný
hlad, laskominy, až se blíží porod, á jak často překvapí paní, které tak
dobře se živily — eklampsie!
Zdravá, přiměřeně žijící žena zažívá jednoduchou stravu bez nejmenších obtíží; spí klidně a nepociťuje žádných nepříjemností, leda
prostě mechanických, tlakem zvětšené dělohy zaviněných. Toho docí¬
líme vypuštěním všeho, co dráždí, kávy, čaje, piva a jiných lihovin.
Postrachem lékařů je zánět ledvin v těhotenství; zánět ten již o sobě
jest velice vážný, ale zde často se spojuje s eklampsií; víme, že zvláště
1 í h ledviny dráždí, protože částečně jimi zase z těla odchází.
Liho¬
viny při zánětu ledvin úplně se proto zakazují, nej primitivnější logika
nám tedy užívání lihovin v čas těhotenství zakáže, i kdyby pokusy
nebylo s dostatek dokázáno, že plod těžce a trvale trpí, požívá-li matka
lihovin
výsledky pokusů na zvířatech jsou uloženy v odborné lite¬
ratuře, výsledky pokusů denně obecenstvem prováděných — ovšem
s
tupou netečností — shromažďují se v ústavech pro epileptické, pro
děti slaboduché, pro choromyslné.
Potrava matky budiž jednoduchá, místo třikráte denně maso jen
třikráte v témdni, ale pak mnoho ovoce, čerstvých zelenin, lehká jídla
moučná, rýže, kroupy, maso pak spíše bílé. Postarejme se o dostatek
čerstvého vzduchu, procházky v šatech přiměřených (sukních krátkých,
chůzi velice usnadňujících, pomocí šlí dle obr. 109. na ramenou zavě¬
šených). Postaráme-li se tak o uklidnění nervů, nebude matka trpěti
laskominami, často nesmyslnými, ba nebezpečnými, jež normálním
úkazem ovšem nejsou.
—

Život pohlavní. Že ženy těhotné pohlavně drážděny jsou, není
podivem, vidíme-li, jak obyčejně se živí, t. j. činí, seč jsou, aby ne¬
vědomky cíle toho dosáhly. Tělesným obcováním škodí se ženě i děcku,
2.

s
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íienít možno,

aby jemné ústroji nervové děcka nepociťovalo nepříznivě
podráždění matky, a zajisté jest mnohdy onemocnění kojenců
dozvukem tělesných i duševních změn, jichž matka v době těhotenství

každé
doznala.

Ve
samce,

vyšších třídách živočišstva vzdaluje se oplozená samička
pud pohlavní utuchne a všecka síla věnována jest vývinu

nové generace.
I u ženy

tvorba vajíček za těhotenství obyčejně jest úplně pře¬
Náhled, že obcování pohlavní v první době těhotenství
prospívá vývinu zárodku, jest barbarský a ničím odůvodniti se
nedá. Ženy nepředpojatě a dobře se
pozorující doznávají, že jim
lépe za úplného klidu, což jest fysiologicky úplně odůvodněno. Dr.
Rosch uveřejnil knížečku („Die Grundursachen der meisten chronischen Krankheiten, bes. der
bestándigen Leiden des weiblichen Geschlechtes“), v níž příklady ze života dovozuje správnost názoru tohoto,
uváděje, že ženě v obtížném těhotenství dobře se vedlo, jakmile manžel
rušena.

na

delší čas odstraněn.

Jak často nastává potrat hned v první době manželství, muž-li ne¬
chápal, že těhotenstvím ženy nastávají i jemu povinnosti vůči nenaro¬
zenému. „Rozum muže jest zdravím
ženy i děcka.“ Obyčejně však
nerozum muže vede k odumření
zárodku, k potratu, k oslabujícím
krvotokům i notnému oslabení mladé
ženy. A to tak musilo býti ?
Je t o důkazem a projevem první lásky rodičů nenarozenci? Zajisté ne!
A nepřihodí se nic takového tam, kde
žijí i muž i žena jednoduše, bez
zbožňovaných dráždidel, lahodících licoměrné smyslům a podkopáva¬
jících zdraví a tím i štěstí.
Tolik k napomenutí i k útěše

mladých žen.

Ošetřování kůže. Má-li žena těhotná se koupati a jak? Někdy
koupe se žena těhotná v teplé vodě — tak občas — a myslí, to že již
úplně postačí, ba, že více by jí škodilo. A naopak: víme, že voda pod
teplotou naší tělesnou povzbuzuje činnost kožní, nervů a cev; cévy se
3.

stáhnou po prvním „dojmu“ a
pak se rozšíří, krev mocněji pak proudí
k těmto částem. Chceme-li
zvýšiti výměnu látek v jednom díle těla,
netřeba nám, leda ponořiti

jej

na

nějakou dobu do chladnější vody.

Vzhledem k plodu znamená však
zvýšená výměna látek mnohem pří¬
znivější poměry k vývinu normálnímu, zdravému; zažívání se stane

pravidelnějším, výkony všech ústrojí života energičtějšími, není tu
se krve, ani oslabení
ústrojů malé pánve. Těhotné
proto mají denně bráti koupel sedací v první polovici těhotenství, po¬
čínajíce 30° C., po pět minut za lehkého tření života a dolévání
studené vody až na 24—20° C. Po tom nutno dobře osušiti a zahřáti
možné ani městnání
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docílíme tím i oné čistoty, která
nezbytná jest pro porod normální; jediným vykoupáním v posledním
okamžiku ovšem docíliti se toho nedá. Obr. 331. znázorňuje koupel
těhotné, jen bychom radili punčochy, aby nohy nevystydly. V témdni
jednou lze koupel tu zaměniti za koupel celého těla, nikdy však voda
nesmí býti teplejší krve; koupel ta rovněž trvá 5 minut a rovněž ochla¬
zujeme na 24—20° C. Kdo uvykl koupeli vzdušné, pokračuj v ní,
v druhé polovici těhotenství mohou dokonce
nahraditi koupel celou,
se.

Nastane lehkost

a

pocit

příjemný

a

vodovou.

Obr. 331. Hluboká sedací koupel

těhotné.

Pohyb. I tu obyčejně ženy upadají v krajnosti — bud
nehnou, nebo tančí, konají výlety i do hor a podnikají nebezpečné
4.

se

úplně nezvyklé věci, jež unaví i ty, kteří se dlouho byli cvičili. Denně
vycházeti a odpočinouti si p ř e d únavou vždy bude velice prospěšno —
pohyb venku nelze nahraditi šukáním po domě, sebe únavnějším. Kde
je zahrada, tu je ovšem blaze, a za příznivého počasí by těhotná,
pokud možno, v zahradě měla pracovati. Varovati se má každá těhotná
zvedání těžkých předmětů; pozvednouti „honem“ trochu těžký šicí stroj,
věšeti prádlo, záclony a pod. nemá. Žena těhotná hled všestranně zíti
a chovati se přirozeně, opatrně.
To ovšem není opatrnost, bojí-li se
mladá žena učiniti krok beze svolení a rady lékaře; neodváží-li se na¬
piti se čisté, čerstvé vody, zabední-li se, aby snad nenastydla — to jest
a
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čirá neznalost

abecedy zdravotnické a úplný nedostatek samostatnosti
přemýšlení, tu třeba pak jiné, energické vůle, má-li se docíliti jakéhos výsledku. Žádná zahálka, žádné přehánění
a žádné
přecpání!
a

vlastního

—

Těhotenství chorobné. Chorobné

ženy by otěhotněti ne¬
měly, a jsou-li na neštěstí těhotný, tu jim pomůže jen ošetření přiro¬
zené, důkladná změna způsobu života k 1 e p š í m u, ne k horšímu.
Vzmáhající se duševní a hospodářskou samostatností žen a rozší¬
řením vzdělání a vědomostí zdravotnických bude ubývati
případů, kde
žena, beze všech znalostí poměrů svých tělesných, vydá se v nebezpečí
těhotenství
pro chorobnou ženu „nebezpečí", pro zdravou výkon
úplně normální, a řidčeji se i stane, že i slušný muž následkem lehko¬
myslné povrchnosti zabije svou mladou ženu. S té i oné strany počne
se přemýšleti o
zodpovědnosti, která jest s manželstvím spojena; před ve¬
jitím v manželství bude i dívka i mladý muž rozvažovati a i v man¬
želství bude pak panovati více sebevlády a opatrnosti. A blahodárným
následkem bude: méně nemocných, nešťastných žen a žádné slaboučké
děti. Věru odměna, která .stojí za namáhání.
V jisté městské nemocnici zemřela chudá žena všeobecnou sla¬
bostí, rozšířením žaludku prý značného stupně po několikaletém
utrpení; při ohledání mrtvoly, jemuž autorka jako studentka přítomna
byla, nenalezen rozšířený žaludek, ale ovšem rozšířená děloha, z níž
vyňat plod šestiměsíční.
Naučení? Nebohá žena, po 1 é t a nemocná, musila se poddati muži
přes chorobu, vysílenost svou, a smrt uspíšena těhotenstvím!
Naběhlé nohy jsou častou potíží těhotných, a tu bez odkladu nutno
vyšetřiti moč, což by vůbec častěji za těhotenství státi se mělo. Není-li
bílkoviny v krvi, jde o překážku mechanickou snad, neb o ochablost
v oběhu krve, asi
již před těhotenstvím existující. Příhodnou dietou,
koupelemi dle stavu nemocné ponapraví se zlo, ač vyhojení teprve po
porodu může nastati. Lékařského dohledu tu třeba. K polepšení ne¬
příznivého tlaku poslouží pás ,,Juno“, denní, přirozená stolice a po¬
—

lévání.
Totéž

platí o městkách, rozšířených žilách, vzniklých následkem
překážek v pánvi. Pás ,,Juno“, sedací koupel a obvíjení nohy
ráno, v posteli, dokud žíly ještě krví přeplněny nejsou, vycházky —
kde těhotná se nesmí hnouti, jest předpověď i pro děcko smutná.
Praskne-li žíla, tu nutno ihned zvednouti nohu vysoko, pevně obvázati žílu velice čistou látkou a rychle se postarati o lékařskou
tlaku

a

pomoc.
Žena lékařkou.
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Vrhnutí

těhotenství rovněž

může státi

osudným. Nastává-li
a i za prázdného žaludku, oslábne a zhubení
nemocná, dostaví se tlak v žaludku, odpor proti všeliké potravě, srdce
slábne, nemocná omdlévá a může nastati smrt. Někdy plod odchází v tu
dobu; někdy se lepší stav ten, jakmile nastala druhá polovice těho¬
tenství; zle jest, nepřestává-li tu zvracení.
Nezkrotitelné zvracení těhotných vídá se ponejvíce u žen z tak z v.
lepších tříd, zvláště při hysterii, značně rozdrážděných nervech, při
zastaralých chorobách žaludku, při přehojném požívání masa a lihovin
a předrážděním
pohlavním. Nutná tu změna diety; dáme kefír, šťávy
ovocné, vodu selterskou se šlehaným bílkem, vše studené nebo jen
vlažné; nemocná musí míti úplný klid, na žaludek přiložíme studený
obkladek, je-li zvracení křečovité, dáme obkladek horký, zaobalíme
i nohy, položivše k nim horkou láhev. Denně dáme několik malých,
chladných klystýrů. Po doušku dáme i hořké některé thé nebo šťávu
brusinkovou, bez cukru, teplou celkovou koupel a později chladné po¬
lévání zad 250 C. To vše ovšem za dohledu lékařského, sáhneť laik
často zrovna k prostředku nej
nepřiměřenějšímu.
Jde-li o záklon dělohy, nutno ji narovnat i, již proto, že zvětšená
děloha by se mohla pod předhořím zachytiti, uskřinouti.
Tu nesmí
se
ztráceti času, ale ihned pomoc lékařská vyhledati. Je-li děloha
v poloze vadné
upevněna, srostlá s částmi sousedními, pak nezbývá,
než umělý potrat, neboť těhotenství tu pravidelně skonciti se nemůže.
zvracení po

v

se

každém jídle

Těhotné mohou onemocněti kteroukoliv nemocí sdělnou

v

dobách

epidemie, ač často bývají ušetřeny, snad tím, že samy ve stavu tom
nebezpečí se nevydávají. Obyčejně nastane potrat, protože plod hyne
teplotou přes 40° C. Nemoc plicní po čas těhotenství, jak se zdá, ne¬
lepší se, aspoň se nehorši, ale za to po porodu probíhá tím rychleji.
Zvláštní poměry panují při příjici. Zdravá žena může poroditi
dítě příjici onemocnělé od otce pří jícného, aniž sama by se roznemohla.
Nakazila-li se však v těhotenství, onemocní a dítě může býti příjice
prosto. Jde-li o pozdější stadium příjice, odumírají první plody oby¬
čejně záhy, následující o něco později než předcházející, nebo se rodí
děti mrtvé. Pitváním lze zjistit i, bylo-li dítě nemocné nebo ústrojí
matky příliš slabé.
v

Onemocnění ledvin často

se

vyškytá

u

těhotných. V moči

jest bílkovina,

na těle se jeví zpuchnutí a stav nemocné se velmi mění.
Tu třeba zakročení energického a rychlého. Teplé, vlhké zaobalení.
až k mírnému

mléko,

pocení, mírná vodoléčba, dle stáří a stupně onemocnění,
koupele vzdušné, spaní v chaloupkách vzdušných mohou
velice příznivý, nejde-li o zánět již zastaralý. V případech

ovoce,

míti účinek
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těžkých nezbývá než umělý potrat; rozumí se, že nemocná nemá již
nikdy obtěžkati.
Hojně se vyskytují i neuralgie, tak v zubech, mezižeberní atd.
Neméně často vyskytují se i psychosy, poruchy činnosti duševní.
Těžkomyslnost, nechuť k životu, úplná lhostejnost vůči okolí a ne¬
zkrotitelná touha, život skonciti, vede často k pečlivě promyšlenému
plánu sebevražednému, i u mladých žen v nejlepších poměrech; tu
ovšem připadá dědičnosti velká úloha. Nutno opatrně síliti a léciti pod
dohledem lékařským, a po léta by žena taková neměla znovu obtěžkati
býváť osud dětí jejích přesmutný!
—

bývají stiženy ženy v dobrých poměrech nadýmáním,
průjmy nebo zácpou, nespavostí, křečemi, nervosním kašlem, tluko¬
tem srdce, katarrhy hrtanu atd. aitd. Kdož by vzpomněl všech útrap,
které povstávají následkem nezdravého způsobu života a tě¬
hotenstvím se přiostří! Není snadno pomoci, neboť ohled na vyvinující
se plod vyžaduje jednání opatrného; organismu mateřskému tu nelze
klásti úloh nových. I jest se vyzbrojiti trpělivostí a pak, po slehnutí,
pustiti se do napravování a odklízení. Vysvětlení výkonů tělesných
a znalost těla i všech výkonů jeho vede ke klidu duševnímu a zapuzuje
dětinskou úzkostlivost, jen nesmí vysvětlení to díti se hrůznými pří¬
pady ze života, které laika jen poplaší, ale nepoučí. Ví-li žena těhotná,
že to či ono jest přirozené a nutné, nebude dále o tom přemýšleti
a báti se toho; tak se stane i paní rozčilená klidnou — polovina to již
Mimo to

uzdravení.

POT R AT.

bývá: přílišné namáhání, příjice, duševní roz¬
čilení, chybné polohy dělohy zvláště přirostlé, těžké, horečnaté nemoci,
úrazy atd. U slabých žen se potrat opakuje i několikráte, obyčejně
v témže měsíci za prudkého krvácení, po němž ovšem oslábnou ještě
více. Sestoupení dělohy, ochabnutí ústrojů pánevních, zácpa, zádumcivost obyčejně s tím jsou pak spojeny. Může tu však i příjice otce
hráti značnou roli, a léčení se musí provést i i u něho.
Potrat ohlašuje se často bolestmi v životě, v kříži, a zároveň na¬
stává krvácení. Odlupuje-li se lůžko již utvořené od stěny děložní, tu
nedostává se plodu nezbytné výživy, oduiTiírá. Stalo se, že odumřelý
plod zůstal v děloze měsíce, ba léta — to ovšem za našich dnů asi
bude výminka. Po odumření plodu život zase ponenáhlu se menší, matku
Příčinou potratu
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I

mrazívá, není jí volno, trpí bolením hlavy, špatnou chutí k jídlu. Po do ¬
trpí matky krvotoky, značně je oslabujícími, až ko¬

končeném potratu
nečně konsultující

lékař dělohu zbaví nebezpečných zbytků, obyčejně
operací, pomocí lžičky.
Při prvních známkách potratu snažíme se vší mocí zabrániti mu.
Uložíme ohroženou matku, odstraníme vše, co by ji mohlo rozčilovati
nebo drážditi, na život položíme studený obkladek, jejž vždy po půl
hodině změníme; vyprázdníme důkladně střevo a pak dáme vlažné,
malé klystýry, chladnou, nikterak nedráždící stravu a postaráme se
o hojnost čerstvého vzduchu.
Stává-li se krvácení přes to vždy sil¬
nějším, tu asi plod odumřel a má býti vypuzen. I počneme opatrně
účinkovati na oběh a ústrojí pánevní, a to ovšem nikdy bez dohledu
lékařského; ob hodinu dáme horkou sedací koupel, 40° C., s poléváním
kříže ió° C., a nevidíme-li účinku, počneme konati massáži dělohy. Tu
nastane obvyklé bolestné stahování se dělohy a za krvácení vajíčko
nebo plod odchází; bylo-li lůžko již vyvinuto, tu třeba pozorně dohlédnouti, je-li kde známka odtržení se kousku, který by byl v děloze
uvízl. Stalo-li se tak, tu dle okolností nutno ihned jistými výkony
dělohu úplně očistiti ode všech zbytků těhotenství. Nemáme místa
k popisu všech způsobů a všech nebezpečí potratem hrozících; nikdy
by se nemělo váhati v čas vyhledati lékařskou pomoc, zanedbáním
mohou ženy těžce onemocněti. Zvláště při opětném potratu nesmí ne¬
mocná hned vstáti, nýbrž vyčkati v posteli alespoň týden, až by děloha
se vyhojila;
jet zraněna jako po porodu, ovšem v méně rozsáhlé míře,
za to však za
poměrů nepříznivějších. V době té dáme nemocné potravu
lehkou, bez masa, vlažné obkladky, vlažné sedací koupele po případě s po
léváním a postaráme se o ú p 1 n ý klid.
malou

„TĚHOTENSTVÍ

U

RŮZNÝCH NÁRODŮ.

Obyčejně pracuje žena u tak zv. divokých národů do posledního
okamžiku; výjimky shledáváme teprv tam, kde se domohla jisté váž¬
nosti v postavení svém jako žena a matka, kde se s ní již nezachází
surově, kde požívá jistých ohledů; čím jest národ vzdělanější, čím
bohatší a vznešenější rodina, tím má matka i děcko, zvláště dědic,
větší cenu. U kmenů indiánských v Jižní Americe muž nedovolí, aby
žena pracovala, je-li v jiném stavu; na souostroví Karolinském muž
něžně obsluhuje těhotnou ženu, kteréž výhodě ženy evropské — ži
dovské vyjímajíc — ovšem se netěší tak často. Muž evropský, přes
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„vysoký stupeň" své civilisace, zachází se ženou v dobé té tak nešetrně
jako dříve, dítěte nenarozeného nikdo si neváží, netečně, ba často
s reptáním a nevolí jen se očekává.
Ve staré Evropě není
rodiny již žádným štěstím, ale obtíží, neštěstím, jehož nutno všemožně
se chrániti, a dle toho cení se matka a dítě.
Ve staré Indii již radili lékařové těhotným, aby velice opatrně si
vedly, nic těžkého nezvedaly a únavy se chránily;
zovou lékaře,
který těhotné ženy ošetřuje, „ochráncem plodu života", a bývá hned
volán při dost malé nevolnosti; čínské matce se doporučuje „mírný
pohyb bez únavy".
Římané zakazovali těhotným koupele studené, v posledních mě¬
sících však dávali koupele teplé i sedací, časem s odvarem bylin slezovitých nebo mouky lněné; vstřikován i sladký olej.
V babické knížečce ze středověku čteme: „Těhotná nemá býti líná
a zaháleti, ale mírně popocházeti, přílišného tlaku se varovati a neskákati. Před slehnutím má stoupati rychle do schodů a se schodů, zpívati a volatí"
pak slehne prý lehce.
Výživě věnována i u nižších kmenů tak velká pozornost, jak po¬
vstává buď jen na základě přesných vědomostí, bud přejemného citu
pro věc přirozenou, dobrou — oddaně i poslušně žena nevzdělaná
odříká se milých zvyků v té době k vůli nenarozenému. Několik pří¬
kladů dle Dr. Plossa: Indiánky brasilské nepožívají v tu dobu masa,
totéž činí v jistých krajích Žaponky. V severní části Celebesu chrání
se ženy alburské silně páchnoucího ovoce a některých mořských zvířat.
V bibli zakázáno těhotným ženám israelským pití vína a jiných silných
nápojů. Na souostroví Karolinském smí těhotná piti jen mléko ko¬
kosového ořechu. V čínských spisech lékařských čteme: „Těhotná smí
požívati jen sladkých, čerstvých, více rostlinných než zvířecích pokrmů
a má se chrániti všeho odporného, škodlivého jídla.
Nemá požívati
pokrmů tučných, hořkých, ostrých, slaných a horkých. Zeliny v za¬
hradě pěstované rozmnožují šťávy těla jejího a činí krev její lehkou,
jarou."
Staří Indové měli zvláštní předpisy pro každý měsíc. V Ayurvedě
Lesrutově psáno: „Těhotná má požívati příjemně chutnajících, slad¬
kých, mírných pokrmů aromatických."
Jak souhlasí tu názory národů tak různých, Číňanů, Indů a In¬
diánů! A srovnejme názory jejich a způsoby života s nevědo¬
mostí žen moderních naší doby, pokud se týče věcí přirozených.
A ptejme se: stojíme-li skutečně tak vysoko nad národy oněmi, jak se
nám zdá? Výhody oslavované kultury naší snad poklesnou, vhodíme-li
na váhu i zřejmé a utajené ztráty a nedostatky.

rozmnožení

Čínané

—
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nové

:

Podivný dojem učiní na Evropana i to, jak různí národové
se
zachovávají vzhledem k životu pohlavnímu.

a

kme¬

Ani stopy tu není po
slouží „lepší výživě plodu“!

barbarském názoru, že pohlavní obcování
Nevidíme nic podobného ani u ssavců —
ale duchu lidskému nebylo nikdy těžko odůvodniti, co se zamlouvalo
smyslům a týkalo se smyslných požitků.
„U velkého počtu národů ve všech dílech obývané země skutečně
obcování tělesné s těhotnou ženou co nej přísněji jest zakázáno. A nejčastěji proti zákazu tomu se nejedná, nýbrž přesně manželem se za¬
chovává. " Úplnou zdrželivost zachovávají po celou dobu těhotenství
Indiáni Severní Ameriky, Ašanti, domorodci na Antillách a jiní. Od
pátého měsíce se zdržují mnozí národové, považujíce rozčilení pohlavní
za škodné pro matku a*děcko, a to
právem, u některých platí pravidlo,
že obcování po čtvrtém měsíci jest smrtelným provinění m.
U Médů a Peršanů zákaz náboženský bránil obcování s těhotnou, pře¬
stupky těžce byly trestány. V talmudu čteme: „V prvních třech mě¬
sících po početí jest tělesné obcování jak pro těhotnou ženu, tak pro
plod nepříznivé; kdo se ho dopouští v devadesátém dni, dopouští se
činu, který se rovná zničení lidského život a." Tak staří
Israelité, mající tolik přesných názorů zdravotnických! A kdo by
pátral po původu častých potratů za našich dnů v manželství — civilisovaném, přesvědčil by se, že velice často to jest jen pohlavní předráždění; tu jest obcování ovšem „činem, který se rovná utracení lid¬
ského života".

Číňanů považuje se těhotenství za „odloučení od lože". Mají
ovšem u mnohých národů zmíněných muži žen několik; ale od evrop¬
ského muže vyžaduje mravní zákon, aby zdrželivě živ byl. Kdyby mu
vštípeny byly jiné náhledy o pohlaví ženském, o cíli života, kdyby
jinak, kdyby vůbec vychováván byl, splnil by i požadavek ten.
Zdrželivost mu nejen neškodí, ale zdraví jeho, síle prospívá — ovšem
na jedné straně činí se vše, co
smysly na nej vyšší stupeň rozdrážditi
může, a na druhé straně je slaboučká vůle, míti se trochu na
pozoru, zrovna co jen stačí, aby skandál nebyl příliš veliký. — Kam to
vede! Mnohoženství evropské muže stlačuje na nízký stupeň mrav¬
nosti, olupuje ho o důstojnost lidskou, jef mocná, ušlechtilá láska
možná jen k ženě jedné, obcování s mnohými, které ho dráždí jen
tělesným půvabem a to uměle často sestrojeným, pudí ho prostě
k zvířeckosti. Evropský muž žije ve veřejně-tajném mnohoženství, jež
ho naskrz znemravňuje a snižuje, stojí pod Orientálcem, jenž žije
v mnohoženství
legálním; poměr Orientálce k několika ženám a jich
dětem, jež miluje, o něž se stará, jest důstojnější, lepší a přirozeU
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POKYNU.

nčjší, než počínání si Evropana vzdělaného i nevzdělaného, potajmu
hampejzy vyhledávajícího nebo udržujícího nemravný poměr, kupují¬
cího si ženštinu. Muž povahy pevné, který jc šťasten se ženou jednou,
jehož důstojnost a sebevědomí jest silnější než pudy zvířecké, nesníží
se tou měrou, snese i odříkání udatně, z lásky a z ohledu na ženu a dítě.
Trojnásobné se mu za to dostane odměny: sesílení těla vlastního,
zdraví a vážnosti ženy a prospívání a zdaru děcka od prvního okamžiku
života.

NĚKOLIK POKYNŮ.
Každá dívka,

o

jež se chce provdati, měla by míti jasnou představu
tom, že jí třeba především s dostatek zdraví. Která se necítí zdravou,

Obr. 332. Pánev a
1

průměry její.

průměr příčný; 2 průměr šikmý; 3 průměr

přímý.

dlouhý čas chorobností, měla by lékařem důkladně se
vyšetřiti, než slovem se zaváže a než muže k sobě upoutá. I rodiče
svědomitě by měli věc tu rozvážiti. Srdeční vady, nemoci plic, zkřivená
páteř značnějšího stupně, větší chyby ve tvaru a poloze dělohy, těžší
nemoci nervů a mozku, v rodině dědičné, provdáním věru se nepo¬
lepší; bláhové jest mysliti vůbec, že manželství jest surrogátem sana¬
toria, a muž, nemající obyčejně ponětí o základech zdravotnictví, že
jest nej důležitějším činitelem při uzdravení se z nezhojitelných často
která

trpí

po

dáti

Ovšem proklouzne leckterá slabá nevěsta
zahyne zdánlivě silná dívka v málo letech
však nejde o náhodu, nýbrž o poměry, kde na

chorob nevěsty — nebožák!
a vše skončí dobře, a často
v

manželství, nám tu
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:

manželství svědomitě
ledvin

a

pomýšleti se nemá. Při nemocech plic, srdce,
ústrojí nervového nutno důkladné vyšetření zkušeným lé¬

kařem.

Při zkřivení

páteře jde však i o znetvoření pánevních kostí. Známe
průměry hlavičky dětské; má-li kostmi pánevními se protlaciti, nutno,
aby i průměry pánve měly jistý rozměr. Obr. 332. znázorňuje průměry,
jež tu jsou předůležity. Může se zkrátiti průměr přímý, z předu v zad.
Ohnutím

páteře v právo, v levo posune se znenáhla dolní část páteře,
předhoří, příliš v před. Slabá kostra, nošení dětí vždy na téže ruce,
jak vídáme u děvčat ještě malých, špatné držení těla ve škole zavinují

Obr. 333.

osudnou

Špatné držení

těla při psaní a čtení.

Obr. 333. znázorňuje špatné takové držení
děcko s pozdviženou pravou ručkou, která
páteře, jako poloha děvčete na obr. 333.
Proto, jak jsme jinde již vyložili, matky častěji své děti mají prohlížeti a při první známce zkřivení odevzdati děvce v ošetřování
orthopaedické, nezbytně nutné, neboť chyba ta sama nikdy se ne¬
vyrovná, ale stále se zvětšuje. Obr. 335. nám ukazuje měřítko, kterým
zevně rozměry pánve stanovití lze, výpočtem dle jiných pravidel zvíme
pak, jak velké jsou průměry vnitřní. Určení průměru vnitřního, jak
obr. 336. jej znázorňuje, jest možno v průběhu těhotenství vyšetřením
vnitřním, které před tím se neprovádí. Zde neběží o několik milimetrů,
proto k posouzení povšechnému vyšetření zevní postačí. Ostatně i při
chybu tuto.

obr. 334. ukazuje nám
vede k témuž zkřivení

a

Zdravé děti.

TAB. XIX.

Čtyři podobizny svérázného původu, zobra¬
kypící zdravím. — Co mu¬
zůstaly
zdrávy
krásnými, a jak
projevuje se zdraví tělesné a duševní?
Ošklivost dnešních lidí dostoupila, věru, již
stupně tak značného, že skutečně krásné
děti jsou vzácností stále větší. To dítě po¬
strádá zdravé, růžové barvy tvářiček, ono
přirozené bohatosti vlasů, jiné nemá sil¬
ných, plných končetin nebo veselého, dět¬
sky vlídného výrazu atd. Všecka bída kul¬
turního lidstva zračí se zkušenému oku již
zující

děti,

síme
činiti, aby dítky
a
tím také staly se

v

dnešních

dětech!

—

Silnou

konstrukci

tělesnou, plné údy jeví nahé děcko, kte¬
rému se dostávalo pouze mateřského mléka
a jehož rodiče jsou vegetariáni. K fotogra¬
fování bylo probuzeno ze spánku, proto
bylo špatně naladěno — a nechtělo se ve
sluneční lázni naprosto tvářiti přívětivě. Dru¬
há podobizna naproti tomu znázorňuje nám
zdravou veselost, živá očka, plné tvářičky
a bohatost světlých vlásků, jež milé hlavičce
dětské dodávají tím většího půvabu. Čtvrtou
podobiznu nutno pozorovati poněkud déle;
roztomilý, asi roční hošík fotografován
byl, když hrál na malý kolovrátek a
raduje se zřejmě z jemných tónů, jež
vyluzují jeho pohyby; tvářičky jeho jsou
svěží a veselé.
Nejzajímavější z těchto
čtyř dětí jest tříletá holčička, jejíž myslivý
výraz působí velmi poutavě. Obličej její jest
líbezný, očka zářivá. Energie však obličej ten
neprozrazuje.
—

Nakladatel Jos. R, Vilímek

v

Praze.

Tab. XIX.
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poněkud zúžené pánvi lze zvláštní dietou docíliti porodu přirozeného,
o čemž později.
Překlon a jiné nepravidelnosti dělohy snadno lze zjistiti vyše¬
třením konečníku i u dívek. Jde-li o změny, které napraviti lze, tož bez
odkladu zavede se léčení, které by vždy při chatrném zdraví provésti
se mělo i všeobecně,
aby mladá žena jaksi rychle ještě prodělala kurs
ve zdravovědě a sama pak znajíc
nedostatky své, pomoci si mohla.

Obr. 334. Jak se nemá dítě nositi.

Stejnou povinností vázán jest muž vůči ženě a rodině. Viděli jsme
však, čeho odvážiti se smí beztrestně muž trpící následky nemravného
způsobu života, a jest tu rodině nevěsty skorém nemožno, pravdy se
dopátrati. Mělo by se státi dobrým pravidlem, aby ženich daroval ne¬
věstě jako svatební dárek pojistku na svůj život; tím by rodina
nevěstina měla jakous záruku, že není stižen nemocí nebezpečnou,
ovšem není jisto, že netrpí nemocí, která se může sděliti. Každý zná
ze zkušenosti, z okolí svého smutné následky „krásných" veselek, koň¬
acích hořkým žalem. Tu mladý muž se všemi známkami těžkého oneŽena lékařkou.
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I

mocnění

pocházející
rodiny, kde několik členů trá¬
vilo smutný
život v blázin¬
mozku,

z

cích,

oženil

se

a

za

krátkou

dobu po svatbě v návalu prud¬
kého šílenství musil násilím do¬

do ústavu, kde
nezhojitelnou ne¬
Tu jest vdova,
s
troskami druhdy
značného
jmění a s dvěma syny, po ně¬
kolikaletém
jen
manželství,
plném trapných výstupů a kru¬
tého boje s mužem, jenž v ná¬

praven

býti

po léta chřadl
mocí mozku.

valu

šílenství

blázinci,
stižen

jsa

—

příkladů má, žel, každý hojně

odevzdán

nezhojitelnou

rovněž

nemoci

po ruce.

nastává ženě, vidí-li muže pod vlivem
„dobrých" přátel a — lihovin. Znajíc děsné následky pro děti, zplo¬
zené v opilosti otce, nemůže leč brániti se muži, ani přirozeného od¬
poru nevzpomínajíc, který zmocni ti se
jí musí při pohledu na muže bru¬
tálního, smyslů zbaveného. Tu jest
hluboce želeti, že žena v těžké situaci
té nemá žádné ochrany. Tu stojí civilisace i humanita před úplným ban¬
Nadmíru

těžký

rozpor

krotem, ale muž zůstává ctihodným,

čestným občanem, zvláště opil-li se —
šampaňským a ne lacinou kořalkou!
Žena podléhá obyčejně brutální vášni,
ale jaké to hrozné vědomí, vidí-li pak
dítě své zmrzačené, epileptické, slabo¬
duché, s nešťastnou povahou a slabým
zdravím a pomyslí-li si: j á jsem tomu
zabrániti mohla! Věru, nejkrásnějším
dárkem svatebním jest slib abstinence,
jak se někdy vyskytuje v zemích, udatně
proti moru lihovému bojujících. K to¬
mu ovšem třeba povahy pevné, prosté
předsudků, čelící klidně výsměchu —•
povahy celé. Děti znetvořené vlivem

Obr. 336. Ohraničení malé

pánve.
předhoří; B horní kraj spony
stydké; C dolní kraj spony stydké;
AB horní ohraničení malé pánve;
A C nej důležitější průměr, tak zv.
»conjugata diagonalis«, měřící
A

12V,

cm.

ZDRAVÉ

lihovin
snaze

a

A

KRÁSNÉ DĚTI.

byly by dětmi zdravými, kdyby rodiče se odhodlali
péci o nenarozené plouti proti zhoubnému proudu.
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v

posvátné

KRÁSNÉ DĚTI.

Mnoho rodičů

nepomyslí na nijaké spojení přítomnosti s budouc¬
ností; zdá se, že úplně zapomínají, že člověk žne, co byl zašil. Skorém
karždý rolník ví, že dobré žně zpola jsou jisty, je-li podzim dobrý,
čas k zasévání příznivý, pole dobře připraveno. Ve vlastním, osobním
svém životě „zapomíná tohoto spojení, činí, jak se mu jen zlíbí, nestará
se o nikoho"
praví švýcarský spisovatel Jer. Gotthelf, mluvě o vy¬
chování dětí. Totéž lze říci o nenarozených. Rodiče zapomínají na
spojení nezrušitelné mezi přítomností a budoucností. Děti vskutku,
nejen zdánlivě zdravé, mohou se roditi jen z rodičů dobrých a zdravých.
Rodičům zlomyslným, obmezeným, zmítaným zlými vášněmi sotva se
zrodí andílkové. Mimo to nejsou zevní okolnosti bez vlivu. Nevzpo¬
mínajíce ani degenerujících vlivů, působících ve všech vrstvách spole¬
čenských, můžeme snadno si představiti, jak vyrůstati bude dítě obklo¬
pené špínou, v temném brlohu, v okolí sálajícím surovostí, hloupostí
a netečností
ale tu jakoby nebe samo mělo slitování s nebohou mlá¬
deží, i přes to všechno vyskytne se mnohé srdce mateřské, zlaté, ošetřu¬
jící děti pečlivě a rozumně, a na podiv všeho světa vyrůstá tu syn, tu
dcera, plni povahy a bohatého nadání. Není vždy jisto, že v okolí
umělecky vykrášleném, za zvuků třeba i wagnerovské hudby, obklo¬
peny největší péčí, děti se stávají divý krásy a nadání; příroda sama
jakoby šašky si tropila s pýchou rafinované civilisace, rozdává bohaté
dary své a my hledíme na to, nemohouce postihnouti plánu jejího.
Rekové pevně věřili ve vliv okolí na nezrozené a obklopovali tě¬
hotné ženy své uměleckými výtvory a krásou ve všeliké podobě, hledíce
docíliti krásy i u dětí svých. Autorka knihy této uvádí z vlastního po¬
zorování příklad tento: 2oletá pani, vědoma si povinnosti a zod¬
povědnosti proti nezrozeným, toužebně si přála dítě hezké a nadané;
sama jsouc velice nadaná, umění milovná, hleděla, jak možno, často
podrobiti se uměleckým dojmům. Na stěně ložnice zavěšena hlava
Apollonova, kterou probouzejíc se ihned vídala. Narodila se jí dceruška,
která vyrůstala v dívku krásnou, krásnější, než rodiče byli, a stala se
umělkyní; hlavně obdivováno klasicky krásné čelo její — čelo Apol—

—

lonovo.

„Zhlídnutí" jest známý úkaz; a již z humanity každý bude hleděti
aby nezahlédla nic odporného, šeredného. Jako hle-

chrániti matku,
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dime

nastávající matku uchrániti prudkých dojmů tělesných, úrazů,
atd., tak hleďme, aby pokud možno i nálada její byla klidná,
harmonická, bez bouří a vlnobití. Hlavní zřetel matky bud obrácen
k tomu, aby děťátko její bylo zdrávo, aby se těšilo dobrému a pev¬
nému ústrojí nervovému — krása jest údělem nebezpečným a době
naší třeba intelligence zdravé.
rozčilení

P O R O D.

Vypuzení plodu z ústrojí mateřského zove se porodem. Vypuzení
státi předčasně, předčasným porodem nebo potratem.
Porod přirozený nastává, dozrál-li plod, t. j. je-li života mimo
tělo mateřské schopen.
Nevíme určitě, co zavdává děloze popud, aby
stahováním náhle plodu dozralého sprostiti se snažila. Děloha sestává,
jak víme, z vláken svalových; tato, stahujíce, zkracujíce se mocně
tlačí na plod, jenž se uchyluje tam, kde jest nejméně odporu. Děloha
s hůry se stahujíc žene plod
pánví k pochvě a stahování stává se sestu¬
pováním plodu vždy silnějším, podporována pak děloha i stahováním
se stěn břišních v
poloze na zádech. Máme tu tedy sílu vypuzující plod
a cestu, kterou bráti se má; síla musí
býti dostatečná k této práci a cesta
musí býti bez překážek; třetím důležitým činitelem jest děcko, tělíčko
jeho, jež nesmí míti objem abnormní, zvláště ona část jeho, která
první projiti má, hlavička.
to může se

Rozšířená děloha zvedá

se

ovšem

z

pánve malé

v

pánev velkou

dutinu břišní; tím se stane, že i vchod dělohy, branka, výše leží.
Hlavička sestupující musí rozšířiti hrdlo a branku dělohy, prodrati se

a

v

pánví, prostoupiti rozšířenou pochvou a vyjiti vchodem pochvy. Hla¬
vička prostupuje jen znenáhla kostěnou pánví, rychleji však za stažení
dělohy pochvou. Je-li síla vypuzující značná, prostupuje hlavička tak
rychle, že tkaniva, nemohouce se přizpůsobiti, znenáhla se rozšířiti, se
protrhnou, čemuž obratným podporováním můžeme zabrániti, nejsou-li
tkaniva příliš křehká a nepostupuje-ti porod příliš rychle. Na tab. 14.
a
15. vidíme prostupování hlavičky i způsob, kterým pomocnice po¬
rodní hledí zachrániti natrhnutí napjatých částí. Obr. 337. znázorňuje
dělohu rozšířenou s lůžkem. Po vystoupení hlavičky — matka tu
obyčejně si uleví výkřikem —' znenáhla prostupují, otáčejíce se po¬
někud, i raménka; aby pupečníku snad nebylo uškozeno tlakem a aby
vůbec porod rychle se skončil, pomocnice, uchopíc děťátko pod paží,
opatrně prostoupení ukončí. Tu děcko, nalézající se náhle v docela

POROD.

469

opravdovém ovzduší, počne dýchati a křiceti — zajisté podivně
matky tento první pozdrav. Křiceti, a to rázně křiceti, jest
povinností každého novorozence, a nekřicí-li vší mocí, máme jej k tomu;
často nosícek i ústa pečlivě vyčistíme, mrskáním ve vlažné vodě smo¬
čenou plenkou po prsou a zádech ho povzbuzuje ke křiku, aby plíce
řádně se rozedmuly, a nevidíme-li žádných známek života, hledíme ho
oživiti. Po porodu normálním dostaví se však i normální, obligátní
nářek nad nuceným rozloučením se s matickou. Příroda obstará. í tento
výkon výtečně, nekladli-li jsme jí žádných léček a překážek. Proč a nač
jiném
se

a

dotkne

Obr. 337. Děloha s

koláčem, pupečnik

a

dítě.

ledy porodní pomocnice a lékař? Proto jedině, že bohužel, ne každý
porod jest normální, bez pomoci obou často matka i dítě by zahynuly.
Kde nebezpečí není, přes to možno lecjakým výkonem roditelce napo¬
moci, uleviti, práci usnadniti, zabrániti chybám všelijakým, péci a oše¬
třením sílu jí zachovati a novorozenci pobyt na této zemi ihned všelijak
zpříjemniti.
U mladých prvnicek pak jest často strach a rozčilení veliké, a tu
jest starší, zkušená žena pomocnicí neocenitelnou. Proto třeba jest po¬
rodních pomocnic, a to dobře vycvičených, jak možno dokonalých,
nejen aby šestinedělku a novorozence očistily, nýbrž aby ošetřování roz¬
umné

pečlivé doplnily i poučením a návodem užitečným. V čas nouze
porod konečně i sama — což o to! Často žena v poli
porodem překvapena byvši vrací se s děťátkem v náručí, u divochů se
a

rodička odbude
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odbude

porod

:

houští, rychle, jednoduše,

děckem běží pak za
povzbuzení oněm ženám úzkostlivým
a nedůvěřivým,
chovajícím posud tak málo obdivu a důvěry v moc
i síly přírody, že se jim zdá, bez pomoci a moudrosti lidské že vše jest
ztraceno.
Kde nás však opustí uražená příroda, obojí jest malou
potěchou.
Je-li vše v pořádku, vyjde i lůžko s pupečníkem asi za čtvrt
hodiny po porodu, bez velkého krvácení, a matka po nutném ošetření
může si odpočinouti. Porod trvává od počátku prvních bolestí do vy¬
puzení dítěte u prvnicek 12 hodin; později 5—6, nebo i jen 3 hodiny.
Zdravé šestinedělce nehrozí ani krvotok, ani vysíleni, ani nesmírné
karavanou.

v

Nechť

to

a

žena

s

slouží k

bolesti.

✓

PORODY OBTÍŽNÉ.

Nepokračuje-li porod pravidelně, zavolá zkušená porodní pomoc¬
nice, znajíc ponejvíce příčinu, toho, lékaře. Obtíže mohou povstati se
strany dělohy, a to slabým stahováním se dělohy. Děloha
počne znenáhla se stahovati, opět povolujíc; prvními stahy pudí
se voda plodová k
východu dělohy, tvoříc tu vak, který se protrhne,
jsou-li mázdry vaječné tenké, v krátké době, či později, nebo musí
uměle se protrhnouti, jsou-li příliš pevné. Méně objemná děloha, majíc
stěnu poněkud silnější, mocněji a častěji se stahuje i
energičtěji pra¬
cuje. Stahování

se dělohy — na štěstí — vůli matky nepodléhá. Jedno
stažení trvá 60—100 vteřin, po tu dobu cítíme dotykem, že děloha jest

tvrdá, jako každý mocně stažený sval. Když děloha jest v plné práci,
tu i svaly břišní se stahují, leží-li rodička 11a zádech ; v
poloze na pravé
či levé straně

svaly břišní se nestahují. Sestoupila-li hlavička do
pochvy, tu rodička mimovolně sama též se namáhá, hledí nohama se
opříti, rukama něčeho pevně se držeti, aby dobře a vší silou zatlačila.
Při porodu příliš rychlém tomu bráníme; ostatně na obr.
338. vidíme,
jak důmyslně si věc usnadňují černošky.
Při chorobných bolestech porodních trpí rodička mnohem víc
a „práce“
dělohy má jen malý výsledek, ač stažení dělohy často déle
trvá. Zdá se někdy, že porod vůbec nijak nepokračuje, až náhle na¬
stane za značných bolestí i znáčné stažení
dělohy i svalů břišních
a porod
opravdu počíná. Slabé a nervosní ženy v době té, jak se zdá,
skorém podléhají bolestem a namáhání; sledují-lí nyní záchvaty rychle,
rozčilení se vzmáhá a slyšíme hlasitý nářek. Mnoho se již psalo o bo¬
lestech porodních. Jsou nevyhnutelný?
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tlu¬
jest
skončen, bez rozčilení, bez nářku, bez křiku. Jinak ovšem u slabých,
nervosních, u nichž pak i vysílení po rozčilení a křiku jest větší. Tlak
na tkaniva a nervy, i napjetí způsobují ovšem bolest; ale jsou-li všechna
tkaniva silná, je-li rodička klidná, bez rozčilení, odbude i porod beze
značné reakce. Jsou tedy ještě porody bezbolestné, jenže se stávají
statných žen se zdravým ústrojím zaslechneme
tlačení, hluboké oddychování a za krátký čas porod

Nikoliv! U

mené sténání

a

Obr. 338. Porod černošky kmene

vzácnými
kterouž

a

se

Schuli.

vymizejí snad úplně, setrvá-li ženská mládež na mylné cestě,
béře

a

která vede k tělesnému i duševnímu zakrnění, k

ne

schopnosti, matkou se státi. Proto: tužme se, ozdravujmež a vzdělá¬
vejme se zdravotnicky! Vypleníme-li zhýčkané, chudokrevné, ne
schopné dívky a postaráme-li se o zdravý, zdatný dorost, domůžeme
se šťastných, schopných matek.
Jsme-li s to, abychom chorobné bolesti porodní
pozměnili? Zajisté, a to tím spíše, čím dříve slabá těhotná se nám
svěří. Určitými výkony v čas těhotenství, lázní sedací i pololázní, při-
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pohybem můžeme porod připraviti, nejde-li ovšem
pánve. Obr. 339. znázorňuje lékařku, která
jemnou massáží uspala vysílenou rodičku, tak že může nastřádati si
nových sil.
Za bolestí porodních příliš slabých postarejme se především o do¬
statečný klid, odpočinek pro zuboženou rodičku na čerstvém vzduchu
v zimě topme při otevřeném okně, aby se jí dostalo mnoho kyslíku,
aby neležela ve špatném vzduchu, který vždycky oslabuje; když si byla
odpočinula, necháme ji přecházeti po pokoji, po čtvrt — půl hodiny,
a pak zase ať odpočívá, práce svalová podporuje úkon porodní; časem,
měřenou stravou

o

značné

a

znetvoření

—

Obr. 339. Massáž

zvláště

upokojující.

záhy večer, nechť vše se uklidní, okna zastřeme a hledíme opět
opatřiti osvěžující spánek — trvát u slabých rodiček porod
mnohdy kolik dní, s dlouhými přestávkami. Po spánku dáme polokoupel 350 C. s ochlazením na 240 C, ale jen tři minuty trvající; po¬
všechný stav a zvláště často stísněná nálada značně se tím polepší.
Okolí rodičky bud klidné, důvěřivé, obezřelé.
Tváře úzkostlivé, slzy,
hřmotné přípravy, rozčilující porady a pod. odstraňme, síly rodičky
jsou již tak napjaty, že poněkud více dojmů, zvláště nepříjemných,
ale i příjemných jí jen škodí a síly ubírá. Kdo se neumí opanovati, ten
at jde stranou.
Nevpouštějme žádných návštěv, přítelkyně, moudré
paní, které všemu mnohem lépe rozumějí než pomocnice porodní a lékař
bez vyšetření, na první pohled. Kéž v tu dobu vládne v domě silná
vůle bud zkušené matky, bud energického chotě, jež mnohému zlu zabrárodičce

—

niti může.
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Výživa budiž v době té lehká, mírná. Teplé nebo studené mléko,
při zácpě mléko sražené, keíír, polévky nemastné, jablka, pomorance,
suchar

—

místo chleba.

K uhašení žízně čerstvou vodu

se

cukrem, neboť cukr je důležitou látkou výživnou

šťávou citró¬

svaly,
raději cukr kandisový, který není uměle zbarven — limo¬
nádou docílíme i propláchnutí ledvin. Při značných bolestech v kříži
ošetřovatelka provádí mírnou massáži zad a ježto rodička se nemůže
položiti na břicho, postaví se ke zdi, jak obr. 340. naznačuje. Po
massáži dáme na 1—2 hodiny obkladek na krajinu křížovou.
Při zácpě nebo stolici ne¬
dostatečné dejme záhy klystýr
350 C. s trochou oleje, načež
novou a

vezmeme

nastane

pro

však

v

mnohé věci úleva.

Zjistila-li pomocnice porodní
nebo lékař, že hlavička sestu¬

puje

že nutno porod uspídáme sedací koupel 36
až 40° C. po 10 minut. Citli¬
vým ženám dáme dříve 350 C.
a

šiti,

tření

života

příléváme
vody horké. Koupel takovou
můžeme opakovati po dvou
hodinách. Jde-li o rychlé ukon¬
čení porodu, tu poléváme kříž
a

za

i břicho vodou studenou, ale
ihned rodičku uložíme, proto¬
že

následují hned silné kon¬
a porod
rychle pokraObr. 340- Massáž zad při bolestech v kříží
čujě. Doporučuje se i paření a
u tučných a těhotných,
střídavé sedací koupele.
Při bolestech porodních křečovitých, které sice
síly vyčerpávají, ale porodu neprospívají, hledíme konejšiti a tišiti.
Teplá — ne horká — láhev na život, vlažný obkladek na kříž, teplá
koupel rukou a sedací koupel 350 C. obyčejně velice uspokojují. To
vše vyžaduje ovšem dohledu lékařského. Ubývá-li rodičce sil a sesunula-li se hlavička dolů již tak, že ji možno kleštěmi uchopiti, ukončí
se porod operací.
trakce

U národů

nevzdělaných léčení vodou známo není, za to však uží¬
tělocviku. Obr. 341. znázorňuje manžely Indiány; pan
koná massáž, paní se při tom pevně drží kůlu. Massáž po¬
energii svalovou; zajisté lze massáž spíše doporučiti než tlak;

vají massáže
manžel

vzbudí

Žena lékařkou.

a

60
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jef stažená děloha velice citlivá. Jemné tření života kruhovité, tření
končetin upokojuje a skýtá úlevu, mnohdy i spánek. Lépe tedy ciniti to,
nežli státi nečinně vedle postele, to trpící rodičce nic nepomůže —
a pomoci má i ošetřovatelka i lékař.
Polohy dítěte: Vypuzení plodu přirozenými silami a cestami
jest vždy tam možno, kde plod jest kolmo v děloze umístěn; nejsnáze

Obr. 341. Chatka

porodní

u

Indiánů Comanchů stranou od táboru.

porodí rodička, sestupuje-li nejdříve hlavička, rozevírajíc nejlépe úzké
části. Za poměrů normálních naléhá ze ioo novorozenců 98 hlavičkou
a jen dva ze sta řití nebo nohami.
Než hlavička do pánve se vedere,
jest děťátko ohnuté, jak viděti na tab. 14. a 15.; čím hlouběji hlavička
sestupuje, tím více se přímí. Rovněž tak se děje, vystupují-li nejdříve
nožky, jenže tu vybavení hlavičky bývá poněkud obtížno; je-li však
děťátko maličké a matka přestála již několik porodů, skončí se i takový
porod dobře. Pupečník, s lůžkem v děloze posud pevně sedícím spojený,
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Obr. 343.

Obr. 344.

Obr. 345.
Obrat

na

nohu

a

porod nožkami
*
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uskřinnt a déčko tak
přijití o život; dokud děcko nedýše, musí zůstat oběh krve mezi
matkou a děckem neporušen, ale dýchati nemůže, dokud hlavička vy¬
při pozvolném procházení hlavičky být i

múze

múze

bavena není.

porodu nožkami lékař ukončí porod co nej rychleji, aby dě¬
způsobem, jejž znázorňuje obr. 342.—346.
Při porodu řití jest průměr procházející části větší, jak na tab. 16.
obr. 2. spatřiti lze, proto trvá i porod déle, je-li dítě velké; je-li menší
a pánev prostorná, skončí se dobře za vydatného stahování se dělohy.
Nutno-li, lze i tu vodoléčbou
stahování se dělohy sesíliti.
Při porodech obličejem,
jež znázorněny na tab. 16.,
změní se často chybná po¬
loha ta průběhem porodu.
Při poloze příčné nebo šikmé
sestupuje raménko, tělíčko
se vklíní a porod skončiti se
nemůže, jak vidíme na obr.
3. na tab. 16. Chybná poloha
ta vyskytuje se při ochabnuti
dělohy, tedy po více po¬
Při

ťátko

na

živu zachoval,

rodech.
Z

ná

počátku, jakmile chyb¬
poloha ta zjištěna, ulo¬

žíme

rodičku, dáme

teplé obkladky,

11a

život

načež kře¬

čovité stahování ustane, v dě¬
loze opět jest více místa a

poloha se napraví. Je-li po¬
zdě, tu lékař přikročil k obratu na hlavičku, dle obr. 347. a 348., nebo
vykoná obrat na nohu. Na štěstí jest velice nebezpečná poloha tato
řídká.

Útvar pánve. Již několikráte jsme se zmínili o tom, že one¬
mocněním kostí tvar pánve se může změniti a později, po letech se
státi dívkám osudným. Nejčastěji vídáme zúžení z předu na zad, ostatní
průměry mohou býti dobré. Ostatních změn pánve všímati si zde ne¬
můžeme.

Lze-li docíliti

Nejde-li leda

porodu při pánvi zúžené?
pak jest porod možný. Při zúžení znač¬

o 1—2 cm.,

nějším nastává otázka: nutno-li dítěti život zachovati stůj co stůj?
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Tu

jest pak jen „císařský řez“ možný, vybavení dítěte řezem břišním,
jinak musí dítě býti vybaveno operací, cestou přirozenou, ale bud po
odumření nebo, jde-li o život matky, musí život děcka mu padnouti
za oběf.
Tak se mají věci, přijde-li lékař v posledním okamžiku. Rozpozná-li se však úzká pánev na počátku těhotenství, tu lze uměle porod
uspíšiti, t. j. matka porodí předčasně, ale děcko jest života schopno,
nebo zvláštní dietou zabráníme ztvrdnuti kostí hlavičky a ke
konci těhotenství bude moci i zúženou pánvi projiti.

Obr. 348.'

Obr. 347.

Obrat

na

hlavičku.

Umělý porod předčasný často se doporučuje lékaři. Před dokon¬
vývinu děcka v životě matky, když děcko jest ještě o něco menši
a útlejší, má y1/2—8 měsíců,
vyvolá se uměle porod. Že se to nemůže
státi bez jistého násilí a na úkor zdatnosti děcka, leží na biledni. Je
již povážlivo, narodí-li se dítě náhodou předčasně a zůstane-li na živu.
Podaří-li se i neskonalou péci je vychovati, zůstane povždy slabým
a snadno podléhá později nemocem, majíc zvláště ústrojí čivové vždy
chatrné. Při značnějším zúžení nutno předčasně porod zavésti v zájmu
matky, ale tu se operuje před sedmým měsícem, kdy jest naděje malá,
že by děcko na živu zůstalo.
Umělé zadržení ztvrdnutí kostí jest naopak mnohem výhodnější.
V roce 1845 vydal A. Heywood v Manchesteru malou knížečku
jistého S. Rowbothoma, jenž byl lékařem v Stockportu Rowbothom
čením
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předčasné stárneme, přijímajíce příliš značné množství
nerostných látek, zvláště fosforečnanu vápenatého, uhličitanu vápena¬
tého (křídy), sádry a p. Rowbothom konal pokusy na slepicích, koních
psech a lidech pomoci potravin, obsahujících mnoho látek nerostných,
analysu je skořápky vajec, krev, pot a moc a podávaje pak potraviny
s menším množstvím látek zemitých.
Následující pokus jest nadmíru
zajímavý a důležitý: jde o matku s děckem, 3 měsíce starým. V mléce
matky nalezeno 1.75% fosforečnanu vápenatého a uhličitanu vápena¬
tého stopy. Matka požívala chleba, čaje, kávy, masa, bramborů a pe¬
čivá. Po šesti dnech vždy moc a stolice děcka vyšetřována a nalezeno
v moci 0.5%, ve stolicí 2% zemin.
Matka se odhodlala požívati po
7 dní sago, pudding, smažená, slazená jablka, hrozny, fíky a něco vína
a sherry.
Pátého dne nalezeno v mléce 0.5% zemin, v moci kojence jen
stopa, v stolici 0.25%. Matka rychle zase jedla jako dříve, ana jen
stěží dodržela zvláštní tu dietu, a po 14 dnech i v mléce i v moci
a stolici kojence nalezeno značné procento zemin,
skorém jako dříve.
Rowbothom připadl na myšlenku, že by bylo lze cestou tou mnohý porod
usnadniti, ježto by se dalo zkostnatění lebky plodu pozdržeti. Roz¬
mlouvaje o tom s přáteli svými a přesvědčen pátráním svým o tom,
že lehké porody u žen národů necivilisovaných pocházejí ne od jiných
rozměrů pánve, nýbrž od potravy v těhotenství užívané, potravy chudé
látkami nerostnými, zvěděl od přítele následující: Jistá dáma porodila
čtyřikráte; dvakráte těžce, jak zhusta se vídá, po třetí nadmíru lehce
a po čtvrté tak těžce, jako při prvním a druhém porodu.
Co se tu
stalo? Ve třetím těhotenství měla chuť jen na pomorance a i na citron v
a tak hojně jich požívala,
že k jinému se skorém nedostala. Přes
všechnu domluvu přátel a usilování chotě nepovolila a živila se skorém
výhradně tímto ovocem. K všeobecnému podivu porodila pak tak le¬
měl

za

to, že

V ostatních těhotenstvích živila
jako obyčejně. — V lednu 1841 přemluvil Rowbothom paní, která
kruté byla při dvou porodech trpěla a teď v sedmém měsíci těhotnou
byla, aby se živila pod jeho dohledem následovně: ráno, na lačný ža¬
ludek požila jablka či pomorance k obyčejné stravě, rovněž večer; po
několika dnech měla k snídaní několik pečených jablek, kousek
chleba pšeničného s máslem a malý koflík kávy. Dopoledne několik
pomoranců nebo jablek. V poledne čerstvé maso s pečenými jablky,
jedním bramborem, čerstvou zeleninou, několik pečených nebo vařených
cibulí (tak zv. španělských, velkých, v Anglii oblíbených) a ,,picklesíť
v octě.
Odpoledne znova pomorance, jablka, hrozny a podobné. K sva¬
čině jako ráno; večer ságo v mléce svařené, rybíz, hrozinky s dušeným
jablkem. S uspokojením pozorovala, že napuchlé nohy a zduřené žíly
hounce, že po několika dnech vstala.

se,
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při dietě této mizely a vedlo se jí lépe, než před těhotenstvím; vedlo
se jí
výtečně až do večera před slehnutím. 3. března k 11. hodině noční
oznámila, že asi porod počne.
Lékař přišel o půl jedné, ve tři čtvrti obstaral, čeho třeba a v 1 h. se
poroučel. Matce se vedlo tak dobře, že by ráno si byla troufala vstáti.
Čtvrtý den jí nedalo, vstala, vykoupala se i děcko a počala pracovati.
Zajisté znamenitý výsledek po dietě šestinedělní. Čím chudší jest po¬
trava matky na látky vápenité, tím více se zdrží ztuhnutí kostí; čím
více zralého ovoce těhotná požívá, cím méně chleba a pečivá sní, tím
snadněji porod přestojí.
Prof. Collins radí následující jídelní lístek:
K snídaní jablka, ořechy, pomorance, mandle, bez chleba a
koláčů!
K obědu: husté
moučná

polévky vegetariánské, dušenou rýži, ságo, lehká
jídla; zeleniny, jako chřest, celer, okurky, hrášek zelený, karfiol,

řetkvičku, zelí; třikráte

v

témdni

maso,

zvláště hovězí, bez tuku, ostatní

dny 1—2 vejce; kompot třešňový, hruškový, brusinkový; žádná moučná
jídla kvašená.
Večer: jen ovoce dle roční doby a dle okolností.
Rovněž důležito jest vystříhati se množství mouky, bílkoviny, vody
a tuku, neboť se tím docílí dětí
otylých — ne vždy zdravých. Matka
solíc málo bude i málo piti, tím se utvoří i méně vody plodové, děloha
jsouc méně roztažena, majíc stěny tlustší, jest schopna energičtější
práce.
Pisatelka

častěji užila této methody s výsledkem jistým tam, kde
matky prošly všemi útrapami dlouhotrvajícího, těžkého porodu a ze
strachu přesně program plnily — bez výsledku u ochablých prvniček
bez energie, které nemohly se odhodlati k dost malé změně obvyklé
stravy, obyčejně opačné. Dietu tuto dlužno zavésti koncem šestého
měsíce.
Řezem

císařským (sectio caesarea) operateur si utvoří novou
plod nožem, proříznutím stěn břišních a dělohy. Známo, že
Julius Caesar tímto způsobem na svět se dostal. Jméno latinské však
odvozováno i od caedere
títi, krájeti, říznout!. Moderní technika
zbavila i operaci tuto největšího nebezpečí. Nelze než obdivovati se
obětavosti a udatnosti žen, které se obětovaly pro dítě své v době, kde
při plném, jasném vědomí operaci tak bolestné podrobí ti se musily
a přes to jistou smrt před očima měly.
Tělo dětské může rovněž se státi značnou překážkou při poro’du.
Veliký to již rozdíl, jde-li o dítě tlusté či hubené. Těžké jsou porody,
jsou-li děti veliké, pět až sedm liber vážící, jak je vídáme u žen často
cestu pro

—

Tab. XX.

Cvičení siličem svalů.

TAB. XX.

Na volné stěně neb na dveřích lze
upevniti
silice svalů dle R h y a n a. Skládá se ze 2
po¬

lovicí, které lze libovolně měniti, ze železných
háků, kladek a gummových pruhů. Natahujíce
je různým směrem, zaměstnáváme všechny
skupiny svalové. Na př. lze při slabém sval¬

stvu

hrudníku prováděti 4. cvik, čímž svaly
hrudní tak posílíme, že se hruď úzká znenáhla

rozšíří.
2.

Ohybači horních
cvikem, natahovači

údů

posílí

se

1. cvikem,

☆

Paní choré srdcem

a

plícemi mají denně

s ap-

parátem 15—30 minut pracovati, každý cvik
10—20kráte provésti se vší pozorností. K této
tělesné práci radno dle možnosti
připojiti
vzduchovou lázeň, jinými slovy, cviky
má prováděti osoba svlečená. Pak
teprve
působí cvičení to u mladých i starých osob
znamenitě.

Nakladatel Jos. R.

1

Vilímek v Praze.

Tab. XX.
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rodicích. Však i děti vodnatelností hlavy stižené způsobují buď
těžké porody, nebo je porod nemožný. V zájmu matky se skonči

velice
porod
operací. Děti takové zřídka jsou života schopny, nebo brzo zahynou kře¬
čemi a pod., nejsouce duševně normální. I tu alkoholismus bývá příčinou
neštěstí.
Přílišnému

vývinu děcka bráníme tím, že nepovzbuzujeme matku,
aby jedla „pro dva", pila pivo, živila se přes tu chvíli pečivem, množ¬
stvím tučného masa, aby „syn byl statným chlapíkem", nýbrž domlou¬
váme matce, aby žila střídmě a zvláště, je-li prvničkou, aby se podro¬
bila od šestého měsíce dietě výše zmíněné; požívá-li po porodu naopak
potravin bohatých látkami nerostnými, dítě záhy dohoní, oč jsme je
zdrželi ve zvápenatění kostiček. Raději děti zdravé než děti veliké.
Pisatelka se obdivovala živosti, čilosti a zdatnosti dětí, jež se narodily
hubené, s náramným křikem a pak velice se měly k životu beze všech
obtíží

a

nemocí.

O zrádnostech, které

porod ztěžují, blíže zminovati

se

zde

ne¬

musíme.

Dvojčata a trojčata mohou porod ovšem též ztížiti.
Na tab. 16., obr. 7. znázorněno, jak obdivuhodně dvě děťátka
v děloze dobře uložena
jsou. Příliš rozšířená děloha, nemajíc v tenké
stěně s dostatek síly, koná krutou práci jen pozvolna; často
pak jsou
dvojčata uložena v děloze neprakticky, tak že snadno prostoupiti ne¬
mohou. Ochabuje-li matka, skončí se porod uměle, obratem. Často
jest velice nesnadno dvojčata rozpoznati; jistým znamením jest dětský
tep na dvou různých místech. Snad i tu pomohou paprsky X, nejsou-li
plodům nebezpečny.
Těhotenství mimoděložné nastává, oplodí-li se vajíčko
ve vejcovodu a
vyvíjí-li se tam dále. Ovšem že plod, i kdyby úplně
se vyvinul,
nikdy cestou přirozenou nemůže přijíti 11a svět; oby¬
čejně odumře po protržení vaku či mázder plodových, při čemž krev
se vlévá bud do
dutiny břišní a nastane smrt, nebo vlévá se v dutinu
ohraničenou, tvoří se kýla krevná. Odumřelý plod se rozpadává, hni¬
sáním někudy na ven se prodírá nebo „zkamení" a zůstane v životě.
Dnes ovšem nikdo včasné operace lekati se nemusí.

Omdlévá-li tě¬
nastal-li zároveň krvotok z rodidel, tu
pozorné vyšetření jest nezbytno po první pomoci, kterou ovšem rychle

hotná, jsouc nápadně bledá,
u

a

lékaře nutno hledati.

Žena lékařkou
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operacím těmto čítáme: přiložení kleští, obrat, řez císařský, per¬
hlavičky, operace zmenšující, předčasný porod, vybavení rukou,
odstranění lůžka a operace při těhotenství mimoděložném. Cílem vý¬
konů těchto jest, aby porod, jehož normálně skončiti nelze, k šťastnému
konci alespoň pro matku se vedl. Operace má zachrániti buď matku
i dítě, bud jen matku, nebo na výslovné přání matky jen dítě, a rozumí
se, jen za okolností těch se koná; velmi důležité je i ošetření po operaci.
Živoucí dítě dostaneme pomocí kleští, pomocí obratu, řezu císařského
a vybavení rukou — matka ovšem tu trpí a jest zraněna, tak že pak
jest pečlivého ošetřování třeba.
Vysvítá z poměrů zde jen naznačených, jak velice důležito je, aby
ženy se poučily důkladně ve směru tom. Operací snad se matka za¬
chrání, jistě by však nebezpečí nebylo nastalo, kdyby byla opatrně
a přiměřeně v době těhotenství žila; mnohá matka, která snad křivicí
trpěla jako dítě, zabrání-li povstání nemoci této dobrou životosprávou
a zvláště přirozeným způsobem života u dcery své, osvobodí ji
ode všech hrůz těžkých, nebezpečných porodů. Vědět i, znáti něco
jest však jen dobrý začátek — konati, žiti dle toho teprve pojistí vý¬
sledek dobrý a prospěch jistý.
Kleště jsou vlastně jen prodloužením a zúžením rukou operateura.
Kam rukou nemůže, zasáhne kleštěmi. Kleště sestávají ze dvou dílů,
horního, k uchopení hlavičky přizpůsobilého, dolního, k pohodlnému
uchopení a zatažení zhotoveného, jak vidíme na tab. 16. Kleště se při¬
kládají jen po velice pozorném vyšetření, při zjištění polohy hlavičky,
nelzeť ji zachytiti jen jakkoliv! Stojí-li hlavička vysoko, možno kleště
přiložiti zřídka, leda použije-li se kleští zvláštních; horkou sedací kou¬
pelí a studeným poléváním kříže snad se podaří hlavičku níže stlačiti;
natrhliny jsou při kleštích nevyhnutelný, ihned byvše sešity ostatně
dobře se zhojí. Povolí-li bolesti porodní, t. j. stahování dělohy, když
hlavička stojí ještě vysoko, pak nutná operace jiná; není-li hlavička
ještě vklíněna, tu lze provésti obrat 11a nohy a vybaviti dítě rukou.
forace

Obrat

vybavení. Dokud mázdry plodové nejsou protrženy,
provést obrat zevní, po zjištění vadné polohy; obvazem a po¬
lohou hledíme pak plod v poloze zlepšené udržeti; tak utvoříme z po¬
lohy šikmé polohu podélnou. Jsou-li mázdry protrženy a voda plodová
odtekla, vykoná se obrat vnitřní, jak viděti na obr. 346., nutno
jen, aby branka tak byla rozšířena, by operateur mohl rukou do dělohy
vniknouti. U žen, které již byly rodily, a nemá-li operateur ruku příliš

lze

a
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prvniček se to nepodaří. Děloha
při velkém dítěti je možno, že příliš
napjatá děloha se protrhne, což pak ovšem není vinou lékaře, který
při dlouho trvajícím porodu operovati musí. Dle sil vypuzujících
rozhodne se lékař tu pro obrat na hlavu, tu pro obrat na nohy.
Při obratu i při kleštích nutno rodičku položití na přič v posteli,
jak znázorňuje obr. 350. Manžel rodičky ji podporuje — 11a obraize
znázorněna již v narkose, operátem* usedne před rodičkou, kdežto jiný
zdaří bez natrhl in,

velikou, obrat

se

mívá

své místa tencí,

ve

stěně

a

u

tu

Stolice pro

Manžel.

lékaře.

^br. 350. Postel na přič k operacím.

— Mimo tyto osoby nemá
jiný do ložnice vpuštěn býti. V Curychu žil velice vážný a vá¬
žený professor, který vždycky citoval manžela i k menším operacím
a jen v přítomnosti manžela operoval, pravě, že muž m á sám viděti,
co žena zkusiti musí, aby si jí vážil a pak se k ní šetrněji choval.
Pro dítě není obrat vždy bez nebezpečí, zvláště, třeba-li si pospí¬
šit), na př. jde-li o nějakého následníka trůnu, přes to však je operací

lékař, uspání řídící, musí pozorovati tep.
nikdo

spasnou.

Paní 2oletá
V druhém

roce

byla po pět roků provdána; manželství bylo bezdětné.
potratila, následkem chybného ošetření nastal vleklý zánět
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sliznice děl ožni

značnými ztrátami krve. Po léčení vodou a massá/.í
obtěžkala po roce. Děloha ihned se značně
nachylovala v právo. Le¬
žením v noci na levo v posledních nedělích
poloha se zlepšila. V určitou
se

dobu

nastaly bolesti, po 42 hodinách nebylo vsak ani stopy po hlavičce
polohy šikmé stěží bylo lze docíliti polohy raménkem. Zkoušeno
zevními hmaty hlavičku dostati do
pánve; podařilo se však jen raménko
pozvednouti a plod zůstal alespoň pohyblivým. Voda plodová již dříve
odtekla. Aby dítě živo se dostalo na
svět, vykonán vnitřní obrat, ač
neradilo u prvniček jej prováděti, a dítě
vytaženo, matka utržila trhliny
a ztrátu krve značnou.
Přes to vše skončilo šťastně.
Druhý den
stoupla teplota na 37.5* C. a pak zůstala úplně normální. Prsy se na¬
plnily, chuť k jídlu byla dobrá a trhliny dobře zhojeny. Děťátku se
dařilo výtečně při dostatečné potravě,
bylo jen patrno, že ručka, která
se tlačila do
pánve, jest ochablá. V druhé neděli seděla šťastná matka
již v zahradě.
Vybavení může se provésti i při porodu řití, zaháknutím prstu
mezi stehnem a břiškem
plodu a zatažením v čas bolestí.
—

z

Umělý, předčasný porod se provede jen tam, kde by
nebezpečno především pro matku, ale

ukončení těhotenství bylo najisto
i pro dítě, tedy při zúžení

pánve, při nebezpečném onemocnění matky.
zájmu matky vykoná se předčasný porod, v zájmu děcka pak řez
císařský. Umělý porod předčasný nebo potrat provede se prodráním
mázder plodových, vložením válečku nebo
cévky, nebo zavedením kolpeurynteru, váčku kaučukového, naplněného chladnou vodou, vycpáním
pochvy, střídavým vstřikováním a léky. Vše to ovšem vykonati může
jen lékař, a to jen s největší opatrností. Je-li matka těžce ne¬
mocna, tu nelze se dlouho rozmýšleti. Děcko zajisté, i
donošené, val¬
nému zdraví těšiti se nebude,
obyčejně brzy po porodu zahyne, i bylo
by barbarské, matce celou potíž dlouhého těhotenství i porodu uložiti.
Hledmež na věc bez sentimentálnosti;
raději méně o dítě, než udržovati uměle na živu mrzáčka,
jenž konečně přece předčasně zemře.
Vystříhejfřiež se však všeho nedorozumění! Zde nerozhoduje ni¬
kterak přání rodičů, nýbrž j e‘d i n ě
tělesný stav matky.
Zdravá matka jest zavázána povinností
mravní, dítě donositi; nechce-li děti míti, neměla se provdati, a nechce-li v určitou dobu
jich
mí ti, nechť si to rozmyslí dřív e.
Smutný příklad: Žena 3oletá porodila těžce po třikráte, po porodech
několik neděl byla nemocna. Dvě děti
zemřely, jedno zůstalo na živu.
Zajisté, že nebohá ta žena již neměla obtěžkati a svědomitý a útlocitný
manžel měl ji dalších útrap ušetřiti. Muž
její, netečný, sobecký na to ani
nepomyslil. Jakmile se zotavila musila zase pracovati a pana manžela
V
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zad a tam při¬
a přes to žena ta obtěžkala. První dobu těžce trpěla bolením
vrhnutím, velkou slabostí a obtížemi v životě. Kdyby bylo

obsluhovati. Děloha po

rostla,

POR

posledním porodu ohnula se na

těhotenství šťastně se skonciti,
narovnání bylo však nemožno, protože byla děloha přirostlá. Děti
neměly žádné síly životní — ze tří dvě zemřely, matka sama při
každém porodu byla v nebezpečí života a těhotenství vůbec nemohlo se
skonciti pro značnou změnu dělohy, i byla tu možná jen jedna věc, po¬
zorné odstranění zárodku. K tomu však žádný operateur se nechtěl
odhodlati, žena nebyla ještě dosti oslabená a měla se nyní octnouti v bez¬
prostředním nebezpečí života. Vše ponecháno osudu. Vodou opatřila
si nebohá poněkud úlevy, až nastala svépomoc. V pátém měsíci uskřinutá děloha již se zvětšovati nemohla, zárodek odumřel a za veliké
ztráty krve a choroby vypuzen. Uměle a mnohem dříve vykonaný
potrat by byl ženě té zachoval více sil. V případě podobném nutno
raditi se nejen s lékařem, který ošetřoval dřívější těžké porody, nýbrž
nutno žádat i rady ještě jednoho lékaře.
Pozoruj e-1 i však děvce, že
schopno není zdravé děti roditi, lépe učiní, nevdá-li se. Sloužiti dobré
věci jiným způsobem, obětovati se rodině, jest výkon záslužnější
ušlechtilejší a větší, než s nasazením vlastního života darovati život
chatrnému robátku, jež se plouží životem nevědouc, má-li žiti či vlastně
přece jen umřití. Jest nás ženských všude příliš mnoho, všechny vdáti
se nemůžeme, nechrne to tedy zdravým, statným, tělesně schopným.
A ještě příklad z praxe lékařky, která vyprávěla: V květnu objevil
se u mne páreček manželů, který zažil již dosti útrap v manželství.
První dítko musilo býti v životě matky utraceno, protože nemohla hla¬
vička pánví prostoupiti. Paní ta byla velmi slabá při operaci i po ní
a se strachem očekávala nový porod.
Však nelenila tentokráte. Četla,
studovala, hledala prostředek nějaký, radila se s různými lékaři — žel,
že každý jí řekl a radil něco docela jiného. Konečně ji někdo poslal
ke mně. Paní byla chudokrevná, malá, slabá, 29 r. stará. Zevní roz¬
měry pánve byly dobré, průměr přímý však zúžen (pozdě začala běhati, přestála křivici). Děloha na zad nakloněna, těhotenství v druhém
měsíci. Všeobecný stav nepříznivý. Úlohou mojí bylo, nejdříve na¬
rovnat i dělohu a sílícími koupelemi umožniti donošení plodu. Po ně¬
kolika dnech se nám podařilo narovnání dělohy a mladá paní s lepší
nadějí se vrátila domů. Děloha zůstala na svém místě a různé obtíže
zmizely, písemně jsme se dorozuměly o ostatním. Jsouc vegetariánkou,
snadno se vpravila v dietu dle Dr. Collinse, vystříhala se vápenatých
potravin a požívala mnoho sladkého ovoce. V létě pilně se koupala ve
vzduchu, brala sedací lázně 320 C na 220 C. ochlazené a přibývalo jí
lze

dělohu

narovnat i,

mohlo

by
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sil, vedlo se jí rozhodně lépe. Porod měl nastat i koncem prosince nebo
počátkem ledna; mladá paní přišla zase 20. prosince a ubytovala se
v klidném domě,
kde byla pod mým dohledem. Hlavička stála nad
vchodem pánve, když přišla, ale zase se odchýlila; po bolestech, které
opět zmizely bez' výsledku, počal porod 6. ledna. Bolesti porodní byly
dobré po celou noc, hlavička však do pánve nevstoupila,
přes to,
že jsme užili horkých sedacích lázní k sesílení bolestí.
Paní počala
ztráceti naději i odvahu, a síly ochabovaly. Rodíce toužebně si žádali
dítěte a plakali oba, vidouce špatné ty vyhlídky, i bylo na case, rozhodnouti, co činiti, aby matka i dítě se zachránily. Nezbýval než obrat na
nohy nebo řez císařský. Obrat byl povážlivý, protože porod nebyl zdržo¬
ván jen slabými bolestmi, nýbrž i nepoměrně velkou hlavou, která
by ani
při zatažení nohou do pánve vstoupiti nemohla. Řez císařský byl zase
za okolností těch
povážlivým pro matku, která již teď ochabovala.
Povolán operateur,

abychom s rodicí vše zrale uvážili. Tu náhle
jedenáct hodin dopoledne se mázdry plodové protrhly i rozhodli jsme
seckati ještě. Bolesti porodní staly se vydatnějšími a hlavička počala
sestupovati — naděje se zase vzmáhala. Ve dvě odpoledne operateur
přišel dohlédnouti, a rozhodli jsme, že v klinice vše k řezu císařskému
se
připraví, prozatím že však vyčkáme ještě několik hodin. Porod mohl
pozvolna pokračovati, mohla se však dostaviti i náhlá ochablost a bo¬
lestí porodní mohly úplně přestátí; tu ovšem bez řezu dítě bylo ztra¬
ceno. Tak se měla věc ve dvě
hodiny odpoledne. Bolestí nyní přibývalo
a
paní počala volatí, že to již nemůže vydržeti, a ve tři — děťátko se
narodilo, statný hošík jako lusk. To bylo radostí! Paní byla značně
vysílena a zdálo se, že útrap není konce — lůžko zůstalo jako přiko¬
váno. Horká láhev na život, studené omývání zad, massáž
dělohy —
nic plátno! Po třech hodinách bylo nám zakročiti
energičtěji. Muž
a porodní
pomocnice chopili se šestinedělky, držíce ji nad sedací kou¬
pelí, a polévána zprvu džbánem vody 420 C. po životě a pak džbánem
140 C. — kteráž operace se jí zdála hrůzně „energickou", ale pomohla.
A byla šetrnější než vybavení rukou, po čemž tak často těžká onemoc¬
nění nastávají. Sotva zase dobře na lůžku uložena
byla, již vyšlo
lůžko úplné, děloha neodolala energickému pobídnutí a vší silou se sta¬
hujíc lůžko vytlačila. Konečně bylo vyhráno! Paní počala se sháněti
po jídle, mělať hlad. Dobré mléko již bylo obstaráno a s potěšením je
teď srkala, přikusujíc suchar se solemi
živnými — ihned jsme počali se
starati o potravu nyní na součástky vápenaté bohatou. A
nyní nastala
poslední starost, činnost žláz mléčných. Prsy již po několik neděl
chladnou vodou omývány a bradavky povytahovány. Přes zdánlivě
tak „špatnou" stravu měla naše šestinedělka
hojnost mléka a rychle se
v
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rozmýšlel, pozvolna jen se zota¬
voval po těžkém porodu, ale pak náhle se s chutí měl k světu a živil se
výtečně, jen pupek pozvolna se hojil, a matka, nemohouc dobře snésti

zotavovala.

Chlapec s počátku se

mléko, měla po krátkou

a po několika
vede velmi dobře.

napravilo
novi

se

zažíváním, ale to vše záhy sc
měsících jsem obdržela zprávu, že matce i sy¬
dobu obtíže se

L

Ú Ž K O.

úlohu při
děloze objeví
lůžko bývá
přičinění,
žen
skončen;

Pojednáme zvlášť ještě o lůžku, jež má tak důležitou
porodu a po něm. Za porodu přirozeného a při normální
se po porodu děcka opět tak energické bolesti porodní, že
po čtvrt, půl hodině vypuzeno beze všeho cizího
a u
zdravých potom bez krvácení, bez bolestí porod šťastně jest
rodička byvši umyta a ošetřena, žádá-li toho, i poněkud nakrmena,
může si bdpocinouti, když jsme jí byli položili chladný obkladek na
život, aby děloha lépe se stáhla a vše se upokojilo; po dvou
obkladek se obnoví. Při mrazení, chladném počasí a při nastalém po¬
cení šestinedělku přikryjeme; okno necháme vždy poněkud otevřené
a zatopíme, třeba-li.
Při všeobecné ochablosti nebo při slabých bolestech lůžko se ne¬
objevuje; tu lékař užije hmatu Cradéova: obě ruce založíme za
lohu a palci tlačíce na plochu přední, hledíme lůžko vytlaciti, cekajíce
na stáhnutí se dělohy. V novější době však opět se upouští od násilného
tlaku na dělohu. Zajisté jest střídavé polévání šetrnější, ač méně po¬
hodlné. Šestinedělku polijeme nad nádobou dosti objemnou vodou 420 C.
a pak 140 C. teplou, načež po energickém stažení dělohy lůžko vyjde.

hodinách

dě¬

sedací koupel 120 C, kterouž velice
pak nezbude než vybavení rukou, což
se ostatně provede ihned,
je-li krvácení značné — není-li krvácení,
vyčkáme i deset hodin. Nikdy nesmí se tahati za pupecník, jenž bud
přetrhnouti se může, bud se tím odtrhne kus lůžka a z rozevřených tím
Til řine se ještě více krve. Po zánětech sliznice děložní srůstá lůžko
dělohou a tu pomůže jen vybavení bud rukou nebo ostrou lžičkou.
Obr. 352. znázorňuje vybavení rukou; vidíme, jak prsty se sunou mezi

Pingler doporučuje krátkou
chválí; zůstane-li i to bez účinku,
Dr.

s

děložní a šetrně koláč odlupují.
Ovšem vybavení rukou není bez nebezpečí, jako všechny manipu¬
lace uvnitř těla, proto by se nemělo prováděti hned po dvou hodinách,
když není krvácení. Ovšem tu třeba největší chirurgické cistotv.

lůžko

a

stěnu
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Zmíníme se i o k
děloha se stáhne, tím

r v

á

lépe

c e n

:

í po p

sevrou se

krvácení.

orodec h. Čím lépe prázdná
i žíly a cévy přetržené a není

Je-li děloha ochablá, byvši příliš roztažena velkým
plodem, velkým
vody plodové, následkem všeobecné slabosti, tu se musíme
snažiti vší silou ji přiměti k
energickému stažení. Ovšem může krvá¬
cení po porodu míti i
jinou příčinu, ale rozumí se, že lékař ci lékařka
množstvím

Obr. 351.

Vytlačení koláče.

prohlédnou v čas pochvu a dolní oddíl
dělohy, není-li tu krvácejících
trhlin, které několika stehy se zavrou. Při krvácení z
dělohy následkem
ochabnutí provádí se
šetrným způsobem massáž dělohy samé; nepomůže-li, vstřikneme horkou vodu 50° C.
Výtečně prý působí sedací
koupel dle Dr. Pinglera, žáka Priessnitzova,

„Šestinedělku

zvednou dvě

jenž

osoby

z

ve

své knize píše:

postele, podrží nad sedací koupelí,

pomocnice porodní smočí ruce ve vodě a tře
jí život a záda, načež spustí
do koupele, několik osob tře
energicky kříž, stehna, život a pak se
polije z konvice na životě a v kříži a opět se tře, po minutě znovu se
polévá, pak se položí na lůžko, dobře usuší,
přikryje a teplýma rukama
tře znovu. V právo a v levo sedí
osoba, která teplou rukou pod pose

489

ŠESTINEDĚLÍ.

kryvkou, aniž ji pozvedá, stehna tře. Jest
po ochlazení ihned se postaral o dobré
3—4 minuty a po prvním leknutí jest
vykoupané velice lehce. Neručím vsak
za výsledek, je-li voda teplejší io° R.“
Zajisté jest koupel tato méně nebez¬
pečna, ač komplikovanější, než vycpá¬
ní dělohy. Ucpáním zastaví se krvá¬
cení, ale způsobí se značným staho¬
váním se dělohy kol cizího tělesa i vel¬
ké bolesti, často nastane horečka, a
není to prostředek nevinný, kdežto
koupelí docílíme, aniž bychom se dotkli
vnitřku dělohy, pomocí stahů děložních téhož, povzbuzujíce nad to nervy
a

hlavní povinností lékaře, aby
zahřátí. Koupel ta trvá jen

Obr. 352.

tkaniva.

Vybavení koláče rukou.

porodu má i pomoc¬
ještě práce dosti, a nutno vyčkati, neukazují-li se přes šťastný
průběh příznaky ochabnutí v děloze. Kéž vodoléčba i tu se vzmáhá
Vidíme, že

po

nice i lékař

k blahu matek i

novorozenců!

ŠESTINEDĚLÍ.
porodu do úplného skorém vyrov¬
způsobených na děloze, zove se šestinedělí
není však dobou nemoci. Zdravá šestinedělka
jest po ukončení porodu unavena a touží po klidu, mimo bolesti po¬
porodní jí však nic netrápí. Jeví-li příznaky znepokojující, pak jest
tím vinno ošetřování nevhodné. Posloucháme-li, co se vypráví o těžkém
šestinedělí, tu se podivíme, jaké panují názory o tom, čeho šestinedělce
třeba a co by jí mohlo uškoditi. A to i v rodinách, v kruzích tak z v.
vzdělaných. Mimovolně se ocitujeme ve středověku, v nízké, tmavé
jizbě se špatným vzduchem, šestinedělka zahrabána pod kupou peřin,
pot se jí jen řine s tváře. A probůh jen ne čerstvý vzduch a omýti i i
celou, to by byla její jistá smrt! Tak tomu bývá i dnes!
Docela jinak nás o věci poučuje pokročilá věda zdravotnická.
Doba, která uplyne od ukončení

nání změn, těhotenstvím
a trvá až i přes šest neděl,

Mnoho světla a mnoho

čerstvého vzduchu,

na

život rozbolavěný

chladný obkladek a později vlažné omytí celého těla; ovoce,

ihned

žádné maso, žádnou kávu, dokud první týden nepo¬
Vlažnými klystýry vyprázdníme střevo, zažívání bude normální,

mléko, žádný chléb,
minul.

Žena lékařkou.
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:

nálada dobrá a mléka hojnost. Mléko se ztrácí při horečce,
bývá krvotoky, řidčeji stává se i naopak. Ssaje-li kojenec ne¬
dostatečně, zase se staví přílišně v prsech. Oloupíme-li pak kojence
o nejlepší, nej přiměřenější potravu, trpí tím i matka velice.
Prsy zduří
tu tou měrou, že nebohá matka sotva může rukama hnouti, trpí prudkými
bolestmi v zádech a prsou a děloha se pak nezmenšuje ani tak rychle
ani v té míře, jako kojí-li matka své dítě sama. A tak často na úkor
děcka, na úkor matky bez dlouhého rozvažování se kojení rychle
přetrhne.
Zavinutí dělohy, jak jsme již podotkli, počíná po porodu
stahováním se a znenáhlým, přirozeným úbytkem, který značně se pod¬
poruje kojením. Po několik dnů ještě můžeme hmatem se přesvědčiti
snadno o velikosti dělohy, jež jako koule z malé pánve vystupuje, zmen¬
šujíc se však stále, asi dvanáctého dne zmizí opět ve své skrýši, v malé
pánvi. Teprve po šesti nedělích blíží se zase dřívější své podobě, zů¬
stává však vždy o něco větší.
Očistky jsou odměšováním z dutiny děložní, jak je vidíme při
každé ráně otevřené, přestanou s vyhojením rány, tedy asi v šesti ne¬
dělích.
Očistky jsou s počátku krvavé a pak vždy jasnější. Zdravé
ženy, bez chorob ústrojí malé pánve, mají očistky nepatrné, slabé,
snadno krvácející ženy mají očistky příliš hojné.
Je-li zažívání nor¬
mální, položili-li jsme chladný obkladek na život, nezapáchají očistky
nikterak, není bolestí ani zpruzení zevních částí.
Tep a teplota jsou u žen zdravých normální, nebo pozoru¬
jeme odchylky jen nepatrné.
Stolice jest z počátku zadržena, zvláště, postarali-li jsme se,
jak se vždy má státi, před porodem o řádnou stolici. Při dietě již
zmíněné, při chladném obkladku dostaví se zase sama. Zlení-li se přece,
postačí teplý klystýr s olejem.
Jak dlouho má omladnice zůstat ležet? Až děloha se zase skryla
v malé pánvi a postel ji
počne páliti. To bývá za poměrů normálních
osmý, desátý den. Je-li však omladnice slabá, výtok ještě zakrvavělý,
pak si zůstaň ležeti třeba i 14 dní. Ošetření nemocných musí se díti
dle jistých pravidel, ale přizpůsobíme je proto vždy poměrům každé

spánek a
zadrženo

nemocné zvlášf.
Váha tělesná

stoupá a brzo dosáhne lí šestinedělky předešlé
šestí až osmi nedělích při kojení jest i vyšší, mladá matka jest
svěžejší a čilejší než kdy před tím, a vidíme, že jí slehnutí prospělo
a že mateřství za
poměrů přirozených ani neoslabuje, ani
nehyzdí!

výše,

po

HOREČKA
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HOREČKA OMLADNÍC.
Každá omladnice

jest osobou poraněnou a v plen danou one¬
rány, vniknutím nákazy, infekcí nebo tvořením se látek
nebezpečných ve vlastním těle.
mocnění od

letech čtyřicátých století devatenáctého pomýšlelo se na
to, že horečka omladnic v nemocnicích, porodnicích vzniká infekcí a že
by lze bylo jí zabrániti. Byl to vídenský lékař Dr. Semmelweiss, který
určitě pronesl svůj náhled, že každá horečka omladnic povstává vnik¬
nutím látky rozkládající se, látky živočišné, organické, která za operace
a
nečistým ošetřováním k zraněným částem se dostává.

Teprve

Ale

co

vyvolavší,

v

zemřelo žen,

se

matek, než náhled ten,

zprvu

velkou opposici

ujal!

Semmelweiss, nyní ovšem právem prohlašovaný za dobrodince
lidstva, dokázal přes všechny útoky a všechno příkoří, že absolutní
čistotou

ruky, dotýkající se omladnice, nástrojů a celého okolí onemocnění
se řidší, a tu počala reforma a antisepse, která, žel, rovněž
nebyla bez nebezpečí, četné byly otravy kyselinou karbolovou a sublimátem, při zaplavování rodidel vstřebávanými. Tu teprve, zároveň po¬
mocí zkušeností v chirurgii získaných — kde se dálo totéž po zname¬
nitých pracích Listerových — přešlo se k asepsi. Dříve měly se orga¬
nismy škodné ostrými lučebninami usmrcovati, to byla antisepce, a ted
nejpřísnější čistotou má se vzniku a rozšíření jich bránit a zameziti, to
jest asepce. Dlouhá jest cesta za pravdou!
horečkou stalo

Lékař i

ošetřovatelky čistí si nyní

ruce co

nej pečlivěji, oblékajíce

svrchní šat

prací, vždy čistý, ba koupajíce před většími operacemi i sebe,
nejen nemocné, které se podrobí neméně důkladnému očištění. Ná¬
stroje se vyvářejí před operací i po ní, pečlivě se uschovávají po operaci.
Látky obvazové sterilisují, čistí se horkem a parou. Přísně zakázáno
studentům, kteří krátce před tím mrtvol se byli dotkli, omladnicím se
přiblížiti. Výsledek byl překvapující. Onemocní-li přes to omladnice
horečkou, pak se to stane následkem velké, těžké operace nebo zbylých
částí mázder, rozkládajících se, hnijících, nebo při chybné výměně látek,
kdež vinou otřesení celého organismu (porodem) dostane se škodlivina
na úrodnou půdu. Již jsme se zmínili, že
prof. Kocher zpozoroval zhoub¬
nou horečku u operovaných, kteří trpěli katarrhem střevním v době
ope¬

tak může i žena, před porodem churavá horečkou, onemocněti po
porodu, zvláště byla-li mužem kdys nakažena kapavkou.

race;
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a

:

Operace tedy při největší péci nikdy nebezpečí prosty nejsou
doufejme, že užitím vodoléčby v porodnictví stanou se i vždy

řidčími.

části mázder, v děloze zbylé, tu nezbude^ než opatrně je
klidných lze to provésti i bez narkosy; po vyškrabání
přiložíme studený obkladek a později dáme koupel sedací a mír¬
Jde-li

odstraniti.

nou

o

U žen

diétu.

Těžká horečka povstane po neopatrně a
raci nebo při náchylnosti k zánětu.

brutálně provedené

ope¬

Při vstřebání

odměšovaných tekutin z rány může nastati horečka
resorpční lehká, ale proto vždy ihned nutno zpraviti lékaře. Ale pak
nastává horečka osudná při zánětu dělohy, při vředu omladničním, t. j.
infikovaném na zevních částech, při vchodu pochvy atd., při hnisavém
zánětu tkaniva a vaziva pánve, při zánětu pobřišnice, forma nej nebez¬
pečnější — všeobecná sepse, zavlečení nákazy cévami do celého těla,
kterou zvláště dříve ženy v porodnicích po třech, čtyřech dnech
hynuly.
Při horečce po

slehnutí nutno ovšem bez odkladu povolati lékaře,
který po vyšetření pozná, oč jde. Při ošklivém, zašedlém, zapáchajícím
výtoku vystřiklíje se svařenou, ochlazenou vodou, do níž se dá špetka
soli; do pochvy se vloží smočená vata a dá se obkladek kol života,
který každou hodinu se obnoví, 20° C. teplý. Přesahuje-li horečka
38° C., celé, vlažné zaobalení nebo studené obkladky na lýtka a po¬
léváme tělo vodou 350 a 230 C. Při hnisání ve vazivu pánve pilně mě¬
níme obkladek na život a zaobalíme nohy do teplého obkladku a po
zapaření kolena studeně poléváme; i paření v posteli prospívá, a pod.
Vlažné, malé kly stý ry jsou nemocné velice příjemné a vnitřně ochla¬
zují skorém bezprostředně zanícené části ; strava buď lehká, tekutá.
Horečka omladnic objevuje se v tak značných variacích, že nelze učiniti
si žádný předběžný plán, tu se rozhoduje při každém případě zvlášť
a i v
jednotlivém případě nutno často rychle měniti. Léčení vodou má
tu velice cennou a vzácnou vlastnost, že působí nadmíru příznivě na
ústřední ústrojí nervové, proto zasluhuje nej bedlivější pozornosti.
Budiž i

podotčeno, že po neúplném potratu rozkladem zbyvších,
odumřelých částí může nastati septický zánět sliznice děložní — odstra¬
nění jich ostrou lžicí jest nevyhnutelno.

OŠETŘOVÁNÍ
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Připojujeme k dřívějším vyobrazením obr. 353. a 354-* znázor¬
ňující žlázu mléčnou. Příroda přemoudře nás zbavila starosti o
potravu novorozeněte tím, že tato se tvoří ihned též v těle mateřském,
a při žádné jiné potravě kojenci se tak dobře nedaří, jako při této; naší
úlohou jest, tento pramen životni ošetřovati a zachovati. A jak si tu

první

vedeme? Předně dáme matce

přiměřenou stravu • a pak
ošetřujeme a připravujeme
prsy v čas, snadnof one¬
mocní.

Vídáme

ženy,

věru

stravě

které při

nedostatečné

mají množství mléka; jiné
při hojné stravě po třech
nedělích nemají již ani kapky
mléka. To jest bud zvlášt¬
ním ústrojím žlázy mléčné

zase

nebo výměnou látek matky,
která není dosti čilá, aby tvo¬

bylo.
Jest to úkazem všeobecným,
ření
že

se

v

mléka hojné

městech

žláza mléční

zakrňuje, dílem tlakem odě¬
vu
vysoké šněrovačky,
dílem stravou
příliš masa
Obr. 353. Průřez žlázy mléčné.
a lihovin, — dílem i nečin¬
Znázorněny dvč žlázky s mlékovody ústícími
ve bradavce.
ností horních končetin vyvi¬
nují se prsy.-5 množstvím
tuku, ale málo tkaniva žlázovitého. Ztráta pokrmu nej přirozenějšího
a nej vydatnějšího znamená však zvrhlost nové generace, příliš velkou
úmrtnost kojenců, oslabení jich, neduživost a nemoci dětí vzrůstajících.
Nedostává-li se jim potravy, která má všechny součástky nutné v po¬
měru nezbytném a která přes to jest úplně sterilní, netknet se ji
vzduch, plný zárodků mikroorganismů, musí kojenec se živiti po¬
travou, již uměle stále měníme, nikdy v stejném složení mu podati
nemůžeme, která z nádoby do nádoby přelévána brzo má množství zá¬
rodků organických a svědciti mu při nejlepší naší vůli nemůže a ne¬
bude. Jak důležito jest tedy, aby mladé matky děti své samy živiti
—

—
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mohly! Najisto nemají zanedbati ničeho v ca1 s těhotenství a
v
šestinedělí, čím by mohly činnost žláz mléčných povzbuditi a sílití;
nepodaří-li se mladé ženě chybné ústrojí oživit i, tož alespoň není vinou
j e j í, dá-li život děcku, aniž by mohla i první výživu mu poskytnouti.
Snad měla otce alkoholika
líh dle statistických údajů ruší
schopnost
děti živiti
snad byli rodiče její nemocni,
příjiční atd. a konstituce
její jest jen výsledkem způsobu života předků jejích a zároveň pří¬
činou neschopnosti k životu potomků,
jež často podmíněna nedosta—

—

Obr. 354. Žláza mléčná po dobu

kojení.

tečným vývinem výživných ústrojí matky. Jaký to řetěz osudných
Obyčejně těžce pracující ženy nevědí při nej jednodušší stravě,
kam s mlékem, a kojí mnohdy děti dvě
najednou.
článků!

Za svobodna

nebyly den co den staženy a schouleny nad ruční
prací, nýbrž těžce pracovaly rukama, a to na čerstvém vzduchu, při
černém chlebě, mléce a jablkách.
Proto vždy znovu obracíme pozornost k mládeži.
Otužujte děv¬
čata, starejte se o to, aby nabyla síly jednoduchým, zdravým způsobem
života, at se neštítí ani těžších poněkud prací domácích, přiměřeně-li
oděny, nic si tím neuškodí, ale svaly si utuží, nabudou zručnosti a zdraví,
sportem rozumně prováděným si je upevní, sport ovšem prací není!
Přes prsa má šat býti volný, protože tlakem denně
působícím na¬
stává úbyt. Mimochodem řečeno, nedivíme se nic stále se množícím
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—
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kojení.
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článků!
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odtéká

I

již před porodem.

Tu pozvedneme prsy švédskou páskou,
obr. no., nebo šatem trojhranným dle
vyobr. 355. a 356., načež výtok poněkud ustane, a zároveň chladně
omýváme; v tu dobu nutno se chrániti teplých nápojů. Někdy odtéká
následkem ochablosti prsů skorém všechno mléko; tu nepomůže, leda
ošetřovat i celé tělo důkladně před novým těhotenstvím, a tím se ztratí
kterou vidíme znázorněnou

na

i místní tato slabost.

častým zlem bývají malé trhliny v bradavkách, které
nastávají při kůži velmi jemné a silném ssání děcka. Jest proto velice

Obr. 355.

Obr. 356.

Trojhranný šátek.

důležito, ošetřovati bradavky před slehnutím. Zhojiti trhliny jest ve¬
lice obtížno, zabráni ti jim snadno. Před porodem asi měsíc omývají
se jemně vlažnou vodou, smíšenou s vodou kolínskou.
Je-li nastávající
matka blondýnka, pak se časem přikládá, zvláště ke konci těhotenství,
malý obkladek smočený ve smíšenině vody s tinkturou myrrhovou —

půl sklenice vody. V cas kojení omývá se bradavka po
s dvoj uhličitanem
sodnatým (na špičku
nože do sklenice vody) nebo jen chladnou cistou vodou. Při trhlinách
přikládá se obkladek, smočený ve vodě bórové 2% 30° C., jejž často za¬
měňujeme, a ustanou-li bolesti, pomázneme olejem mandlovým, chrá¬
níme ji před třením a tlakem. Přes všechny bolesti musí nebohá matka
zkoušeti, lze-li dítě k prsu přiložiti; snad se to podaří pomocí přístrojku,
který má každý bandažista na skladě.
20
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na

odložení dítěte ihned vodou

TĚHOTENSTVÍ

odtéká

I

již před porodem.

Tu pozvedneme prsy švédskou páskou,
obr. no., nebo šatem troj branným dle
vyobr. 355. a 356., načež výtok poněkud ustane, a zároveň chladně
omýváme; v tu dobu nutno se chrániti teplých nápojů. Někdy odtéká
následkem ochablosti prsů skorém všechno mléko; tu nepomůže, leda
ošetřovat i celé tělo důkladně před novým těhotenstvím, a tím se ztratí
kterou vidíme znázorněnou

na

i místní tato slabost.

častým zlem bývají malé trhliny v bradavkách, které
nastávají při kůži velmi jemné a silném ssání děcka. Jest proto velice

Obr. 355.

Obr. 356.

Trojhranný šátek.

důležito, ošetřovati bradavky před slehnutím. Zhojiti trhliny jest ve¬
lice obtížno, zabráni ti jim snadno. Před porodem asi měsíc omývají
se jemně vlažnou vodou, smíšenou s vodou kolínskou.
Je-li nastávající
matka blondýnka, pak se časem přikládá, zvláště ke konci těhotenství,
malý obkladek smočený ve smíšenině vody s tinkturou myrrhovou —

půl sklenice vody. V cas kojení omývá se bradavka po
s dvoj uhličitanem
sodnatým (na špičku
nože do sklenice vody) nebo jen chladnou cistou vodou. Při trhlinách
přikládá se obkladek, smočený ve vodě bórové 2% 30° C., jejž často za¬
měňujeme, a ustanou-li bolesti, pomázneme olejem mandlovým, chrá¬
níme ji před třením a tlakem. Přes všechny bolesti musí nebohá matka
zkoušeti, lze-li dítě k prsu přiložiti; snad se to podaří pomocí přístrojku,
který má každý bandažista na skladě.
20

kapek

na

odložení dítěte ihned vodou

TĚHOTENSTVÍ

498

I

svaly, aiby stále sebou nevrtěl. Pak nutno přiložiti kojence tak,
aby si nezabořil nosícek do prsu matčina; tím ovsem byl by zbaven
možnosti dýchati, ústy dýchati při ssání ovsem nemůže a maje smáčk¬
nutý nosícek úplně ucpaný, sotva prs uchytil, hned jej zase pouští, opět
jej uchopí, opět pustí, konečně hladem se rozlítí a křičí, jako-by ho na
notlivé

Obr. 358.

vidlice bral,
a

horem

a

pádem

tu se
se

Nesprávná poloha a drženi.

honem řekne: „n echce plti, nesnáší

běží

pro

lahvičku

se

mléka",

šeredným černým cumlíkein.

Vždy stará věc: pečlivě, dobře pozorovati a správně
nati, jedině to nás sprostí chyb a zajistí výsledek.

přemýšleti a jed-
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porodu povstalé jsou tak důležité, že se k nim vracíme.
vyobrazení — jež snad nedostačí laikovi, neboť bez
rozdílu v barvě nelze věc tak dobře znázorniti, jak bychom si přáli.
Vidíme na obr. 359., jak se přední i zadní stěna pochvy v záhybech
derou na ven, trhlina sahá až k řiti.
Úplnou jest trhlina, je-li protržen i svěrací sval řiti. I laik po¬
chopí, pohlížeje na vyobrazení naše, jak nepříznivá jest tu situace
pro vnitřnosti, protože pozbyly
všeliké opory dole a při chůzi,
při kašli, při ohnutí tlakem stále
puzeny jsou v místo nej menšího
odporu — dolů.
Nejen velká, úplná, ale i kaž¬
Podáváme

za

tu

dá malá trhlina má

se

ihned po¬

sešiti; zastaví se nejen
krvácení, ale tkaniva, přiléhající
zorně

těsně k sobě po sešití, úplně sro¬
stou a tvoří opět pevný podklad

vnitřnostem

pánevním. Ovšem
při největší čistotě i menší
trhliny se zhojí, ale n e ú p 1 n č,
t. j. ne po celé délce, hráz z ůstane zkrácena,
a
to jest
osudné. Kdyby porodní pomoc¬
nice byly vycvičeny v sešití m a1 ý c h trhlin — velké trhliny a
trhliny vnitřní vyžadují zruč¬
ného operateura — nebylo by tolik sestouplých děloh po jednom jen
porodu. Ovšem pomocnice porodní se často rozpakuje, po volatí lé¬
kaře k sešití malé trhliny; již objevení se lékaře po porodu se
vykládá
v
neprospěch její zdatnosti, a často také výlohy ve skrovných poměrech
již při porodu nejsou lhostejný.
Děloha nebo pochva nesestoupí po každé trhlině; často jsou
svaly na dně pánve znamenitě vyvinuty nebo děloha jest nahoře po¬
někud srostlá a nepohne se, to jsou však vyjímky, pravidlem jest, žel,
ochablé svalstvo, ochablé tkanivo následkem chudokrevnosti příliš po¬
že

kročilé.
Sešitá hráz
a

pokryje

denně dvakráte

se

čistou, suchou vatou, aby výtok se zadržel,
omyje vlažnou vodou; asi desátý den, někdy

se

dobře
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dříve, vyjmou
chladné vlhké

I

stehy. Nastal-li však zánět a pálení, přiložíme
obkladky, při hnisání pilně se vystřikuje, ale to řídí
se

již lékař.

PORODNICTVÍ U RŮZNÝCH NÁRODŮ.
U
žena

národů,

porod

na

sama,

docela nízkém stupni vývinu stojících, odbude si
beze vší pomoci, jako se děje u zvířat; snad jen

Obr. 360.

Těžký porod

v

Kerrii

na

Bílém Nilu.

zkušenější sousedka trochu přihlédne; pisatelka viděla, jak i stará, zku¬
šená kočka Mirette přisluhovala při „slehnutí" mladé, nezkušené dcery
Blanchette, která se uchýlila v kuchyni do skříně, ale byla tak nepo¬
sedná, že ode dvou koťátek utíkala — a mělo se jich narodí ti ještě ně¬
kolik. Matka dceru mocí táhla za krk do „kouta", sama si ulehla těsně
vedle ní, všemožně jí lichotíc, lízajíc ji a s namáháním ji tam konečně
udržela. Dcera ta vůbec byla matkou originelní, šla-li na honbu, na
louku, po cvrčcích a podobné zvěři, vláčela slepá ještě koťátka s sebou,
ze strachu je nechtěla nechati v zásuvce; přišla-li na to „babička",
odvlekla zase koťátka do postýlky. Jest nadmíru zajímavo pozorovati,
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vyvinul stav pomocnic porodních, známý za starých dob na př. u starých
Řeků. Povinností jejich bylo mezi jinými, zanotovati zpěvy zažehnávající a k uspíšení porodu sloužící, stlačovaly rovněž život rodiček
šatem, aby vypuzení rychleji pokračovalo; vědělo se již tehdy, že po¬
lohou rodičky možno říditi porod, a již staří řečtí lékaři při
chybné po¬
loze vykonávali obrat na hlavu.

Obr. 363. Slehnutí

Římské

na

zvláštní stolici.

porodní pomocnice již vyšetřovaly rukou, uměle rozšiřo¬
valy branku, aby porod usnadnily, a k vypuzení koláče dávaly pro¬
středek ke
kýchnutí. Velký obrat nastal i v porodnictví pitváním
první ženské mrtvoly v Itálii ve 14. století.
Na vyobrazeních ze středověku vidíme, že ženy při porodu bud
stály, bud seděly, k čemuž jim upravena zvláštní stolice porodní.
Zajisté porod leže jest méně rychlý, protože rodička může jen málo
vypuzení podporovati, ale k porodu stoje, kleče, sedě jest více sil třeba,
mnohá z našich dam by nám jednoduše při tom omdlela. Zdravé, silné
—
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těle, a dobře-li se k světu má, snadno se obohatí vssáním ioo gr. krve,
a sečkáme-li, může z cev pupečních i dalších 50 gr. ještě dostati. Vše¬
obecně známo, že malé děti a starci nesnášejí dobře ztráty krve, a my
si toho

nej důležitějším okamžiku nevšímáme, ba, naším přičiněním
zdravý, silný novorozenec svou pout světem uměle způsobenou
chudokrevností! Jinak ovšem při porodu dlouhotrvajícím, kde dítě
zdánlivě mrtvé se narodí a jen energickým přičiněním k životu se jaksi
donutiti musí
ale to není pravidlem, nýbrž výjimkou. Tedy teprve,
když tepny pupeční přestaly tepat i — asi za 10 minut — nesmíme je
však pevně mezi prsty sevříti,
pozoruj eme-li tep,
tím bychom chráněnce své¬
ho rovněž o krev oloupili
podvážeme pupecník
opodál bříška a výše
ještě jednou a mezi obojím
podvázáním jej přestřih¬
neme
nůžkami pečlivě
očištěnými. Zbytek pupecníku, nejsa již živen po
přetětí cev, odumírá a po
3 až 6 dnech odpadává,
místo pod ním zůstává pak
ještě citlivé,
poddajné,
proto lehce přitaženým,
trikotovým obinadlem je
chráníme.
Při
„živém
mase“, zánětech a značném vystoupení bez odkladu povoláme lékaře,
můžef tudy jakákoliv infekce snadno vniknouti a státi se osudnou.
v

počne

—

—

Obr.

364. znázorňuje přestřižení pupecníku. Na obr.
jsme již viděli, jak si vésti při vystoupení pupku.
Novorozence očistíme

209. a 210.

jakž takž ponejprv bez mýdla. Holanďané
prý děti vůbec nekoupají, majíce za to, že děti koupelemi se oslabují;
natrou je čerstvým máslem a jemným šatem otrou. Často bývá i ne¬
snadno jedním rázem novorozence omyti, tu pak pokračujeme druhého
dne. Koupel má míti 370 C. Postavime-li vedle sebe velkou nádobu
a malou nádobicku ze
stejné látky, se stěnami stejně silnými, a naplníme-li obě nádoby stejně teplou vodou, ochladí se voda v nádobce
mnohem dříve, než v nádobě velké — to jen zhruba má naznačiti, že
děcko v poměru ke své velikosti za stejných okolností ztratí více tepla
než vzrostlý, ale tepla i méně vyrábí, nechávajíc ku př. svaly v klidu.

Tab. XXI. a

Vibrační massáž.

TAB. XXL

Fokusy

a

posledních let dokázáno, že lze jem¬
a tkaní jejich docíliti zrychlené výměny látek a zmnoženého
přílivu krve i odtoku jejího. Ruka lidská na
nějaký čas je způsobilá stahy svalovými obstarati otřesy ony, ale nenalézá dosti vy¬
trvalosti a síly, aby mohla působiti do hloub¬
ky a delší dobu. To vedlo k sestrojení vibrač¬
ních přístrojů, jichž je řada. Obraz náš uka¬
zuje Pretzschův přístroj, který lze přizpůsobiti vkládáním koulí, kotoučů a sond.
Na hořejším obraze je znázorněna dívka as
121etá úzkého hrudníku, jejíž slabé plíce vy¬
žadují důkladného léčení. Koule apparátu,
který pohání elektrický proud, přiloží se ke
hrudníku a uvede se v pohyb. Plíce se tím
otřásají, hlen v nich nahromaděný se uvolní,
plíce se lépe krví vyživují. Denně provádí se
vibrace taková několik minut a po několika
nedělích dosáhne se znamenitého posílení. Při
roztažení žaludku postupuje se podobně. Trpí
za

nými otřesy celých ústrojů

jím bledý hošík na dolním obraze. Žaludek
má ochablý, dělnost jeho je zmenšena. Vedle
diaety zhojí ho denní vibrace tímto ořístrojem.
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nepožívajíc tolik potravy a nemajíc tak velkou plochu dýchací, kyslík
pojímající, jako člověk vzrostlý. Musíme se proto pilně starati o to,
aby novorozenec měl vždy dostatek tepla, protože přichází z „podnebí"
velice teplého — měloť teplotu nejméně 38° C. den co den devět
měsíců. Vidíme, jak zvířata, čtvernožci si lehají na dlouhou chvíli
k mláďatům, zahřívajíce je, a ptáci pokrývají je úplně tělem a peřím
svým, i nemá býti člověk méně opatrným a něžným a odložiti potomka
svého leckams a lecjaks — ovšem netřeba ani ho popáliti, ani dusiti,
až pot s čelíčka se perlí — zdravý rozum se tu rozhoupej a ustanov,
čeho třeba!

nám, že je to hygienické a cituplné, aby matka stále
potíc se značně po porodu a majíc značný výpar
výtokem, lépe asi učiní, přenechá-li funkci tuto, zahřívání děťátka,
lahvím teplým — zbude při tom vždy dost krásných okamžiků, kde se
Nezdá

se

tulila děťátko k sobě;

bude moci

miláčkem svým

pomazliti.
přiložiti k prsu? Zajisté ne! Vzpomeneme-li
nesmírného převratu v tělíčku tak útlém, necháme děcko si odpočinouti, a křicí-li, dohlédneme, proč zvedá na tento svět, dle náhledu
jeho asi dost šeredný, zamodralou pěstičku a nejsou-li nožky zrovna
tak studené jako ručky. Ústrojí zažívacímu pak nastává úloha, sprostiti
se šmolky, první stolice zacernalé, která dostatečně se odstraní řídkým,
projímavým poněkud mlékem prvních dnů. Když i matka řádně si byla
odpočinula po několik hodin, třeba-li, mohou se díti první pokusy. Ni¬
kterak nedovol matka, aby žaludek novorozeiíátka se zaplavoval roz¬
ličným, převýtecným thé, ať se jmenuje jakkoliv, a nikdy nedovol, aby
se podalo děťátku honem trochu kravského mléka! V té době zrovna
potřebí děťátku jen mléka matky, a nechce-li hned piti, což na tom!
Trochu křiku znamenitě mu rozepne plíce, jest zároveň přirozenou
massáží vnitřností a chuť k jídlu tím dříve se dostaví — jen žádné
strachy a žádné nutkání — trochu vlažné vody s cukrem mléčným,
lžičkou podaným, n e v lahvičce, pro žízeň stačí! Ať si babicky, tetický,
sousedky a všechny moudré přítelkyně říkají, co se jim líbí.
s

Nutno-li děťátko ihned

V

prvních dvou měsících přikládá se kojenec vždy po dvou ho¬
později po třech hodinách, v noci však od počátku
neúprosně dbejme klidu; napojí-li se kojenec v deset hodin
pravidelně naposled a v pět, šest hodin ráno znovu, neuškodí mu to
pranic, naopak, ústrojí zažívací tak si odpočine, že mnohem lépe za dne
pak zase bude pracovati. Pisatelka zjednala často nebohým, zmořeným
matkám klidu tím, že poručila děcko pozdě večer teprve koupati — po
koupeli se dobře napilo a usnulo. Nezapomínejme, že kojenec ne¬
může míti promyšleného plánu, že žije takřka jen na základě dojmů:
dinách k prsu,

Žena lékařkou.
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vidí-li světlo,

slyší-li mluviti, šuškati, neusne; ve tmě a úplném klidu,
dojmů prost, co by si počal — usne! Spánku třeba každému nevyhnu¬
telně, aby zdraví si zachoval, a to spánku nočního, a matce je
ho tím více zapotřebí, udržujet svým tělem život děcka. Jaký smutný
pohled na rozdrážděnou, nervosní mladou matku, která po měsíce
v noci bděla!
A to se stává obyčejně při prvním děcku, štěstí to kýžené
příliš draze se platí a prazbytecně. Ale jakých chyb se tu dopouštíme!
Jakmile prvorozenec zakvikne, již se celý dům sbíhá, konejší, křičí,
hýčká ho, ten mu cpe ohyzdný, nechutný cumlík do čistých, růžových
úst, dokořán otevřených, ten mu zpívá, ten chřestí ohlušující nějakou
řehtačkou před nosíkem vždy více a více se rozčilujícího dítěte, a vše
to jest hrozně bláhové a nemístné. Klid, určitý pořádek bez dlouhých
přednášek tvoří kol děcka takové ovzduší zdravé, plné pravidelnosti,
že má hluboký vliv i na další život
jeho.

Ovšem tu třeba klidné, tiché
energie a důslednosti neoblomné. Ve¬
lice zkušená anglická matka vypráví,
že zvítězila v boji se svým prvorozen-

když čítal — čtyři měsíce. Hošík
byl uvyklý večer v čas usnouti; jed¬
noho večera do spaní se mu nechtělo,
broukal a třepal všemi končetinami,
aby světu oznámil, že spáti ještě ne¬
cem,

chce, ale

za to že se hodlá dobře baviti.
Obr. 365. Váha ku zváženíldětí.
Konečně zavolána matka, kterou syn
uvítal s jásotem, záře radostí. Matka klidně, určitě a krátce mu roz¬

kázala, aby

choval tiše a spal. Hochovi to bylo náramně k smíchu,
mu posud ani ve snu nezdálo, i
třepal se ještě více.
Matka mu znovu domlouvá a pevně mu pohlíží do očí nic se neusmí¬
vajíc; hošík ještě jednou zkusil ji přesvědčiti o svém úmyslu, pobaviti se ještě trochu, ale tu matka ho klidně a pevně uchopila za obě
raménka, pevně ho vtlačila do postýlky a rozkázala určitě, aby byl
úplně tichý; hoch počal poněkud sebou zmítati, ale matka nepovolila,
až cítila, že je úplně klidný, pak ho pustila, a za nastalého klidu hoch
brzo pevně usnul. Ovšem nevyrostl bez malých půtek s autoritou ro¬
dičů, ale to vše již nic nebylo proti okamžiku, kdy se mladická ta vůle
skřížila a měřila s vůlí rozumné matky — od té chvíle věděl, že matka
nepovolí tam, kde povoliti nesmí. A nyní představme si, co by se bylo
v malé hlavičce dálo,
kdyby matka se byla rovněž s jásotem a smíchem
vrhla na svého jedinácka, celujíc ho, hrajíc si s ním a hýčkajíc ho —
do půlnoci!
cos

se

takového

se
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Nadmíru důležito jest, aby
čili nic, prospivá-li miláček

matka věděla určitě, je-li na pravé
její zdárně nebo krní-li následkem
chyby nějaké a vyvíjí se, jak se patří. Dobře-li se kojenci vede, roste
a přibývá mu na váze.
Po délce kojence měřiti nemožno, příliš se
nám v rukou třepetá, kope a tělocvik provozuje, tedy na váhu s ním!
Existují zvláštní váhy dětské, jak na obr. 365. vidíme, ale košíček
měkkým šatem vystlaný a dobrá váha kuchyňská stačí; košík jednoduše
cestě

odečteme.
V

prvních dnech novorozenci na váze ubývá, následkem očištění
střeva, menšího množství potravy a řídkého mléka, které znenáhla
houstne, když první úloze, posloužiti dítěti za projímadlo, bylo dostálo;
ztratí

tedy v prvních 3—4 dnech fysiologicky 150—200 gr. Při dobré
stravě dosáhne po týdnu zase prvotní své váhy a odtud přibývá mu

značně, zvláště v prvním pololetí. U dětí uměle živených vážení pravi¬
delné, ovšem v ž d y v týž den v témdni dvakráte i možno-li v touž ho¬
dinu, jest nadmíru důležito; nepřibývá-li rostoucímu děcku na váze,
nebo

ubývá-li váhy, nutno změniti způsob výživy. Podáváme tabulku, jak
přibývá, je-li kojeno matkou během prvního roku:

děcku

měsíci

I.

v
tt

it

2.

ff

3-

ff

tt

4-

ff

ft

5-

ff

ft

6.

6—700
8—900
7—800
6—700
5—600
5—600

ft

Paní Dr. med.

řejnila následující

„

ft

,,

ft

9-

„

ft

10.

„

ft

11.

„

ft

12.

Dítě I.

II.a

2.

ft

3-

tf

25
35
28

ft

4-

tf

22

„

ft

5-

tt

18

„

33-5
28

ti

tt

14

„

22

ti

tt

12

„

18

ti

tt

10

„

10

it

19

„

14

ti

»

11

tt

tt

tf

tt

78.

9-

tt

10.-—12.

měsíci

Váha dítěte I.
za normu

2—300
3—400
3—400

tt

ft

ft

ff

Il.b

tt

6.

tt

uve-

zvýšení váhy denní:

X.

tf

yt

ft

Heimová, chvalně známá lékařka curyšská,
svých dětí, jež sama kojila:

V

tt

4—500

tf

tabulku

Průměrné
měsíci

7- měsíci 4—500 gr.
8.
tt
4—500 tt

V

gr.

7-5

>•

29
35

„

40

gr-

gr-

33

III.

gr-

12

gr.

tt

47

»

ti

29

„

25
16

a

25

»

17

»

22

„

27

„

20

„

ti

17

15

»

21

„

18

„

12.5

„

»
„

23

jest dle udání Fleischmanna ve Vídni a má sloužiti
při děcku zdravém. Dítě ILa jest synek paní Heimové, jehož

r
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4

kojila výhradně do 8. téhodne, pak přidávala jednou denně mléka
kravského s odvarem krupek trhaných v poměru 2:1. V 9. týdnu
totéž, ale rozředění 3:1a kasičku, načež váha ihned stoupla, až ke
konci 5. měsíce, tu dostal mléko nerozředěné, 2krát denně kaši až ke
konci prvního roku. Hoch chodí v jednom roce.
Dítě II.b jest dceruška pí. Heimové; kojena výhradně do konce
3. měsíce, pak přidána jednou denně kašicka. Koncem 6. měsíce zne¬
náhla odstavena. Až ke konci prvního roku dostávala mléko kravské,
rozředěné, a 2kráte kaši. V 8. měsíci nepokojné noci při prorážení zubů.
Dítě běhá v roce a 16 dnech. Úplně jest zdrávo.
Dítě III. jest syn pí. Heimové, předčasně zrozený koncem 7. mě¬
síce těhotenství. Z počátku mléko kravské se svařeninou aleuronátu
a krupek 1:2, ale brzo 1:1.
Od 5. měsíce kaše z aleuronátu a ovesné
mouky. Pak přidána lžíce husté svařeniny trhaných Krupek až do dru¬
hého roku. Výživa bez porušení, vývin těla normální. Hoch počíná
běhati v 22 měsících, 16 zoubků vyrazilo se mezi 14. a 20. měsícem,
a přestál v tu dobu i
zádušný kašel. Paní Heimová jest žena upracovaná,
ne příliš silná.
Při

výživě umělé, bez kojení, obnáší váha měsíční

v

první době

300—500, nejvýše 600 gr., při dobrém zažívání pak stoupá na
500 gr. Ovšem za různých nehod a nepravidelností nastane i značné
kolísání ve váze, hlavní jest však, aby váha vždy zase stoupala. Zdravý

kojenec bude tedy vážiti ve dvou měsících 4800—5000 gr. i více,
zdravé dítě nekojené 4000—4500 gr.; roční kojenec 9—10.000 a
zdravé dítě nekojené 4000—4500 gr. i méně; šestiměsíční kojenec bude
vážiti 7500 gr., nekojenec 6500 gr.; roční kojenec 9—io.coo gr., nenekojený 9000 gr. Kojenec bude běhati po roce a míti zoubky, neko¬
jený sotva!
Ještě křiklavější jest rozdíl mezi kojenci a nekojenci, všimneme-li
si následujících čísel, čtouce je nejen očima, ale trochu i srdcem: Za
obléhání Paříže Prušáky r. 1870—1871 zemřelo z novorozenců 17 ze
sta, přes neobyčejně nepříznivé poměry, ještě všem asi známé — v době
míru a blaha umírá z novorozenců ze sta 33! Po čas obležení matky
byly nuceny děti samy kojiti, nebylo vyhnutí, pro nedostatek mléka.
Z kojenců žen v žaláři se nalézajících zemřelo 19%, mimo žalář a pod
kontrolou živených 43°/o- Ve Svédsku a Norvéžsku kojí se děti vše¬
obecně a úmrtnost kojenců obnáší 10—13%- V Mnichově, s tak
výtečným — pivem, umírá kojenců 15%, nekojenců 8ý/0. Ve větším
městě jihoněmeckém zemřelo v křesťanských rodinách 44% dětí
malých, v rodinách židovských 8% — židovské matky vesměs kojily
a

své děti.
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Příklad, jaká netečnost panuje mezi matkami v tom směru: Pi¬
přemluvila matku, která 8 dětí nikdy nekojila, a jež deváté v zimě
očekávala ve studeném bytě, aby deváté kojila. Žena ta naříkala pak, že

satelka

nekojila i ostatní, tak to bylo mnohem jednodušší a pohodlnější, nev noci vstávati, mléko vařiti a ohřívati, hladové a hltavé děcko
se řádně v noci jednou napilo a matka i děcko hnedle zase blažení
usnuly — a děcko bylo úplně zdravé.
Důvtipné čtenářky, které bed¬
livě si byly pročetly díl prvý, bez
rozpaků nám přisvědčí, tvrdíme-li, že čerstvý v z d u c h a světlo
i v dětském pokoji jsou nesmírně
důležitý, ač výživa vždy a všude
se staví v
popředí. Pravá a úplná
výživa není možná u vzrostlého
leda ve shodě potravin, vzduchu
a světla, anení možná ani u no¬
vorozenců a kojenců. Víme, že
bez světla, t. j. bez slunce, vyšší
rostlinstvo a živočišstvo jest vůbec
nemožné; to nám znázorní po¬
někud nezbytnost, nejen důleži¬
tost světla. Děti skrovně živené, na
př. cikánské, ale stále skoro beze
musilaf

slunci

čerstvém

všeho šatu

na

vzduchu

zdržující, jsou chla¬
bohatému, bledému,

píci

se

proti

a

ochablému dědici milionů, obklo¬

penému

nej novějšími
mléko,

přístroji

jež se
Obr. 366. Zavinuté dítě se stísněným
teploměrem měří, aby i pravý
hrudníkem a bříškem.
stupeň teploty pseudo-mateřské
mělo
úzkostlivě se tu zatahují
drahé záclony a do kočárku, se všech skoro stran neproniknutelného,
náhodou jen někdy, při všeobecné nepozornosti vrazí čerstvý vánek,
jejž ihned pozdraví dědic kýchnutím — hrůza uchvátí celou vznešenou
rodinu, dají si příště věru lépe pozor, a větřík pak marně obletuje
zabedněné děťátko. Tak i u rozumných občanů.
Zdravá omladnice se ubrání středověkému pološeru; novorozence
položíme hlavičkou k oknu, aby jasné světlo v první čas mu nebilo do
oček. Jest věru s podivem, jak přeúzkostlivě děti se chrání před
světlem v prvních dnech, ale jakmile mohou ven, leží na znaku a slunce
sterilisačními
i

—

na
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:

jim svítí přímo do očí — a věru často bychom s chutí moudrou matku
popadli a notně jí zatřásli, snad by takový mozek nečinný, tupý se
trochu rozhoupal ku přemýšlení.
Jinak ovšem při zánětu očí děcka, při horečce matky, ale i tu je
nezbavíme čerstvého vzduchu.

Předůležitý je spánek dětí. Známo, že děti nerostou stejnoměrné,
jaksi v odstavcích, rostou však tím lépe, čím více spí. To si snadno
vysvětlíme; jakmile dítě nespí, spotřebuje více sil a výživného mate¬
riálu při pohybu a činnosti mozku, která u dětí jest nepoměrně veliká.
Z počátku spí novorozenec mnoho a dlouho, zvláště děti předčasně na svět
přišedší musíme probouzeti, aby se napily. Mnoho dětí spí nepokojné,
vrní, škube sebou, leká se, nebo stolice jim brání spáti. To jest nepři¬
rozené, chorobné, a matka má pátrati po příčině. Špatné trávení ovšem
jest velkou překážkou, do¬
brého spaní nedocílíme, leda
vyléčením. Ale pak jest také
požívání lihovin příčinou vel¬
kého nepokoje kojenců. Pi¬
ale

satelka znala roztomilou hol-

činku, zdravou, veselou, vzor
hygienického
stvořeníčka;
pila, spala, rostla, byla ve¬
selá
Obr. 367. Spící gorilla.

mnoho

křičí, je nepokojné

šetření všech

—

—

dělích

náhle

šesti
matka

po

ne¬

objeví se
s ní
plna strachu, dítě málo spí,
bylo to děťátko první. Po pozorném vy¬

funkcí celého tělíčka usouzeno, že děcko nestůně. Na
co matka v ten čas zvláštního podnikla, po krátkém rozmýšlení

dotaz,
pravila, že muž její v pravé mužské moudrosti přál, teď že jest na čase,
aby se zase „posilnila" vínem, a ode dvou dnů v poledne a večer vypila
trochu vína. Na prosbu se uvolila, pranic
jiného neměniti po dva dny,
leda víno vynechati; večer víno vynechala, děcko
poněkud později
usnulo, ale pak spalo jako dudek a den na to bylo klidnější; matka
měla takovou radost, že se domohla tak lacino klidu, že vína
nechala,
a bylo dobře.
Jsou však i matky-šukalky, které nejsou s to, aby dítěti
dopřály klidu; stále něco kutí bud kol dítěte, bud dítě přímo znepo¬
kojují a tak je k neklidu nutí. Často leží dítě příliš teple, zvláště v létě,
a hlavně příliš často jest
spoutáno. Jako my nevědomky sebou ve spaní
hneme, polohu změníme, tak by rádo i nemluvně, ale nemůže. Pohne-lj
sebou, ucítí, že jest svázáno a znepokojí se. Tu vězí zase notné
množství netečnosti, nerozumu, t. j. nikdo nechce trochu správně roz-
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která před třemi měsíci
slehla; bylo to v zimě, pokoj byl řádně vytopen, vzduch dobrý a na
velké posteli ležel kojenec, oděn flanelovou košilkou, na zádičkách
a chytaje buclatýma ručkama palce nožek vzhůru trčících mohl se popukati smíchy nad dobrodružstvími svých ruček a nožiček při této ná¬
ramně zajímavé honbě.
Když jsme skončili konsultaci, chválila jsem
humánní tuto methodu á la J. J. Rousseau; matka se vesele zasmála,
právem, a ujišťovala, že děti její, měla ještě dvě, nikdy nekřičely, že
jim vždy přála úplné volnosti. Srovnejme s tímto malířova štětce
hodným obrázkem obr. 366. s nemluvnětem dle ustálených zákonů
a řádů svázaným! Zrovna tam, kde největší volnosti třeba,
dole na
važovati.

Pisatelka volána k mladé matce,

hrudníku, přes žaludek, který, jak víme, stojí kolmo a lehkým tlakem
již se „překlopíu, t. j. mechanicky vyprázdní, zrovna tam si děti ty
drahé hodně stáhneme; nemluvíme ani o stálém přehřátí v pasu a ne-

Připojujeme podobiznu mladé opice — (obr. 367.)
bychom mnoho vzorů dětí tak volně spících — ale zajisté
se každý podiví, jak se podobá dětem, které náhodou venku někde, na
vsi, v zahradě vídáme v létě spáti blaženě v téže poloze, zaručující
každému svalu odpočinek, plícím volný pohyb a tělu pravé osvěžení
dobrým spánkem. Ke spánku uložme proto dítě nespoutané, aby opravdu
si mohlo pohověti.
dohřátí končetin.
—

nenalezli

Plénku

mu

podstrčme, jak to znázorňuje obr. 368., a přikryjme

je pokrývkou, již dobře podstrčíme, nenapínajíce ji příliš přes dítě,
a brzo zpozorujeme, jak rychle i ty děti usínají, které dříve byly ne¬

pokojné. Příčinou nepokoje jest nedostatek vzduchu na kůži, přehřátí
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nemožnost sebou hnout i.

I

Rovněž tak

upokoj uje otevřené okno, nebo
pospati si v létě venku, v zahradě. To však každý sám
nejprve na sobě musí zkusiti, jak krásně se spí při otevřeném okně,
přes hřmot z ulice usneme pevně a dobře si pospíme; u dětí ovšem se
postaráme o klid a i v zahradě je uložíme ve stínu.
a

necháme-li děti

MLÉKO MATEŘSKÉ.
Nejlépe ovšem rozpoznáme, má-li matka mléko dobré či nic, dle
se při něm děcku vede. Neškodí však, poohlédnouti se po
lučebních znacích různých druhů mléka. Jest to však látka nadmíru
komplikovaná a daleko ještě jsme určitých názorů a jistého vědění.
Není látky, která by tak rychle se měnila ve složení i stravou i roz¬
položením mysli, a zajisté jinými ještě vlivy. Francouzští badatelé
nedávno počali řadu zajímavých pokusů a tvrdí, že přimíšením masa
ke stravě koz docílili mléka, jež lučebně skorém úplně se podobá mléku
ženskému; až posud obyčejně se plynné látky mléka úplně pomíjely
a vařením ovšem asi také
úplně se odpaří, neníf mléko svařené již týmž
„výrobkem", jako mléko syrové v ohledu lučebním.
V „Archivu pro diéto-fysikální léčení" uveřejněno následujíc!
toho, jak

srovnání:
Draslíku

Novorozenec má:

Mléko mateřské má:
Draslíku

ve

sodíku

7.8

9.1

31.4

11.9

vápníku hořčíku železa kys. fosfor, chlóru
36.1
0.9
0.8
38.9
7.7

16.4

2.6

0.16

1.35

20.7

mléce mnoho,

foru málo, a přece
málo i železa.

vápníku však málo; chlóru mnoho a fos¬
fosfor jest nad míru důležitý i pro buňku i pro kosti;

Bylo by nadmíru důležito i matkám předepsati určitou diétu, a lu¬
pak zjistiti, změní-li se poměr ten; theoreticky by se
vysvětlilo tím, že matka obyčejně požívá v čas kojení příliš mnoho bíl¬
kovin a málo potravin bohatých solemi výživnými — ovoce a zelenin,
a příliš mnoho soli kuchyňské, čímž vzniká přebytek chlóru, výše
čebním rozborem

naznačený.

Jakým způsobem má se tedy matka kojící živiti? Místo množství
a soli kuchyňské, lihovin a koření má voliti potraviny
bohaté solemi výživnými, má piti mléko, jisti mnoho špenátu — víme
z
prvního dílu, proč — kroupy, drůbež, možno-li jahody, kaši z lu¬
štěnin, maliny, salát se šťávou citrónovou a co z tabulek již udaných
bílkovin, tuku

Tab. XXI. b

Vibrační massáž.

TAB. XXL b

Uvadlost prsou jest zjev,
vyskytující se nyní jak
mladých, tak u starých žen, u hubených i
tlustých.
Příčinou toho jsou
poruchy výživy, vliv šněrovačky,
nedostatečný vývin prsní žlázy a špatný vývin svalstva.
Prostředky ke zjednání nápravy v tomto směru jsou
gymnastická cvičení, studené polévání
prsou, jakož
i massáž.
Při tom ovšem nutno
předpokládati, že
blahodárný vliv těchto prostředků nebude současně
rušen chybami v obleku,
zbytečným podpíráním prsou,
tlakem a přílišným
teplem. Průdušný, volný šat jest
tudíž prvou podmínkou
zlepšení! — Na vedlejším
obrázku jest znázorněna jednoduchá
massáž, již může
na sobě
prováděti každá žena, a to po 20—40kráte
denně. Nahá prsa buďtež potírána ze zevní
strany směrem nahoru dovnitř, při čemž dlužnospodn,
palcií
ukazováčky a prostředními prsty vyvíjeti tlak přimě¬
řený k rozměrům a tíži prsou. Při tom třeba státi
s
prsy vypiatými a s páteří vzpřímenou. Tímto
po¬
tíráním poprsí značně se zvedne a
jeho vyživování
se
zvýší. Jest arciť nejlépe prováděti tuto massáž
jen na zcela nahém těle.
Dolejší obrázek (v levo)
zachycuje postoj těla při gymnastice plic, pozůstáva¬
jící ze hlubokého vdechování, při čemž
vztyčujeme
celé tělo a stavíme se na
špičky nohou, načež ná¬
sleduje vydechování, při čemž postoj těla klesá a
nohy
se
skrčují. — K tomuto cvičení lze připojiti cvičení
vedle naznačené
(obrázek v právo) a pozůstávající
z mocného úklonu
trupu stranou, kterýžto pohyb jest
zejména působivý při poruchách jater a
mléčných žláz.
u

—

HLUBOKÉ VDECHOVÁNÍ.

ÚKLONY STRANOU.

GYMNASTICKÁ CVIČENÍ.

r

Nakladatel

Jos. R. Vilímek v Praze,

Tab. XXI.b
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snadno

vyčisti lze. Tím se dostane s dostatek železa a vápna do mléka.
Mladá, hubená matka nebyla s to, aby své děti při požívání hodně maafl
a dosti piva déle živila, leda šest
neděl, třetí dítě však živila deset mě¬
síců při krupkách, třešních, mléce, jemné, čerstvé zelenině, a kvetla
při tom.

UMĚLÁ VÝŽIVA KOJENCŮ.
jest-li již kojení obklopeno obtížemi, nahodilostmi, jichž dosah
posud neznáme, které však na prospěch kojence nejsou, bude výživa
umělá spojena s obtížemi mnohem většími, nepřekonatelnými. Mládata zvířat, jejichž mlékem chceme mléko mateřské nahraditi, rostou
a
dorůstají mnohem rychleji než děti, i jest na bíledni, že mléko to
bohatší jest materiálem „stavebním". Mléko zvířat má percentuálně
více bílkoviny a nerostných součástí a méně „paliva" — tuku, než mléko
ženské, asi protože zvířátka lépe kožíškem svým chráněna jsou a zimy
tak se báti nemusí, jako naši nazí novorozenci (Heubner). Mléko ma¬
teřské v poměru k mléku zvířat domácích má jen málo bílkovin, dle
Heubnera od 3. neděle dostane se děcku denně 8—10 gr. proteinu,
a přece může kojenec zdvojnásobiti svou délku ke konci prvého roku —
vidíme, jak badáním záhady se množí. Tuku se dostane kojenci dle
Heubnera denně 30—35 gr. od druhého měsíce — za rok 12 kg. 5%
odchází obyčejně stolicí. Tuk jest palivem a kojenec si ukládá jisté
zásoby pro dobu nouze. I cukr jest palivem, spaluje se však ihned,
neukládá se.
Denně se dostává kojenci na 60—70 gr. cukru, v roce
20 kg, který ve střevě ihned se úplně zpracuje.
Velice důležitý jsou
látky zemité, a to nejen k tvoření kostí, ale všech tkaniv. Dle pokusů
zjištěno, že denně si osvojí malý organism děcka na 0.15 gr neorga¬
nických látek, osmý díl toho, co byl požil. Dle H. Kóppea hrají však
soli výživné důležitou roli i při vstřebání ostatních živných součástí.
I voda jest velice důležitým činitelem, jet v 61/2 kg přibylé váhy
v
prvním roce 4 kg vody. Voda ovšem slouží hlavně výměně látek;
neodchází jen močí a stolicí, ale odpařuje se hojněji, než u vzrostlého,
s povrchu těla a plícemi, denně průměrně 190 gr,
tedy třetina vody
požité. Vidíme, že tu běží o výkony přejemné, nejde jen o to, c o
v mléce obsaženo jest, ale i o to, v j a k é m množství.
Děcko tedy
mléka zvířecího zřídka je s to požiti, jestliže složení mléka nezměníme.
Ovšem některým kojencům u prsu se nedaří a zkvetou jako růžička
při mléce kravském nebo kozím, ale to jsou výminky, nám tu jde
o

poměry

všeobecné.

Žen* 1é1cnfkQ'i

65
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Konečně

bychom si mohli upraviti mléko zvířecí tak, aby lucebne,
dnešních, které zase předstiženy methodami zítřejšími, podo¬
baly se mléku mateřskému; známo, že mléko mateřské se v žaludku ko¬
jence sráží v drobných vločkách, s nimiž šťáva žaludková snadno smí šiti
se může, mléko zvířecí však tvoří sraženinu
hrubou, těžce proniknutelnou;
ale i tu docílíme podobnosti přimíšením roztoku klovatiny arabské nebo
odvarem trhaných krupek; největší obtíže nám způsobí, jako opera*
teurům
vzduch, naplňující operační síň, ostatně stále pečlivě či¬
štěnou
vzduch okolní, nesčíslnými zárodky mikroorganismů oby¬
dlený, natož v chlévě; a ruce poněkud čistotného člověka, neřku-li ruce
operateura chtíti srovnati s rukama dojícíma kravičku, ani nám nena¬
padne ! A přece — tu i tam může pouze nedostatkem přepečlivé čistoty
nastati nákaza smrtelná, u kojenců nastává tak často, že jest úmrtnost
mezi nimi děsná při umělé výživě. Ký div! Ve mléce nalezneme ně¬
kolik jen hodin po nadojení, jak mléko do města se přinese, v krychlo¬
vém cm ioo.ooo zárodků mikroorganismů. A to není jediná svízel!
Poslechněme, co prof. Heubner vypráví, jak se mu vedlo s ošetřováním
nemocných kojenců na vlastní jeho klinice: Mléko připravovala vždy
táž osoba, které se bylo dostalo zvláštního, náležitého poučení. Každou
třetí hodinu dáváno dětem mléka, dle Soxhleta připraveného; každé
dítě mělo vlastní násadec ssací, kaučukový, který po napití, očištěný,
vložen do 5% roztoku kyseliny borové. Plénky znečištěné ihned od¬
straněny z místnosti a ústa) kojenců nikdy vodou z koupele se nečistila, teprve po koupeli, v postýlce; ručky kojenců několikráte denně
omyty a lihem absolutním řádně otřeny. Každý kojenec měl vlastní
teploměr, který po změření teploty vložen do zkoumavky, rourky skle¬
něné, do třetiny naplněné jemným pískem, 1% roztokem lysolu svla¬
ženým. Za pečlivého šetření takovéto čistoty klesla úmrtnost na
dle method

—

—

klinice

té

80—90% na — 65%- Nikterak neuspokojen, prohlédl
prof. Heubner násadec ssací; již pouhým okem možno bylo postihnouti
věci velice podezřelé; bakteriologický výzkum poskytl bohatou žeň.
Ve slizkém, jemném povlaku na kaučukovém násadci bylo značné
množství živých bakterií střevních. Odkud se tu vzaly? Pocházely asi ze
střeva onemocnělého, a tu jen ruce ošetřovatelek mohly je přenésti.
Bakteriologické vyšetření prstů ošetřovatelek potvrdilo domněnku tu,
nalezenot bakterium coli na nich i pak, omyly-li si ruce řádně i mýdlem,
ač jich tu pak bylo o něco méně. Nejvíce jich lpělo na rukou bezpro¬
středně po obstarání kojenců průjmem trpících. Najisto ovšem ne¬
víme, je-li zrovna bacterium coli vinno průjmem tak snadno usmrcujícím,
ale jako bakterium coli, tak mohou se přenésti i jiné, snad nebezpeč¬
nější částečky drobnohledné z plenek, ze stolice do úst kojence. Zajisté
to obyčejná cesta infekce a reinfekce a zvláště na klinice dětské, kde
s
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jediná ošetřovatelka celou řadu kojenců obstarává; naopak vidíme, proč
dětem těm nebohým často se lépe vede v ošetřování poměrně čistém,
domácím, kde matka nebo ošetřovatelka ruce při jiné ještě práci otírá
a tak se zárodků
mechanicky zbavuje, a chápeme nyní ještě lépe, jaké
jistoty tu poskytuje kojení matkou.
Prof. Heubner docílil po přesídlení své kliniky v lepší místnosti
^zlepšení a také tím, že práci, resp. ošetření rozdělil, ustanovili zvláštní
ošetřovatelky pro horní část těla a ošetřovatelky pro dolní část,
t. j. jedna ošetřovatelka napájela děti a jiná odstraňovala znečištěné
plenky, každá měla 8 polovin kojenců na starosti. Ale v noci! Před
ulehnutím připravila ošetřovatelka hořejšku mléko .i násadec a ošetřo¬
vatelka dolejšku jednoduše lahvičku dítěti v io hodin podala, nedotý¬
kajíc se násadce. První dobu měla drobná ta společnost se tím spokojiti a čekati do rána — v theorii; v praxi bylo jinak, děti měly hlad
a křičely, i dáno jim místo mléka — thé, což se osvědčilo.
Násadec
kaučukový po napití očištěn, vyvařen a suše v sterilisovaném plátně
uschován na deskách skleněných. Ruce ošetřovatelek hořejšku však
bakterií coli úplně prosty nebyly, ač jich bylo mnohem méně, i naří¬
zeno pečlivé očišťování rukou před krmením.
Úmrtnost klesla pak i na
50%. Pisatelka nezná případu, který by tak trefně znázornil nesmírné
obtíže umělé výživy, jež, jak vidíme, tak často vede k těžkému one¬
mocnění kojenců, nesprávně zvanému j en průjmem dětí, někdy i cholerinou
názvy, které obecenstvo spíše uspávají a upokojují — vždyť
průjmem vzrostlý zrovna neumírá, zvláště netrvá-li dlouho, tedy což!
Není se čeho strachovati a
jest! Jde tu o poměry zvláštní, při
nichž na vzrostlé mysliti nesmíme, u nich nic podobného není.
(Heubner). Dítě ztrácí rychle tekuté součástky těla a nastane úbyť ce¬
lého těla a ono vzezřeni starců v plenkách, jež srdce rozrývá. Stav
ten může povstati, což velice podivno je, i nedostatečnou výživou i příliš
hojnou výživou; tam spotřebuje dítě bílkovinu mu podanou, ale ztrácí
i tuk, zde však zprvu ztučni a teprve dojde k úbyti, když roura zaží¬
vací přespřílišným namáháním ochabla, všeliké další práce neschopnou
se stala; Mehring dokázal pokusem, že plný žaludek zůstane
klidným, je-li zároveň i střevo naplněno, a žesevyprazdň u j e, jakmile střevo jest zase prázdné. Při stravě příliš hojné
nastane značná práce i žaludku i střeva; střevo zajisté jen pozvolna se
bude prázdniti a tím zůstane i žaludek příliš dlouho plným, nevyprázdní
se vůbec mezi dvojím krmením, a volná kyselina solná se netvoří. Tu
nastanou krásné časy bakteriím a do střeva dostane se strava zkažená.
Heubner pozoroval u dítěte, nemocného úbytí tou, žaludek a potvrdil
výsledek pokusu. Vše to snadno nastane při výživě umělé, jeť mléko
zvířecí jaksi vypočteno k jinému účelu, jak již víme. Rozředěním je
—

—
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ponékud opravíme, ale

za to musíme dáti větší množství a mámq
stále více materiálu stavebního než paliva — na úkor
organismu.
Při úbyti té, jež tak často konci smrtí a kde

při pitvě zhusta pra
příčiny smrti nalézti nelze, může děcko se zachrániti
kojením,
a to v krátkém case.
Nebezpečí tedy jest najisto, jak ostatně statistika
dokazuje, v umělé výživě dětí. Žel, že nemáme ani dosti místa, ani
dosti času, déle se pozdržet i u věci tak důležité a tak
zajímavé. Při¬
hlédněme nyní, jak důmysl lidský bojuje s obtížemi těmi, jak hledí
alespoň škodlivý vliv mírniti.
Nej jednodušší způsob, jak mléku plnému zárodků se vyhnouti, jest,
přiložiti novorozence přímo ke koze, jak se místy ve Francii a i ve Svýžádné

—

Obr. 369. Zlepšený

přístroj dle Soxhleta.

carsku stává; koza jest zvíře velmi
se s ní blíže, a roztomile se

intelligentní

sympathické, sevpraví ve vznešenou svou úlohu,
a kojenci se výtečně daří, jak pisatelka i sama viděla.
V nej novější
době Francouzové znova podrobněji otázku studují, nebylo-li by nej¬
lépe koz užiti jako kojných tam, kde matka sama kojiti nemůže.
Hlavní zřetel obrácen ke zničení v mléce se vyskytujících zá¬
rodků, ze vzduchu hlavně, pak z nádob, z ruky atd. do mléka padajících
a v mléce velice zdárně se vyvinujících.
Toho docíleno vařením mléka,
a

známíme-li

tak

zv.

s

t

e r

i 1 i

s o v

á

n

í

m.

,,Mléko nutno sterilisovati,
mléko

t. j. zárodků sprostiti,

protože tím

nejen se zachová, ale i přístup zárodků mikroorganismů do
roury zažívací děcka se zamezí,“ píše Dr. Hochsinger. Musíme tedy
nejen horkem v mléce již se nacházející zárodky zniciti, ale i očištěné
mléko pak pečlivě chrániti před vniknutím vzduchu, vždy, i na vy¬
sokých horách zárodky obsahujícího.
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Vyobr. 369. znázorňuje přístroj úplný dle Soxhleta, provedený
v Bonnu.
Užívá se ho tímto způsobem: čerstvě
nadojené mléko smísí se s vodou a mléčným cukrem a vlije se do
lahviček na celý jeden den vypočtených, jež se zavrou zátkou kauču¬
kovou, postaví se do velké nádoby do studené vody a v ní na plotnu;
vařiti se má voda po 50 minut, načež z vařící vody se vyjmou a na
chladné místo postaví. Chceme-li kojenci dáti mléka, vlijeme teplou
vodu do menší nádoby, znázorněné v levo, a lahvičku v ní asi po 10
minut ohříváme. Bezprostředně před pitím zaměníme zátku násadcem
a zátku ihned pečlivě omyjeme a uschováme, po 4—6 nedělích ji ob¬
Ollendorf-Wildenem

novujíce.

lahvičce, tu je po druhé nedáme, neníf
otevření lahvičky již čisté; uzavřené lahvičky možno však uschoZůstalo-li mléka něco

po

v

vati i po

dva dny.
Vyprázdněné lahvičky ihned naplníme vodou, aby mléko nepřischlo, a čistě vymyjeme, horkou vodou vypláchneme a do nádržky,
jak na obraze v levo. v i děti, obráceně uložíme.
Soxhletův přístroj uvítán s velikým jásotem, mnoho kojenců se
zdarem methodou tou se živilo, značný díl dětí však krněl i při „Soxhletu“, protože jedné methody, hodící se pro všechny případy, ne¬
máme a miti nikdy nebudeme; při kojení každý kojenec má proto
svou matku,
která snad jiného kojence také by vyživiti nemohla,
ale již dřív, v těle svém, plod svůj živila po devět měsíců a zajisté pro
tento případ úplně způsobilou jest, nezkazí-li
si mléko stravou
a hlavně pitím.
Prof. Heubner rozpouští ve 100 grammecli svařené, vychladlé vody
7 grammů cukru mléčného a smísí se stejným dílem mléka, čímž smíšenina se stane podobnější mléku mateřskému; ale brzo se dává mléko
méně rozředěné, 2A mléka a 1/3 odvaru krupek.
Prof. Gártner zavedl tak

vané, ale i tu, ač

v

zv.

mléko tučné, ovšem rovněž steriliso-

mnoha případech

lovati váhu a pozorovati vzezření
V Staldenu, v Emmenthalu,

sterilisování mléka

se

osvědčilo, nutno pečlivě kontro-

dětí.
ve

Švýcarsku

zařízena továrna

na

výtečného, jež od prvopočátku čistě se získává —
dojící musí před dojením kravičku i ruce své čistě umyti, nádoby musí
horkou vodou se čistiti a továrna dává dodavatelům svým každého
měsíce kus čistého, nového sterilisovaného flanelu, jimž mléko se procezuje; tam se vyrábí i Gártnerovo mléko, jež vodou rozředěno, odstře¬
děním zbaveno části látky sýrovité, a v němž množství tuku se zvýší;
toto s 3.5% přísadou cukru mléčného blíží se mléku mateřskému.
Zbylá
látka sýrovitá sráží se v jemnějších vločkách. Mléko to dává se od naro¬
zení děcka nerozředěné
žel, že t litr stojí skorém 50 h. Bázeň před
—
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mlékem

nerozředěným není oprávněna a vede jen k tomu, že se chybuje
nyní spíše přílišným rozředováním. Pí. Dr. Heimová obdržela na četné
své dotazy v
krajinách horských mezi jiným tuto odpověď z kantonu
Glarusského

z

Elum: Mléko kravské

se

zde pro novorozené nerozře-

duje, leda něco málo v prvních 8 dnech. I nejchudší považoval
by to
za hřích, děcku mléko
rozřediti. Není zde rozdílu mezi mlékem krav¬
ským a kozím; v létě, jsou-li krávy na pastvinách
horských, máme jen
mléko kozí. Kojencům se dobře daří. Dle
seznamu porodů posledních
18 let rodí se ročně průměrně
25 dětí (v úhrnu tedy 450), a to v oby¬
vatelstvu průměrně chudičkém; v
prvním roce věku zemřelo dětí 44,
tedy ne docela 10% — v městech 31—32%. Mnoho dětí
vyživuje se
uměle, málo kdy u prsu. Ze Schwandenu
dopsali pí. Dr. Heimové:
„Před předešlým týdnem narodila se zde
trojčata, kterým nyní se dává
mléko nerozředěné a d ob ř e se
jim daří. Děti zřídka se kojí; rozředování mléka jest vzácností;
obyčejně počínají běhati nejsouce ani rok
staré.“ V horách ovšem
jest ještě pokolení otužilejší, alkoholismus méně
rozšířen.
Dr. Lahmann

vyrábí tak zv. mléko rostlinné z mandlí a rozličných
přidává k mléku kravskému, dodávajíc mu více jem¬
ného tuku a cukru. Pro novorozence dáme
135 gr mléka kravského,
375 Sr vody a 50 gr mléka vegetabilního,
tedy 25.2:25.5:25.15.
Množství mléka pak stoupá, aniž
bychom měnili množství mléka vege¬
tabilního, dáme vždy jen 50 gr. Dítě osmiměsíční dostane
pak mléko
nerozředěné, jemuž přidáme mléka vegetabilního.
Je-li nám možno, 2—3kráte denně čerstvě nadojené mléko dostati a hledíme-li si
čistoty největší ve všem, postačí, mléko jedním
varem svařiti, a
přidáme po ochlazeni mléko vegetabilní, hned na¬
plníme lahvičky, dobře ucpeme a v chladu uschováme. Dostaneme-li
však mléko jen jednou ve 24 hodinách nebo
v červenci a
srpnu, tu
svařme druhou polovici v Soxhletu.
Dlouhým vařením tuhne část sýkteré

semen,

rovitá

a

se

mléko není tak snadno zažitelné.

Vegetabilní mléko obsahuje mnoho vápna

a

kyseliny fosforečné,

proto velice dobře doplňuje mléko zvířecí, hodí se velice dobře i
tam,
kde matka není s to, aby kojence
nasytila a musí lahvičkou napomáhati
mléko vegetabilní ovšem dobře se snáší s mlékem
mateřským;
osvědčilo se i u dětí velice sešlých,
jež nikdy k prsu přiloženy nebyly,
kostra dětí těch sesílila a vzezření
jejich se zlepšilo.
Při mléku zvířat domácích ovšem záleží
nesmírně na tom, je-li
fcvíře zdravé a čím se živí.
Krávy v městě chované snadno onemocní
tuberkulosou, ale í na venkově zhusta krávy jsou nemocny; af jest tuberkulosa jejich totožná š tuberkulosou lidskou čili
nic, kráva nemocná
nemůže dáti mléka zdravého.
Krávy odpadky z cukrovarů a
—

pivovarů
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dávají mléko méně dobré, než jsou-li živeny suchými bylinami —
ač často i na pastvě i v chlévě požírají rostliny jedovaté, což by vy¬
světlilo mnohé tajuplné onemocnění kojenců uměle živených. Botani¬
kové nalezli na pastvinách a lukách úžasné množství bylin jedovatých,
kterým krávy se nevyhýbají, vylučujet dojná kráva, jak pokusy zji¬
štěno, značné dávky jedu, a to mlékem, tak že j í jed neuškodí tak
snadno. Lépe užiti mléka od několika krav než od krávy jen jedné.
Dětem dávati moučných jídel před uplynutím desátého týdnu je chybné.
Žlázy slinné nejsou u novorozence ještě vyvinuty, počnou činnost svoji
v 8.—9 .týdnu,
a teprve v druhém měsíci počíná mikter (slinivka
břišná) vyměšovati znenáhla šťávu, která teprve je s to, aby škrobovinu upravovala v látky záživné, a i tu nikdy by nepostačila k spracování množství škroboviny, které někdy bez rozpaku dětem dáváno
s moučkami dětskými. Výhradně kojence mlékem živiti, je-li zdráv
a statný, má ovšem též háček — mléko žene na moč, a čím více děcko
vypije mléka, tím hojnější jest potopa. Proto radno po io. týdnu
jednou denně dáti řídkou kaši, zprvu ze sucharů, ještě trochu zčerstva
zpražených — čímž škrobovina se mění horkem v snáze záživný dextrin,
a o něco později moučku dětskou, Nedáme však žádnou kaši, narodilo-li
se děcko před časem, trpí-li snadno i jen malým porušením zažívání
a je-li poněkud slabé — k zažití škroboviny, mouky jest třeba ústrojí
zažívacích silných! Jinak jest zle! V poslední čtvrti prvého roku
tedy kojenec dobře mouku snese, v prvním čtvrtletí ho snadno zabije.
Moučky dětské všechny zde vypočítati, nemá smyslu. Moučky,
které obsahují trochu aleuronátu, jsou lepší ostatních. K rozředění
mléka lze velice dobře užiti slabého odvaru rýže, krupek atd., který
se připraví toliko na jeden den a pláténkem se procedí; tím do¬
cílíme jemnějšího srážení se mléka.
Dávati silné, masité polévky a vejce dětem v prvním roce jest ne¬
smyslilo; matka, která dítě své tím chce „síliti", nemá o organismu
vlastním a dětském potuchy. Kdyby kojenec byl s to, aby vstřebal
množství bílkoviny, bylo by jí zajisté i v mléce více; není-li však s to,
aby přiměřené mu množství zažil, nač mu cpáti ještě více? Přes to
obsahuje odvar masa látky srdce příliš dráždící, příliš tuku a mimo to
nic, co by děcku prospěti mohlo. Smutné a divné to „sílení"! Vejce
škodí často i dětem již dvouletým, proto jich v prvním roce ani ne¬
zkusíme a dobře pochodíme.
Jaké množství mléka má se dítěti podati najednou a za den? Ve¬
lice důležitou otázku tu rozluštili páni továrníci lahviček jakoby nic;
na lahvičce při lití zaznamenáno množství mléka dle stáří děcka čarou.
To ovšem nejsou žádné — čáry! Ať jest rozředění jakékoliv, ať se dá
svařená moučka nebo mléko — jak jest to pohodlné, doplní se k „cejchu"

živené

ÓL'U
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jest
chyba!
a

starosti.

po

Nevede-li

Ženy lékařů podvolily

se

se s

přesně kojence před přiložením k

následující průměr denní:

děcku

:

při tom výtečně, jest to jeho

roztomilou ochotou, neúnavně vážiti
prsu i potom a ze 16 případů nalezen

Ve druhém týdnu 500
grammů.
V šestém týdnu 750 grammů.
V sedmém týdnu 800 grammů.

K šestému měsíci 1000
grammů v dávkách 2—3hodinných.
Pravidlem budiž: vypočítati nutné množství na
grammy nelze;
proto dejme do lahvičky vždy více, než děcko vypiti může,
aby teplota
udržela

(340 C.), aby děcko nessálo na prázdno, t. j. vzduch, který
a bříšek,
aby se zoufale nerozkřičelo, nemajíc dosti,
a
nezvracelo, co již šťastně bylo spolklo. Teplotu přiměřenou poznáme,
přidržíme-li lahvičku k zavřenému oku; pálí-li nás, jest příliš horké.
Popíjeti z lahvičky má děťátko zrovna jako u prsu — velice
zvolna; ale nesmysl jest, sklonití lahvičku a nechati dítě ssáti
vzduch. Lépe prsty sevříti těsně u
hubičky násadec koučukový. Trestu¬
hodné jest, v létě ihned děcku
cpát i po půl hodině znovu lahvičku
s mlékem,
počne-li křičet i. Věru nepochopitelno, že i mnohá intelligentní matka nevidí, že děťátko příliš teple přikryté, všude se potící,
má
žízeň. Tu jest ovšem#dócela čerstvá,
pramenitá voda v ruce
ohřátá nebo podezřelá voda, dobře svařená a dobře
přikrytá, dána lžičkou,
pravou potěchou. Mléko čerstvě připravené, které se setká v žaludku
s mlékem
napolo ztráveným, m u s í trávení pokaziti a pokazí.
Dobrá výživa často překažena bývá jednoduchou
rýmou. Dítě se
na př.
koupe ve vodě 340 C.; dítě se položí mokré na stůl. Teď koupající
se

mu

nadme žaludek

—

—

shání ručník

bavíc roztomile nešťastnou oběť
náramnou důkladností počne otírati
a

a

těšíc

se

tlusťoučkému

děcku, s
nožky, každý prstíček
zvlášť; pak každý záhybek a konečně notně ochlazená prsíčka, pod
pažím, ručičky a prstíčky malinké, pak ouška zevně i uvnitř a konečně
hlavičku, která byla nejmokřejší a odpařováním vody nejvíce tepla
ztrácí. Ký div, že jediné takové „něžné“ osušení
je příčinou prudké
bronchitidy a stálé rýmy, a má-li takový nešťastný človíček rýmu,
nemůže piti, jsa nucen ústy dýchati, nemůže
je sevříti — ale to nic!
Běží se pro pana doktora, že děťátko nechce
piti — tvrdohlavec —
nechce! Okno otevřití, čerstvý vzduch do
čpavého pokoje vpustiti —
to to! Ale dítě zastuditi
systematicky, s methodou — to ano! Tak se
dálo po staletí u prababiček, babiček a matek —
tedy jen důsledně dál!
0 tradice bez myšlenky! Ó routino! Kéž vás brzo notně zkřeše
zdravý rozum!
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Za dlouho trvajícího
porodu, za operací stává se tep děcka lenivějším, klesá ze 130 tepů na
100 a děcko, narodivši se, ani nehlesá, leží bezvládně, často zámodralé
nebo bledé, pupečník jen slabým tepem projevuje ještě známku ži¬
vota. Tu neotálejíce pupečník podvážeme, přetneme, děcku vyčistíme.
Zdánlivá smrt novorozeněte.

i

Obr. 371.

Obr. 370.

Vyšvihnutí.
Umělé

Obr. 372.

Nejvyšší poloha.
Sešvihnutí.
dýchání u narozenou zdánlivě mrtvých.

(často hlen tam nahromaděný nedopouští dýchati),
zlehka pošviháme je přes záda šatem ve studené vodě smočeným, a neobživuje-li, bez odkladu nutno provésti methodu Schultzeovu, o které
nám podá názor obr. 370.—372.; pohybem naznačeným stlačuje a uvol¬
ňuje se hrudník rhytmicky, a děcko konečně počne trochu dýchati,
protože se však procedurou tou značně ochladí, koupeme je ve vodě
38° C.; nebije-li srdce dosti energicky, znovu se provádí dýcháni
umělé, až děcko se počne ozývat i.
Nádor krevní na hlavičce. Při dlouho trvajících po¬
nutno-li, ústa a

rodech, je-li
Žena lékařkou.

nos

hlavička uskřinuta

v

pánvi, nesmírným často tlakem,
^6

za-
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mezuje

:

oběh krevní v některé části, ba i cévy se protrhnou a vystoupí
pod kůži, děťátko se objeví konečně s hlavičkou znetvořenou
značným otokem, obyčejně nad kostí temenní nebo záhlavní.
Nádor může po několika dnech vstřebáním zmizeti; na tab. 16.
vidíme na obr. 8. hlavičku šišatou nádorem tím a na obr. 9. hlavičku
se

i krev

normální.

Lupénky či font a nelly. Na místech, kde kosti lebečné
by se spojití měly, ale ještě rozstouplé jsou, vidíme prostor, který se
pozvedá zároveň s tepem srdce. Mezi kostí čelnou a temenní vidíme
lupen největší (obr. 192.). Mezery tyto mezi kostmi lebečnými mají
veliký význam pro průběh porodu a pro vzrůst mozku. Kosti lebeční
mohou se přiblížiti jedna druhé a tak nastane zmenšení objemu lebky,
možnost, že stlačená lebka projde, kdežto lebka nestlačená by projiti
nemohla, ba kosti ty mohou se i přesunouti jedna přes druhou. Po
porodu pak v čas rychlého a značného vzrůstu mozku následkem mezer
mezi kostmi mozek volně se může vyvíjeti. U slabounkých a idiotů po¬
zoruje se rychlé srůstání kostí lebečných a mozek malý, asi následkem
nedostatečného vývinu mozku; zkoušeny operace za tím účelem, aby
mozek dostatečně rozvijeti se mohl, ale s malým jen úspěchem, a tak
od operací těch upuštěno. Lupénky zmizejí úplně koncem druhého
roku; u dětí křivicí a vodnatelností mozku stižených srůstají jen po¬
zvolna. Výživa tu hraje značnou roli.
Žloutenka novorozenců jeví se někdy brzy po porodu. Kůže
dítěte jest žlutá, ale daří se mu gři tom dobře, jet to spíše úkaz mecha¬
nický; za důkladného převratu v oběhu krevním novorozence hrne se
krev do vlásečnic kožních, a u dětí s jemným tkanivem vystoupí i z vlásečnic, barvivo krevní pak se mění a jest příčinou zbarvení toho. Cho¬
robná žloutenka pochází ovšem i u novorozence od jater a jest
nemocí velice vážnou. Žloutenka prvá při výživě u prsu, teplých kou¬
pelích a čerstvém vzduchu záhy zmizí. Jiná, nebezpečná žloutenka po¬
chází od infekce pupku — i nutno vždy lékaře povolati.
Zduření a zhnisání prsů u novorozená#. Během prvních
14 dní zduří prsy u novorozenců dosti často a při tlaku a nedosta¬
tečné čistotě i zhnisají. Postaráme se o to, aby nebylo nikde tlaku,
přiložíme vlhké obkladky 350 C. a věc se zase napraví.
Zpr uzení dětí. V záhybech kol řiti a pohlavních částí hro¬
madí se pot a znečištěn močí i stolicí způsobuje zpruzení, zvláště u dětí,
ležících na podložkách nepromokavých; pisatelka často provedla pokus,
zaměnila plátno voskované za jistý druh moltonu, a brzo zpruzení se
polepšilo. Není divu, že i tu bije do očí rozdíl mezi podáváním prsu
a výživou umělou, při níž zpruzení se objevuje mnohem častěji a bývá
tvrdošijnější. Zpruzení má velice špatný vliv na zdar kojence, jenž
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jest nepokojný, méně spí a méně mu přibývá na váze. Nutná tu nej¬
čistota, rychlé odstraňování znečištěných plen, opatrné omytí
teplou vodou a pomáznutí mandlovým olejem, lanolinem, tuk zaní¬
cenou kůži lépe kryje než
pudr. Teplé koupele, vlhké obkladky a malá
sedací koupel, jaik ji znázorňuje obr. 373, jsou velmi prospěšný. Odevzdáme-li velice nepokojné, zpruzené dítě zdravé kojné, zlepší se zpruvětší

zení rovněž

v

několika dnech.

Obr. 373. Koupel sedací pro

kojenci.

Vyrážky novorozenců. Hojné se vjskytuje puchýřina
slabých, sešlých. V prvních 14 dnech tvoři se puchýře, obsahující
tekutinu zažloutlou a splývající. Ovšem tu nitno
poraditi se s lékařem.
K upokojení slouží velice dobře zaobalení do vlhkého šatu. Mléko se
musí zkusiti jiné, při kojení nutno upraviti dietu
matky: koupelemi
teplými s trochou odvaru listů šalvějových zhojí se rány rychleji.
Na hlavičce se tvoří často strup y se
spečenými vlasy. Povstá¬
vají chorobným odměšováním a zanedbáním. Nutno dobře je svlažiti olejem mandlovým a pak pozvolna teplou vodou
omývati. Škra¬
bání hřebenem nebo dokonce neb y dovoleno není,
nastávají po něm jen
u

dětí
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ohyzdné vředy. Při zácpě malé klystýry, změnu ve stravě, na noc zaobalení v chladný obkladek kol těla způsobí převrat ve výměně látek
a

odstraní chorobu tu.
Tak

zvracení

kojenců není zvracením. Víme, že ža¬
stojí svisle a ne šikmo, jako u vzrostlých. Není
tedy divu, napije-li se děcko rychle, vssaje-li mnoho vzduchu, že
mléko při malém pohybu, při zakašlání vyžblunkne, jako z přeplněné
nádobky. Je-li vytékající mléko sražené a zakyslé, stala se chyba, dítě
nemělo žaludek ještě prázdný, když jsme mu dali znovu piti. Víme, že
žaludek pozdržuje svůj obsah, pokud střevo jest naplněno; nemá-li
kojenec alespoň jednu stolici ve 24 hodinách, nutno dáti klystýrek
s trochou oleje, ale ne
veliký, aby konečník se příliš nerozepjal; slouží
k tomu kaučukový balónek s tvrdým násadcem (lépe připevniti naň
násadec měkký) ; pomocnice porodní nebo lékař dá návod k delikátní té
operaci. Nutno se střežiti, vstřiknouti místo vody — hodně vzduchu;
balónek musí úplně býti naplněn vodou a ne zpola vodou a zpola
vzduchem.
Dítě po napití chvíli držíme svisle.
Škytavka často trápí kojence, napiHi se příliš rychle nebo
bylo-li mu trochu zima. Lžička vody, teplý obkladek na žaludek po¬
ludek

zv.

novorozence

—

mohou.
O

i

í ch

jsme se zmínili v druhém díle.
jest často močová trubice tak zúžena, že mociti bud dobře
nemohou nebo velice při tom trpí. Tu nutno poraditi se ihned s lé¬
kařem. Jak často křičí hošík pro překážku tu a aniž by se dohlédlo,
honem se mu strká bez rozvahy znovu naplněná lahvička s mlékem.
Někdy v plenkách po močení jest viděti zrnka jako písek začervenalý;
i tu nutno poraditi se s lékařem.
Počíná-li kojenec nepokojně spáti v noci, nutno se chopiti teplo¬
měru a měřiti, nemá-li trochu
horečky. Obkladek chladný kol života,
na nějž jsme
položili starý, suchý mull nebo řídkou vrstvu vaty, zpří¬
jemní applikaci, chlad nepronikne, až když obkladek šťastně při¬
m o u c 11

c

U hochů

ložen.

Záněty očí novorozenců jsou kapitolou přesmutnou.
Lehkomyslnost, nesvědomitost, smutné zásady mravní připravují ročně
na sta dětí o
krásný a důležitý ten orgán — oko! Žena, která mužem
nakažena byla kapavkou, nemá nikdy otáleti a při výtoku ostrém ihned
se raditi s lékařem, s lékařkou.
Ke konci těhotenství musí velice pilně
vystřikovati, i za porodu porodní pomocnice, zpravena jsouc jen o vý¬
toku tvrdošíjném, rovněž ještě vymývá pochvu, kterouž brzo prodírati
se bude za nejužšího styku s nemocnou sliznicí hlavička, víčka oční.
Po narození pomocnice obyčejně dle instrukce oči novorozence obstará.
Objeví-li se přes to zánět na oclcu jednom nebo obou. tu ihned nechf
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povolá, možno-li, odborník nebo domácí lékař; zde nesmí se cekati,
jak to dopadne", je-li to jen zánět nevinný nebo nebezpečný;
zhoršil-li se zánět oka tou měrou, že i laik necvičený pozná, že jest
zle, pak jest už tak zle, že oko ztraceno. Proto raději zavolati lékaře
v cas k zánětu nevinnému, než
vydati oko v šanc jisté zkáze. Na tab. 6.
se

,,až

viděti lze i oko

gonorrhoicky onemocnělé.
objevuje se hlavně v prvním roce. Mozek, vládce
a mistr všech nervů,
který později má zdržovati a moderovati každý
pohyb a všechny výkony těla našeho, není ještě dostatečně vyvinut,
vycvičen, aby pořádek udržoval, i nastane snadno, na nepatrné zdán¬
livě podrážděni, značná, ba i úplná anarchie, zvláště je-li rodina stále
trochu prosáklá lihem, který ruší ústrojí a zabraňuje činnosti střev.
Zácpa, průjem, malé zranění, otřesení, prodírání se zubů, pevné utažení,
porušené trávení a pod. mohou býti příčinou psotniku. Dítě jest obyčejně
bez vědomí, oči jsou nehybné, ztrnulé, tep zrychlený, hlavička se za¬
vrtává do polštářku, jednotlivé svaly nebo skupiny svalů sebou šku¬
bají, trhají, moc i stolice odchází mimovolně. Záchvat trvá snad mi¬
nutu, ale i několik hodin. Dáme teplou koupel 38° C. po 10 minut a po¬
léváme zádička chladně, 30° C. vodou; dítě se potom upokojí a jest
zase při plném vědomí.
Ovšem jen lékař rozhodne najisto, co je pří¬
činou psotniku. Často dítě se vyléčí změnou potravy, obkladkem kol
života, který po několik hodin zůstane ležeti, malými, vlažnými klystýry
k podržení — asi na lžíci, 240 C. teplými, — při nadmutém bříšku velice
pozornou massáží pomocí oleje heřmánkového, 2—3 kapek. Jde-li o one¬
mocnění mozku nebo plen mozkových, pak křeče jsou tvrdošíjné, trvají
déle a jsou ovšem nebezpečné.
Porušené trávení u kojenců. Víme, že porušené trá¬
vení u kojenců má docela jiný význam, než u vzrostlých. I pomíjející
porušení zdrží kojence ve vývinu a opakuje-li se častěji, nastane hlu¬
boké porušení celého malého organismu toho, jež dobře vysvětliti si
nedovedeme, tak jsme asi zvykli měřiti vše jen svým velikým měřítkem.
Jsóu-li matka a děcko zdrávy a přes to trávení dítěte se kazí, pak
nutno potravu změniti; za normálních poměrů kojenec ústrojím zaží¬
vacím n e s t ů n ě. Především nutno pátrati, není-li škodlivé nějaké
okolnosti ve způsobě života matky, ve stravě, v nápojích jejích. Stálé
P

s o

t

n

í k

churavění následkem porušeného trávení vede konečně k

marasmu a

proto

zdravých kojenců začátkům jest brániti. Zlověstný jsou
průjmy letni, při nichž v krátké době může nastati smrt. I jest v létě
nutno energicky a bez odkladu zakrociti.
Ihned se postarejme při
umělém živení o kojnou, jejíž dítě jest asi stejného stáří, a nemůže-li
se odhodlati, aby domácnost svoji opustila, af- aspoň dvakráte denně
nemocné dítě k prsu přiloží. Dítě se dobře napije, upokojí se a snese

i

u
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pak umělou výživu vedle toho mnohem lépe. Zdravá žena dobře může
přikojiti dítě ještě jedno a snadno se k tomu odhodlá, dobře-li jest
placena, a matka nemocného děcka vyhne se všem nepříjemnostem,
spojeným s ubytováním kojné v domě. Jsou pak to obyčejně ženy
provdané, které k suplentství tomu se odhodlají, i ujdeme výtce, že
podporujeme nebo alespoň ulehčujeme lehkomyslnost děvčat, udržujíce
obvyklé zařízení kojných. Pro děti již velice sešlé zvolíme ženu s děckem
o něco
mladším; mléko její jest záživnější. Výsledky, kterých jsme
docílili najímáním žen provdaných k přikájení, jsou velmi dobré, a do¬
poručujeme způsob ten rodičům, jichž děti jsou nemocny, t. j. nemocny
jen porušeným zažíváním.
Při průjmu, nemůžeme-li nalézti kojné, dáme místo mléka
jen
odvar rýže, krup nebo bílek s vodou a cukrem mléčným řádně a dobře
smíchaný, sešlehaný. Lepší-li se průjem, tu počneme, ale znenáhla,
přidávati zase mléka, jenže z jiného chléva.
Kojence koupáme ve vodě 370 C., stoupajíce až ku 40° C. po
10 minut.
Můžeme přidati koupeli odvar jedlový, listí ořechového nebo
sladu. Lůžko zatím dobře se musí zahřátí. Horká koupel nožek, vlažné
polití zádiček rovněž prospěje — hlavní věcí jest však přiměřená strava.
Nezapomínejme, že při průjmu, při této nepoměrně značné ztrátě te¬
kutin, kojenec trpí žízní; nedáme-li mu občas trochu svařené, chladné
vody lžičkou, málo najednou, tu hltavě pije z lahvičky a tím si
škodí. Nezapomínejme však i dítě náležitě zahřívati, průjmy brzy způ¬
sobují temperatury pod normou.
Při zvracení chorobném, které nemožno zdržeti ani polohou svislou,
ani znenáhlým pitím, dáme malý, chladný obkladek na žaludek, teplou
sedací koupel (obr. 331.) a ob hodinu přiměřenou stravu, v malém
množství. Často nastane zvracení, dá-li se kojencům příliš záhy kaše,
osladí-li se mléko příliš, je-li mléko příliš horké, dáme-li je, než žaludek
je znovu prázdný a při nastuzení. U dětí čtvrt roku, půl roku starých
jest zvracení stálé tak osudným, že nutno se starati o kojnou, což
ovšem pak jest dosti těžké, i když kojnou máme, protože dítě, lahvičce
zvyklé, prs již nechce bráti. Tu vytlačíme něco mléka a dáme je lžičkou,
dítě dostane konečně řádnou svou stravu a pozapomene na lahvičku;
přiloženému děcku stlačujeme a stíráme mléko k ústům, až se od¬
hodlá piti.
Jindy mléko Gártnerovo, pozorně jsouc podáváno bez jiné stravy,
velice prospívá.
Při značném tvoření se plynů zaměníme mléko, zkusíme i čisté,
dobré kozí mléko a přidáme občas docela málo odvaru fenyklového
nebo anýzového, lépe však aromatickým olejem, na př. heřmánkovým,
provésti pozorně massáž teplou rukou.
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divila tomu, že matka s

největší péčí mléko stejich i bála, hodil-li však
miláček její ošklivý cumlílc kaučukový na zem, o niž všechna obuv,
na
ulici znečištěná, se byla otřela, — pak klidně cumlík zvedla,
o špinavou zástěru dvěma tahy otřela a šup s ním do úst dítěte, které
ihned vší silou dásněmi a jazýčkem ho dřelo a „pochoutku" tu vzácnou
polykalo. Žádné dítě neví, že cumlík takový, k ssání na prázdno,
existuje — nedá-li se mu! Proto nejlépe odpornou, nečistou, hnusnou
věc tu mu ani neukázati. Stálým ssáním dráždí se žlázy slinné, znetvoří
se
rty, ústa a dítě čisťounké, hezké zohyzdí se černým tím kouskem kau¬
čuku, na němž na vzduchu nejen sliny se rozkládají a hnijí, ale ne¬
sčíslné zárodky se zachytí; stálé dráždění pak jemných nervů rtů pro
ústřední ústrojí čivové zajisté není prospěšno. — Proto p r v č s n ebezpečným a odporným tím spojencem lenosti a bezmyšlenkovitého
zvyku. — Jen matku slaboduchou bychom mohli omluviti, vstrčí-li špi¬
navou tu zátku do úst malého dítěte pokaždé, počne-li křičeti, aniž by
nejdříve vyšetřila, proč křičí. Trochu křiku škodí méně, než nedosta¬
tečně dýchání, cumlíkem způsobené.
se

rilisovala, bakterie nejen znala, ale hrozně

se

VZRŮST ZUBŮ.
Jako vzácnost narodí se děcko s nějakým již zubem, který může
vypadnouti. Řezání zubů nastává v pátém — sedmém měsíci v dolní
dásni v předu; pak v předu nahoře, po přestávkách pak do třetího roku
sc
doplní prozatímní chrup na 20 zubů mléčných. Obr. 269. ukazuje nám
chrup ten, a to jen v zubech povyrostlých; zuby, které vidíme v hloubi,
počnou vyrůstati teprve sedmým rokem.
Kojení trvá obyčejně do objevení se zubů. U dětí zdravých pro¬
dírají se zuby beze zvláštních zlých příznaků a jest to omyl, má-li se
za to, že řezání zubů nutně se musí dít i za
choroby nějaké, a osudný
to omyl, třeba i počátek těžkého onemocnění klásti klidně na vrub řezání
zubů, založit i ruce a čekati, jak to dopadne. Řezání zubů jest vždy
spojeno s podrážděním dásní, i vídáme tvářičku zapálenou, horkou
hlavičku, nepokojný spánek, hojné slinění a jiné matku znepokojující
příznaky. Jinak u děti s chorobnou disposicí; tu může nastati značné
porušení zdraví. Co činiti v tu dobu?
Průjem, kašel, křeče léčíme, jak jsme již naznačili, a pak hlavně
hledíme krev odváděti od hlavy a postarati se o zdravý způsob života.
Dáme tedy malé, chladné klystýry, chladný obkladek na život, studené
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obkladky na nožky, krátkou, chladnou koupel sedací; celé zaobalení
při horečce, přikryjeme dítě lehčeji, dáme menší dávky jídla a čerstvou
nebo svařenou vodu po lžičkách.
Není-li děcko nemocné, nýbrž jen nevrlé, prostřeme teplou po¬
krývku na zem, položíme děcko na bříško a hnedle se upokojí, počne
si svět prohlížeti s nového toho stanoviska a vzdušní ta koupel je
upokojí. Vůbec by děti se častěji měly klásti v polohu tu, protože po¬
lohou na zádech svaly zad se nevyvinují a později, následkem namá¬
hání

a

slabosti

v

zádech

nastane zkřivení.
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Oblek

dětský má býti měkký, teplý, průdušný, lehký; plátno vlast¬
nemá, ani barchent, vlna jest příliš teplá, i zbývá jen ba¬
vlněná látka trikotová, která všem těm požadavkům vyhovuje. Zrobíme z ní, co na tělíčko přiléhati má — košilky a plenky. Výpar dobře
může pronikat! a teplo se pěkně udržuje. Přes to možno obléci i kabá¬
tek z lehkého flanelu i ovinouti plenku flanelovou.
Košilky by se
měly zapínati na raménkách, jsouf zádicka neméně citlivá než prsa,
a obyčejně se košilka vzadu rozhrne,
knoflíčky i tkaničky svázané však
tlačí.
Obr. 368. znázorňuje, jak zaobalíme do plenek, aniž bychom
bříško příliš stáhli. Položíme pak děcko na šat flanelový, který jsme
pokryli ještě kusem moltonu, aby vlhkost nepronikla; šat flanelový
lehce se ovine kol děcka od ramének přes nožky.
Ručky jsou volny,
rovněž nožky. Tak je uložíme pod peřinku, k nošení však je vložíme
do zvláštního polštáře. Obr. 374. znázorňuje polštář ten, v němž jest
malá žíněnka se zaokrouhleným koncem u hlavy.
ností těchto

V

elegantním tom polštáři snadno nemluvně se nosí, nejsouc vnu¬
polohu nepřirozenou, škodnou, majíc dostatečnou oporu i pro
hlavičku i pro zádicka, nikde nejsouc staženo.

ceno

v

Kdo si nemůže

bez apretury. Před
musí řádně spařiti a
Páska

opatřiti látku trikotovou, zvol lehce tkaný širtink
oblečením však každá látka poněkud tuhá se

vyprati.

pupeční se odloží, jakmile pupek se zhojil a normálního
nabyl; každá páska kol života překáží vnitřnostem. Nechrne
dětem jak možno volnosti v pohybech; zvířata nestahují svá mláďata
a nebývají nijak znetvořena.
Pásku tedy odložíme po 8—14 dnech.
Zhotoví se nejlépe z volně tkaného plátna, zšíří 6—7 cm.
vzezření

Tab. XXII.

Ženský sport.

TAB. XXII.

Plavání, veslařství, bruslení, stoupání do hor,
jízda na kole — těchto pět sportů předvádí

„ženský" sport
proto, že by jiné sporty ženám se nehodily,
ale že je ženy nejčastěji pěstují, nejsnáze pro¬
vádějí a že ženám z důvodů zdravotních jsou
nejvhodnější. Sport neslouží jen zábavě, nýbrž
napomáhá rozvoji osobní statečnosti, obrat¬
nám tabulka naše. Není to snad

nosti, svalové síly, tedy člověka vnitřního i ze¬
vnějšku. Nejméně nevýhod má stoupání
do hor, které nesmírně sílí. Bruslení a
plavání víže se k jisté době roční — žel,
že jich tělesné vady často nepřipouštějí a také
se nehodí. Veslování a jízda na kole
jsou výborné tělocviky, ale také ne pro každé¬
ho. Toto sílí nohy a pánev, ono ruce a hrud¬
ník. Kdo se naučil ovládati loďku a kolo, kdo
se nebojí mokrého živlu, kdo se nestrachuje
žádného kopce, stojí v žití pevně, dožije se

mnohých požitků a neklesne při prvním úto¬
ku osudu, — nabyltě vzdornosti. Slaboučcí
nechť začnou se stoupáním do hor, pak ná¬
sleduje bruslení a veslování a na to teprve
lze přikročiti, když jsme nabyli sil, ku plavání
a k jízdě na kole.

Nakladatel Jos. R-

Vilímek v Praze.

Tab. XXII.

v
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nebohý človíček uprostřed
obvine, aby zádička se podepřela — nač pak? — zároveň
však, aby dlouhá suknice se přidržela, jest jen mučení a trápení
déčka, překáží dýchání a stlačuje žaludek i střeva. Důmyslné ošetření
dětí zatlačí i povijan do sbírky nástrojů sloužících mučení. Obr. 366.
znázorňuje malou, bezmocnou obet povijanu.
se

těla pevne

Obr. 374. Polštář Je
U

Při

pití

=

nošeni novorozence.
gumová podložka. M = žíněnka.

při prořezáváni zubů kojenec se nestará o velkou čistotu
slintáčku, který, jsa velice elegantní, má býti zároveň
i přiméřený svému úkolu; nepomůže nic, je-li tenoučký, prosákne-li
ihned, zkrátka, je-li j en hezký; tu bylo by lépe, dáti mu vespod trochu
solidnějšího společníka. Dečko se nachladí, má-li prsíčka mokrá.
Velmi příhodné jsou koupací pláštíky z měkkého barchentu, které
přehodíme dečku po koupeli. Je-li dečko ospalé nebo poněkud churavé
ušetří ho každá rozumná matka velké toalety; pomyslit si, že celkem
malé
děti
oblékáním
přes příliš trýzníme,
tím nervy jejich
i

nutno

a

užívali

Žeua lékařkou.
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dráždíme, klidu jim nepřejeme.
pokud možno často
úplně nahé, jak vidíme caparta

Nechrne děti
na

tab.

18. nahoře

hlavičku vsak
níme

—

a

zase

zbělí

na

a lidé
slunci nezhnčd-

Jen děti

Do 18—20

Důležité

—

před sluncem ochrá¬

velice neduživí
—

sluniti

tělíčko dostane krásnou

zahnědlou barvu.

nou.

se

a

pobledne.
jest 1 ů ž k

roků

kůže

V do¬
spořiti,
Obr. 375. Kalhotky k zadržení plének.
osvědčí se žoček, naplněný oči¬
štěnými plevami, jež snadno lze
zaměniti. I lněné semeno jest v létě velice příjemné pro děti větší,
kterým v noci se stává ještě malá nehoda. Ostatně dáme do po¬
stýlky matraci ze žíní a novorozence uložíme do peřinky, která dosta¬
tečně ho ohřívati musí, jenže často řádně ji na čerstvém vzduchu pro¬
klepeme. V londýnských nemocnicích užívá se pro nemocné polštářů
pod hlavu z malých tříhranků psacího papíru a nemocní nadmíru jsou
spokojeni čistým obsahem polštáře, který ovšem častěji se mění. Za¬
jisté by se dalo užiti způsobu toho často i u dětí. V Londýně dámy ze
společnosti zaměstnávají se stříháním papírků. Nikdy pod hlavičku
nedejme polštářek s peřím, jef příliš horký, zvláště děti křivicí trpící
se potí nesmírně na hlavičce.
Měkké žíně v povlaku z jelení kůže, přes
nějž možno dáti i povlak plátěný v létě, povlak
z látky trikotové v zimě, jest praktický.
Oblek dětský má býti jednoduchý a
praktický, při rychlém tom vzrůstu, při
častých a nutných změnách v tom věku, jest
vše plýtváni nesmyslné.
Počíná-li nemluvně vylézati z peřinek, sedati a lézt i po zemi, t. j. po pokrývce, nestačí
plenky jen založené, nutno je poněkud zakryti
a pak i upevniti.
Poslouží tu dobře kalhotky
plenkové, jak je vidíme na obr. 375. Dle doby
roční zhotovíme je bud z látky trikotové, ba¬
vlněné nebo z flanelu a opatříme širokými pás¬
kami přes raménka, nebo je připevníme na
živůtek, jak obr. 376. ukazuje, ovšem vše
z látky průdušné; živůtek ten může býti háčko¬
Obr. 376.
Kalhotky se šlemi,
vaný. V zimě ovšem přidáme pěkně teplé punmácnosti,

kde

o.

nutno
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čošky a botičky bez kožených, pevných podešví. Oblek ten postačí
úplně, netřeba navěsit na nebohé děcko hromadu sukniček.
Nej praktičtější oblek byl by ovšem, když děti čistotě jsou zvyklé,
košilka a spodky v celku, zavřené kalhotky — absolutní to postulát —
otevírající se po straně, a přes to šatečky nebo zástěra s rukávy, dlouhé
jako obyčejně sukénky se nosí a vzadu upjatá; tím by odpadlo stažení
přes žaludek.

Důvtipné čtenářky tu mají vděčné pole k vynálezům
záslužným. Hlavní věc: žádný
tlak,

dostatečnou

dušnost

ochranu,

a

novotám

prů-

slušnost. Že mnohé

matky
považují tělo své jen za prostředek,
prováděti bezduché kejkle módy, jest
smutné a není pohlaví ženskému ke
cti; ale že i děti, jimž svědčí jen
poměry urovnané a největší pořá¬
dek, v létě od hlavy k patě bývají
upjaty, v zimě v kraťounkých pun¬
čoškách s nahými koleny zimou se
musí teteliti, to jest nesvědomité a
ničím

a

neomluvitelné.

Churaví-li

pak dítě takové vleklým katarrhem
střev, měchýře nebo hrdla — vždy

„nevysvětlitelným", jest k polito¬
vání

ale co s matkou takovou?
Věru nej horší ranou pro společnost
lidskou jest hloupost, obmezenost
—

obr. 377. Oblek reformní pro děvčata,

pozlátkem elegance — tak snadno
ji lze napodobiti, a napodobují ji, žel, i lidé chytří a intelligentní —
proč asi?
Obr. 377. znázorňuje reformní oblek pro holčičky — schází jen
pěkná dlouhá zástěrka.
U hochů se obyčejně příliš spěchá s navléknutím kalhot; za dnešní
módy nosí nejprvé sukénky, které jsou ovšem příliš teplé; proto třeba
i tu malé reformy. Kalhotky pro hochy jsou obyčejně kol života příliš
těsné, a tu třeba velké pozornosti, vyrůstají! hoši rychle; nutno zvoliti
střih pohodlný a vžiti raději látku méně pevnou, aby příliš dlouho
nositi se ani nemohly.
Hlavička dětí, zvláště v nižších třídách, příliš teple se pokrývá.
Zapomíná se, že příroda na hlavičku pamatovala a pokryla ji zname¬
nitým „špatným" vodičem, vlasy, třeba jen volně a krátce je nositi,
t. j. u děvčat vlasy neutahovati v myší ocásky, vzduchu přáti,
aby vys
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jet výpar na hlavě často hojnější než na těle. V létě
jednoduchý, slaměný klobouk, v zimě průdušnou pokrývku „talířovou".
Je špatným psychologem, kdo si děti fintí. Dítě podléhá volky nevolky
docela jinému osudu, než býti elegantně oblečenou loutkou! Rychle,
čile a stále se pohybovati, stále tužiti a cvičiti síly tělesné i du¬
ševní, to jest dětem přirozené. Krásnými šaty děti musí hloupnouti, myšlenky jejich se přikují ke „krásné" sukni, „krásnému" obleku,
nesmí se hnouti, musí stále „dávati pozor" na šaty. — Je-liž to prc dítě
nadané, aby „dávalo pozor" na něco, co mu je absolutně lhostejno, ac nepodařilo-li se pošetilé matce již záhy stálým bičováním a lichocením
vzbuditi směšnou v tom věku a přesmutnou zároveň ješitnost, ten ďá¬
belský dar našeho pokolení, jemuž obětujeme zdraví vlastní i pokolení
budoucích bez rozmyslu, lehkomyslně! Ješitnost s vkusem nemá
nic společného — vkus zakládá se na vytříbeném životě duševním
a zdravém rozumu, ješitnost naopak i — u opic jest vyvinuta.
Život chystá pro nastávajícího člověka mnohdy překruté příhody,
strasti a trampoty. Jak my, kteří jsme prožili šťastné dětství zvláště
na venkově, blíže přírody, velebíme matku velkodušnou, jež dětem po¬
přála svobody, mnoho — mnoho světla oživujícího, slunečného, potulky
lesem a brouzdání v čisté vodě do sytosti a nepadala do mdlob nad
smočeným rukávem nebo natrženou sukničkou! Nezapomínejme tak
^úmyslně a tak rychle, c o dítě zove štěstím a č í m je ^ťastno!
větral tu houšt

—
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Hrají-li si vzrostlí, hledí se při tom pobaviti, odpočinouti si, neje náruživost ve spárech svých; děti snad ani si nehrají v našem
smyslu slova, jsout úplně ponořeny ve „hru", která jim jest věcí
vážnou a důležitou. Jaký jásot, podaří-li se dítěti něco, jaký hluboký
žal a jak hojně pracují žlázy slzní, pokazí-li se hra, která byla pečlivě
a dobře připravena!
Dítě úplně se soustředí a pohrouží v plán svůj
při hře — je-li normální. Není zajisté nic tak poučno pro nás,
staré lidi, jako hra dětí. Povaha v zárodcích svých, probouzející se
nadání, letora, šťastné či nešťastné dědictví se přímo zrcadlí ve hře.
Pracujíc plnými silami svými při hře, dítě žije i plně drobný život
svůj a jeví se nám tu se všech stran nej vnitřnější bytost jeho. Nezmý¬
líme se, považujíce dítě za churavé, přestane-li si hráti; dobrým zna¬
mením jest, počne-li dítě po těžké nemoci býti nevrlé, netrpělivé,
a jest vyhránot počne-li samo zase si hráti.
Čím dítě nadanější, tím
má-li
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zřejměji vidíme, že užívá methody přesně vědecké — pokusné, aby
se seznámilo s tímto světem, střádá pozorování svá, a při tom roste
síla jeho i duch. Co bude tedy příhodnější, užitečnější: zavřeme-li
dítě pečlivě mezi čtyři stěny, které brzo si do sytá prohlédne; dáme-li
mu chůvu jakoukoliv, spíše trochu přihlouplou než chytrou; uciníme-li
je otrokem šatstva a škrobených vycházek a návštěv nebo opatříme-li
mu rozsáhlé, volné pole k pozorování a zajímavému jeho životu —
ne naší šablony —, kde žiti může po své chuti a potřebě, samostatně

Obr. 378. Skládací

pozorujíc, zkoušejíc síly své

pokojíček

pro

celého srdce

děti.

oddávajíc šťastnému
; j
Jak je to vše jednoduché, přirozené a snadno to lze provésti,
má-li matka pravý názor o věci a rozumí-li, t. j. hledí-li porozuměti
svému dítěti. Dětem vadíme v přirozeném vývinu od malička krajnostmi
bud v přílišné horlivosti je trýzníme, bud ochabneme, nebo
vliv náš není stejnoměrný, podle určitého plánu, ale skočmo, tu příliš
se staráme o dítě a hned
je zase úplně zanedbáváme.
Již v nejútlejším mládí děcko se má těšiti velkému klidu. Po¬
zorujme jen, co se obyčejné děje s maličkými dětmi: každý, kdo
z dálky dítě spatří, hledí je jak možno
znepokojiti, rozdrážditi, rozokamžiku?

—

a z

se

t
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čilovati; křičí se 11a né, jakoby bylo zpola hluché, staví se před inten¬
sivní světlo, třepetá se mu stále něčím
před očima — aby nemělo
ani okamžiku klidného, a křičí-li konečně
předrážděním, nemohouc
jinak se brániti, tu teprve všichni najednou počnou je konej šiti, t. j.
rozčilovati ještě více. A z toho pak mají bytí lidé zdraví, s
dobrými
nervy!
Nechrne děcko pohrávati si nejprve s vlastními končetinami. Pak
je položme buď na slunce, buď do otepleného stínu, na čistou podložku,
na bříško a uvidíme,
jak samo stále pozoruje, stále zkouší spokojeně
broukajíc, aniž je třeba je drážditi. 4—5měsíční děti nechrne, přimě¬
řeně oblečené, na podlaze se baviti,
prospěje jim to více, než ležeti
tupě s cumlíkem v ústech nehybně v postýlce — ideál to mnohých matek.
Vídáme děti, deset měsíců staré, netečně seděti nebo ležeti a křičeti,
aby někdo je bavil; jakmile je necháme na chvilenku samotný, tu jako
by na vidličky je bral, nejsou schopny jediného samostatného pohybu.
Nebohá matko! Tyto děti již nejsou normální, ale znetvořeny, příliš
zhýčkány a rozmazleny. Jako větší děti elegantními šatečky, resp.
módou bývají trýzněny tělesně i duševně, tak i
zamilovaným, nezbytným
předmětem i v nejchudší domácnosti — kočárkem. Jak jest to po¬
hodlné! Niechce-li dítě ležeti nehybně v postýlce, honem s ním do ška¬
tule, resp. do kočárku! Záclonky se spustí a harcuje se po dláždění,
hlavička kolísá se strany na stranu, poskakuje a dítě zpola omámené,
jako druhdy kolébáním, mlčí, a to jest nej vyšší cíl vší paedagogiky
tohoto věku. Dítě musí buď spáti nebo mlčeti, jiného se mu nic nedovolí.
Unikly nebohé děti kolébce, která jim něžným kolébáním způsobovala
mořskou nemoc, a dostaly se do kočárku, jenž jim uzavírá zajímavý
svět, žádný pohyb nedovolí a otřesení mozku způsobuje. Mnohem lépe
dítěti v čisté, dobře provětrané jizbě než venku, v zabedněném vozíku.
Ale matka chce s otcem do hospody! Ale — to jest něco jiného! Tu
ovšem hygiena kapituluje a smutná stojíc stranou sklání zbraň před
nedotknutelností tajů a půvabů plného alkoholismu, jenž ovládá vše.
Děcko voziti do parku, na čerstvý vzduch, k tomu jest ve velkých
městech kočárek nezbytný. Ale pak ať nezůstane ani minutku déle ve
sklepení tom, nechť se těší opravdu na podložce nebo na klíně božímu
slunci a čerstvému vzduchu.
Pisatelka ondy šla krásným parkem;

matky domácí všechny měly
jako malé pagodky; ležely na znaku, očka obrácená
v ostré slunce, všechny oslněny, jen snědá, černovlasá Vlaška
prostřela
na zemi před sebe peřinu a usadila na ni svá dvojčata;
přirozený, ne¬
zkažený pud se v ní ozval, přes opačný příklad kolkolem.
Zahrádka u domu jest ovšem rájem pro dítě. Je-li dosti pokro¬
čilé, vypereme pozorně písek, usušíme a hračka nejmilejší jest hotova.
děti

v

kočárku
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nesčetných variantech dítě si tu hraje neúnavně. Pisatelka nedovede
se pro skládací
pokojíček, znázorněný na obr. 378 Za jistč
dítě jest v kleci a nemůže nic strhnouti, ani převrhnouti v pokoji —
ale to není cílem
vychovatelským, nýbrž věcí praobyčejné opatrnosti,
aby matka nepokryla všechny stoly a stolečky pokrývkami a cenným
nádobím, které by čilé vižle strhnouti mohlo. Choditi se naučí každé
nemluvně svým časem, děti matkou živené mnohem dříve než uměle
nadchnouti

přístrojích sebe komplikovanějších.
Jaké hračky máme dětem dáti? Důvtipná matka se může oddati
studiu velice zajímavému ve směru tom. Záhy postřehne, že děcko
hraček složitých, vyumělkovaných brzo si ani nevšimne. Proč? Protože
jim rozuměti nemůže. A čemu dítě nerozumí, to je nebaví. Dejme
malým dětem tedy hračky nejjednodušší, nezbarvené ovšem, protože
vše se ocitne u rtů, možno-li v ústech děcka, a hračky, jež skytají roz¬
manitost hry a s kterými možno prováděti všelijaké kombinace. Tu jsou
kostky dřevěné, kamenné, hlazené, zvonečky s jemným, melodickým
zvukem, míče nezbarvené a hlavně písek s lopatičkou a nádobkami
z kovu
neocenitelný. Vidíme-li, že děcko má zvyk vše bráti do úst,
nutno volit opatrně a hračky častěji v horké mýdlové vodě řádně omyti,
opláchnouti a osušiti; jest nechutné, viděti hračky zamazané.
Větší děti by ovšem pokud možno měly míti zvláštní zahradu ke
hraní v létě, a to po způsobu obr. 379. Posíláme děti do koupelí říčních
v létě, a nastane
záhy doba, kde je budeme posílati do koupelí vzdušných
a právem.
Nadmíru blahodárný vliv světla na organismus náš v ědecky zjištěn a leží na bíledni — víme, že četné sloučeniny lučebné
jsou možný jen za přístupu světla, třeba již jen, aby správný názor
ten vnikl v širší vrstvy, jako názor o blahodárném vlivu
vody, koupelí,
které koupele vzdušné, ale zvláště sluneční ještě předčí.
Hry venku v širé přírodě jsou i pro hochy i pro děvčata nejpřirozenější a nejzpůsobilejší, a „panenky" a titěrky v létě patří na půdu,
do skříně. Oko se má cvičiti hleděním v dáli, plíce se mají rozepinati,
na

hlas cvičiti i

děvčat.

Co

plátno děvčeti nervosnímu to krásné hraní
panenkami, je-li při tom stále chudokrevnější, krátkozraké se zády
okrouhlými? Síla fysická a zdraví nejen se snášejí s tak zv. ženskostí,
ale jsou přímo pevným základem jejím.
Pisatelka se často divila
naopak, s jakou něžností, šetrností a jemností zrovna mužové silní,
praví obři, úplně se ovládající, pomáhali při ošetřování nemocných
si

v

u

s

domě.

Často s nejlepší vůlí rodiče příliš namáhají děti chůzí, bud na
výletech, bud dlouhou cestou do školy. Nesmíme zapomínati, že obojí
unavuje, i chůze i duševní namáhání ve škole: podobají se tu rodiče
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vozkovi, jenž koním tažením těžkého nákladu pytlů mouky sedřeným,

pytle složil a naložil týž náklad — bramborů, aby koně měli změnu!
Připomeiímež ještě, že třeba velké opatrnosti se zvířaty domácími,
kde jsou malé děti. Velcí psi jsou často předobrými chůvami, zachází-li
se dobře s nimi a čistíme-li
je denně dobrým kartáčem, aby špína
a zvláště chlupy dětem nelpěly na ručkách; tklivý jest pohled na velkého
psa spícího, jejž má hošík asi čtyřletý za polštář, usnuv na něm; pes
konečně počne mrkati, ale nehne se, aby hošíka zvláště mu milého ne¬
probudil. Kočky lépe odstraniti od malých dětí — nehodí se k sobě;
kočky nesvědčí dětem a naopak! Zvláště se nikdy nemají koťátka
dětem nechávati. Kočky často bývají stiženy cizopasníky zevně i uvnitř,
a v létě chlupy tak jim padají, že ručky dětí stále jsou plny a děti je
polykají, což jest povážlivo. U větších dětí hledme buditi — ne
strach před trestem, týrají-li zvíře — lásku k zvířatům; nechrne je
zvířata krmiti a* pozorovati, v ž d y však za dohledu, a čítejme jim
Brehmův ,,Život zvířat". Kdo zvířata miluje a o ně se zajímá, pozo¬
ruje život jejich, dožije se mnohé radosti. Vší mocí a všude braňme
trýznění zvířat; jest bud již známkou zdivočilosti, mravní zvrhlosti,
bud k ní vede
obojí jest děsné.
—

Mladým matkám, znajícím německy, vřele doporučuji knihu proPreyera: „D ie Seele des Kinde s", cennou zvláště
podrobným pozorováním, jak se vyvíjejí smysly, cit pro barvy; jak
novorozeně jest asi po osm dní hluché, jak jemná jest záhy se probou¬
zející citlivost; jak chuť před čichem se vyvinuje; dočtou se tam o vý¬
vinu vůle, mluvy a vědomí vlastního „já". Otevře se jim knihou tou
skulinka, kterouž lze nahlédnouti v dušičku dětskou, nadmíru zají¬
mavou, ve svět ten povstávající.
Dětí čistých, neznetvořených vášní,
bezuzdností, dětí přirozeně dobrých — jest království nebeské, chraň
se k ? ž d ý strhnouti je v zlobu, neřest a lež!
fessora W.

JAK
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Často rodiče nemají ani potuchy o tom, že hromadí denně chybu
na chybu v tělesné i mravní výchově dítěte, až se „náhle" objeví zkři¬
vená páteř, zkrácená nožka, slabé oči, porušený vzrůst, a tu se pak
zkouší vše možné a zrovna tak „náhle" má se věc zase napraviti —
,,mravní zkřivení" zdá se ku podivu méně důležitým, tu se s rovnáním

nespěchá — ale křivá záda, křivá noha! A pomoci lze bud jen
pozvolna, nebo je vše marno, zabránění jest tedy vždy praktičtější
tak

Obr. 379. Děti
Žena lékařkou.

na

vzduchu.

(Vzduchová koupel.)
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lacinější, ba stojí jen trochu správných myšlenek,
Trvá to dlouho, léta, než se nám podaří pře¬
zlé následky výživy umělé, často pronásledují děcko po půl ži¬
Tu trpí dítě slabou kostrou, tu chudokrevností, slabostí nervů.

obojím směru

náhledů
moci
vota.

:

a

a

—

důslednosti.

Obr. 380. Jak

se

má dítě nositi.

Nepřiměřeným nošením, sezením, prací, navyklou polohou vytvoří se
odchylky kostí od normy, které jsou tím povážlivější, čím dítě jest
mladší. Tomu zabrání najisto — trochu pozornosti! Nejčastěji
vidíme zkřiveniny páteře po obvykle špatném držení dětí;
a jakž
by se útlá kost neprohnula, nutíme-li slabé děcko stále k běhání,
když kostička ještě příliš slabá nebo změknutím nemocna, nosíme-li
děcko stále na jedné ruce a tak, že tělíčko stále v touž stranu prohnuto,

JAK

nebo

pracuj í-li děti
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příliš vyso¬

kého atd.!

již naznačeny dvě dětské polohy chybné — kéž mladé
matky dopodrobna probírají se fotografiemi těmi. Děti jsou ve špatné
poloze, únava svalová a tah v kloubech činí je velice nešťastnými, i křičí
stále, až se do polohy dobré dostanou — tu ihned obličejíček zazáří.
Na tab. 19.

Obr. 381. Jak

Obyčejně

se

má dítě pozvednouti.

lidem zdá, že dítě chce křičeti ze zlomyslnosti nějaké, a
příčin k nářku v rukou neobratných!
Na obr. 334. a 380. vidíme dosti jasně, jak děcko se nositi
nemá a jak nositi se má. Na obr. 334. tělíčko dětské těsně přitla¬
čeno k tělu chovající ženy a pravá ručka tak vysoko pošinuta k udržení
se kol krku jejího, že zádička jsou prohnuta;
každá matka snadno
se o tom může přesvědčiti pokusem; nechť někdo drží způsobem tímto
děcko svlečené a matka, sledujíc bedlivě průběh páteře, barvou snadno
smytelnou nechť ji označí, a uzří pak klikatou čáru, zkřivenou páteř. Na
obr. 380. vidíme, že děcko méně těsně se tulí k ženě, že raménka jsou
zatím

—

se

co

tu

Obr. 382. Jak

dítě uchopiti se nemá.
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1

1

'

■Ý.

>

\

l

cm

>

Obr. 384. Při porodu.
Výše hlavičky 12 cm.
Délka obličeje rovná se
polovici délky hlavičky.

Střed těla
77 mm

50

Chlapec
cm velký.
83 mm

Délka tělíčka as
4kráte tak veliká

20

jako délka hla¬
vičky.

cm

Obr. 385.

Rok Starý.

Délka hlavičky 16 cm.
Délka obličeje o Vis až ‘/u

delší, než horní část hla¬
Obr. 383.

Hoch novorozený.

vičky

ORTHOPAEDICKÉ LÉČENÍ.

543

ORTHOPAEDICKÉ LÉČENÍ.
trpících zkřiveninami zvláště páteře jest překvapující
znenáhla lékařským vyšetřováním ve školách. V Lausannech
ve
Švýcarsku vyšetřeno methodami nej novějšími 2400 dětí ve škole
a
vyšetřena celá kostra; při zbočení páteře stranou jest normální
noha zvláštností, jak zjištěno již v ústavech orthopaedických. Celkové
zbocení páteře v levo, jak je vidíme na obr. 389., bylo mnohem hoj¬
Počet dětí

a

zjišťuje

se

Obr. 389. Při

vstoupení do ústavu.

Obr. 390. Po třech měsících.

Zkřiveniny páteře.

nější než

v právo (11.8%: 1.9%).
zkřivení celé páteře ve 62.8%, u

Zvláštní jest, že u hochů nalezeno
v 48.5%. Zbočení takové
postupem tříd pětkráte se zmnoží u
u děvčat jest trojnásobné,
za to
přibývá u děvčat vybočení případů v krajině bederní postu¬
pem tříd školních ze 4.3% na 10.7%, u hochů ze 2.6% na 4.6°/0. Po
zavedení přiměřených stolic školních jest to výsledek neočekávaně
smutný, patrno, že tu schází pokulhávající za ním pokrok domácí, a že
to asi není jen,stojaté písmo, které děti zbaví
nebezpečného zohyzdění
děvčat
hochů,

toho, jak se tvrdí.

Přibývá sic zkřivenin páteře v značné míře, ale i léčení rovněž po¬
pokročilo a zdokonaluje se zvláště přístroji, které však nejsou

někud
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stejné výši, a označení páteře dá čáru přímou. Ovšem není nošení
lehké, jako nošení špatné.

toto tak

Vede-li dítě

ručičku osoba veliká,

vždy jest poměr týž, jak
pokus dokáže. Nošením těžké kabely školní se naopak táhne
rámě a páteř dolů; rovněž osudným jest zvedání dětí trhnutím za
jednu
ručku, čímž již často raménko bylo i značně porušeno povytažením
za

rovněž

svazů, natržením svalů.
Obr.

381. ukazuje, jak děcko oběma ru¬
kama, stejnoměrně zvedati se má, a obr.
382., že i pod kloboukem náramně ele¬
gantním může sídliti hrozná prázdnota. Ani
stopy po zdravé myšlence, jak dítě se zve¬
dati

a

zadržeti má

—

té

ostatně dal Bůh dámě

ještě jednu ruku jen proto, aby mohla
přebytek Šatů — vlečku.
Jak nutno, aby děti ke hře a k psaní
měly stolky přiměřené velikosti, ukazuje
obr. 333.; škoda, že dlouhé vlasy
zakrývají
nej důležitější část páteře, ale i tu rodiče po¬
kusem se přesvědčí sami o věci.
Veliký
pokrok učiněn ve školách; teď schází již jen
i pokrok v domácnostech. Výroba
nábytku
přiměřeného pro děti tak pokročila a po¬
ptávkou větší tak se ještě rozvije, že zvlášt¬
ního návodu netřeba; nábytek budiž
pevný,
s mechanismem
jednoduchým, bezpečným.
Obrazy znázorňujeme rozměry těla dět¬
ského, novorozence a dětí 2—sletých. Srovnáme-li je, nápadným nám jest vývin hla¬
vičky, zvláště po délce, prodloužení noh
v poměru k
trupu a prodloužení krku. Novorozenec má velkou hlavu,
krátký krček, silný trup a malé nožky; již u dítěte dvouletého zůstává
trup a hlava ve vývinu pozadu.
Koho poměry tyto zajímají, snadno může děti své
po šesti mě¬
sících měřiti a s rozměry zde podanými srovnati. U dětí větších však
častěji, jak již jsme dříve radili, rodiče dohlédnou, pozorujíce celou
kostru, měříce objem hrudi páskou v centimetry rozdělenou ve s t e j n é
vždy výši, za vdechu a za výdechu, jak viděti na obr. 388., vážením
držeti si

čtvrtletním

v

těchže šatech

a v

touž dobu denní.
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I

spásou jedinou; kombinujef se mechanicky vliv tlaku a tahu, jakž přirozeno, s léčením vodou, tělocvikem, massáží a — dietou. Přístroje
orthopaedické doznaly značného zdokonalení, přizpůsobují se, pokud
možno, přesně tělu a každého téhodne či v delších lhůtách se prodlu¬
žují, šíří dle potřeby, aby rostoucímu tělu nepřekážely. Tak vnutí se
zkřivené části poloha nová, šlachy a svaly dříve napjaté povolí, pro¬
dlouží se, kost se přizpůsobí, a po několika nedělích, zakroč í-1 i se
včas, jest výsledek utěšený. Malý nemocný se prochází, roste a brzo
si zvykne přístroji.

%

Obr. 391.
Při

vstoupení.

Obr. 393.

Obr. 392.
Po třech

Vybočení páteře

u

měsících.

Po

čtyřech měsících.

děvčete šestiletého.

Vybočení páteře děcko nejen duševně značně tíží, ale jest i ne¬
bezpečno tím, že stále se zvětšuje bez léčení, půl plic tak tísní,
že pohyb, dýchání se stane nadmíru obtížným, druhá polovice snadno
se rozedme, nastane dýchavičnost, srdce se tlačí stranou, rovněž trpí
a stav ten jest velice trapný, protože nervy mezižebemí konečně také
počnou se ozývati krutými neuralgiemi od tlaku a napětí. Kdo by se tu
rozpakoval, zabrániti v čas shluku tolika běd! Čím dříve se zakročí, tím
jistější jest výsledek a tím i kratší léčeni.
Nej lepších výsledků docílí lékaři, kteří si nevšímají pouze
kostry, nýbrž i všeho, co s ní souvisí — celého človíčka. Vždyt jde
obyčejně o děti bleďoučké, ochablé, uvadlé — přirozeno tedy síliti zá¬
roveň celý organismus — nožku, záda vyrovnati a ostatek ponechatt
osudu bylo by ovšem léčením prapodivným.

Tab. XXIII.

Péče

o

kojence

TAB. XXIII.

Správné držení kojenců! — Jako by se to
samo sebou nerozumělo! A přece stačí jen
zběžný pohled, jak mladé služky, nezkušené

neobratní otcové berou ty ubohé
rukou. Ti třepají se a křičí,
anižby okolostojící znali příčinu. Jestliže však
je vezme na ruku osoba cvičená, ihned umlk¬
nou a jeví spokojenost. Přirovnejme obr. 4.
k obr. 3. Na onom vidíme malého chlapíka,
jak se vzpírá, jakoby se mu do lázně nechtělo,
kdežto na obr. 3. vidíme jej tvářiti se co nej¬
přívětivěji — jeť držen zcela pohodlně. Pří¬
čina jeho mrzutosti na obr. 4. jest ta, že při
neobratném držení za prsíčka a záda ne¬
dostává se mu náležité opory a zmocňuje se
jej pocit nejistoty a nezvyklého napětí do¬
sud necvičených částí těla. Vždyť se ještě ne¬
naučil držeti hlavičku vzhůru a také ještě ne¬
dovede tlustých svých nožek používati za
oporu. Proto jeho hlavička potřebuje široké
opory, jeho zádička rovněž, — sice oboje visí
dolů a působí mu hrůzu a bolest. Výmluvná
jeho tvářinka na obr. 4. aspoň nám to pro¬
zrazuje. Takového držení těla jest se tedy
varovati a dbáti o to, by celá páteř měla vždy
náležitou oporu. Nikdy nemá hlavinka vi¬
sed dolů, jak to vidíme na 2. obrázku,
nýbrž vždy má býti opřena, jak jest tomu

matky neb

své červíčky do

na

1.

vyobrazení.

SPRÁVNÁ

POLOHA.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ V LÁZNI.

NESPRÁVNÁ POLOHA.

NESPRÁVNÉ DRŽENÍ

V

LÁZNI.

PÉČE O KOJENCE.
Nakladatel

Jo*. R. Vilímek v

Praze.
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Vyobrazení orthopaedická jsou velice názorná. Nejhojněji se vy¬
skytují zkřiveniny páteře, neohebnost kloubu kolenního po zánětu a
ochrnutí končetin po zánětu míchy.

vidíme utěšený výsledek na malém děvčeti. Znovu
připomínáme, že čím mladší dítě, čím „čerstvější“ jest zkři¬
vení, tím jistější i výsledek. Vyobr. 391. až 395. znázorňuje holčinku,
která v prvním roce j iž následkem slabosti kostí měla vybočení pá¬
teře
odstávala pravá lopatka; nižší o něco raménko pravé nám
znázorní, že vyléčení úplné jest asi nemožné, nutno spokojiti se
tím, narovná-li se, co narovnati možno, a zabrání-li se opětnému zkřivení.
Po dlouhotrvajících zá¬
Na obr. 390.

a

znovu

—

nětech zůstane koleno zduřelé

nehybné,

a

jj

což děl¬

níku ovšem velice vadí

a

zámožnému věru není lho¬

stejno. Obr. 396. znázor¬
ňuje dívčinu, která trpěla
zánětem

kolena

stáří

ve

čtyř roků; přese všechno
léčení

byla nožka tak

tvořena,

že děvče

zne¬

mohlo

jen poskakovati. Po léčení
Paschenově
natáhnouti

mohlo
a

nožku

choditi, jak

obr. 397. Koleno
jest však ještě zduřelé,
což je důkazem, že není
ještě vyhráno.
Po tak
patrno

z

Obr. 394.

Obr. 395.

Po devíti měsících.

Po třech letech.

Vybočeni páteře.

zvaném ochrnutí dětském
vlastním zůstávají znetvořeniny

nejhorší. Od ústředního ústrojí
popudu noze, která jest pak zbytečným pří¬
věskem těla. Na vyobrazení 398. až 400. vidíme nešťastné dítě ta¬
kové, nemohoucí ani státi, ani choditi. Zdravá nožka, pracující za
dvě, jest mnohem silnější než ochrnutá, ohnutá. Po čtyřech měsících
nožka se narovnala a počíná síliti.

čivního

nedostává

se

I zkřivení horních končetin často

vyškytá po zánětu kloubu lo¬
úrazu, po ochrnutí. Nelze-li ohýbati prsty a ruku
v kloubu, jest veta po zaměstnání jakémkoliv.
Spíše by byl dal v šanc
nešťastník takový nohu, možnoť vždy pracovati sedě. Na obrazech
40T. až 404. vidíme ruku hocha dvanáctiletého, ienž oádem si bvl způ¬
sobil ochrnutí nervů i svalů. Prsty byly ohnuty, nebyl s to, aby je narovse

ketního nebo po

Zer.a |ťk:iřkou.
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nal

ruka ohnuta dovnitř.

a

tovený znázorňuje
prsty natahovati a

:

Připojený obraz pomocí

zohýbání kostí. Po
ruka se rovnala.

paprsků X zho¬

desítinedělním léčení hoch mohl

znázorňuje přístroj, ve kterém děti ochrnuté přece
a tak svaly znenáhla cvičit i. Na obraze 406.
vidíme hošíka, který patrně má velikou radost z vozíčku svého, bez
něhož ovšem by nečinně musil ležeti.
Obr. 405.

mohou státi

a

i choditi

Obr. 397.

Obr. 396.
Při vstupu

Po

do ústavu.

čtyřech měsících.

Po zánětu kolena.

Na nožkách

kolenní,
kloní

ve

dětí křivicí stižených

bývá prohnutí stranou v krajině

způsobě O. Následkem slabosti kostí a povolování kloubů
dolní plocha kloubová stehna dovnitř a dolní část nohy

se zase

ven, dávajíc nožkám podobu
V menším stupni nalézáme znetvoření

vyčnívá

X, jak vidíme na obr. 407.
toto velice často, obyčejně se

jest svízelem velikým, nemohou bez bolesti
poněkud delší chůzi, což snadno pochopíme.
Z menších zkíivenin povstávají pak mnohem větší, chůze jest obtížná,
nepěkná, ježto špatná konformace v kolenou nezůstane bez vlivu na tvar

přehlédne; ale i tu dětem
povstati a mají bolesti při

ORTHO PA EDI CKÉ

Obr. 398.
Při vstupu

Óbr.

do ústavu.

se

Obr. 402.

401.

počátku.
Znetvoření

547

Obr. 399.
Pohled

Obraz

na

Rontgenův.

rukou po

Obr. 400.

strany.

Ochrnutí

S

LÉČENÍ.

Po čtyřech měsících.

nohy.

Obr. 403.

Obr. 404.

Po 10 nedělích.

Po 10 nedělích.

ochrnutí nervů

a

svalů.
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nožky. Čím rychleji děti odevzdáme ústavu orthopaedickému, tím
rychleji znetvoření se napraví. Na obr. 408. vidíme přístroj k narov¬
nání kolen vbocených, účinek jest zřejmý z vyobrazení. Podobně se
napravují i kolena rozestouplá.
Mnohá matka jest zoufalá nad oušky, příliš od hlavy odstáva¬
jícími. Industrie má ovšem i pro tento žal útěchu v podobě ušního
čepečku, vy obr. 409., pisatelka však důtklivě varuje před odvážnými
pokusy — lépe poraditi se s lékařem ušním, může se znetvořiti často

Obr. 405.

Přístroj k chůzi.

násilným přitlačením boltce ušního sluchovod a sluch může značně
trpěti.
Držení těla je zvláště u dětí krátkozrakých vadné, tílko kloní
se příliš v před.
Lépe ovšem odstraniti příčinu, než hned sahati k pří¬
strojům, jak vyobr. 410. je znázorňuje; odstraníme-]i přístroj, dítě
sklesne ihned zase v před; massáží, nošením jisté tíže — silnější
knihy — na hlavě posilní se svaly v zádech, a t o jest přístroj jistý
a dobrý.
Ženy, které nosí nádoby s vodou a jiné věci na hlavě, mají krásnou
postavu a chůzi, jaké žádná moderní slečinka nedocílí.

NERVOSNOST

U

DĚTÍ.
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NERVOSNOST U DĚTÍ.
Vzmáhá-li

dospělých, hlavně pravidelným požíváním
jedu pro nervy — nápojů lihových, je-li způsob života rodičů stále
méně přirozený, nelze se diviti, že již kojenci jsou nervosní, sla¬
bých nervů. Rodiče stavu toho buď si nevšímají, buď jej považují
za prozatímní —
polepší prý se snad, až bude dítě větší. Pravidelně
pak se zachází s dítětem tím nepřiměřeně a rodiče, příliš zaměstnaní
věcmi důležitějšími (!), na dítě bud zhurta brouknou, trápí-li je příliš,
naplácá se mu, a o paedagogiku af se
starají lidé, kteří dětí nemají, ale dosti
času.

nervosnost

Že dítě zastrašením nenabude

scházející
na

se

mu

síly ducha

a

nervů, leží

biledni.
Často

již kojenec se leká při dosti
ráně, hluku, a třebas zažívání není
opravdu porušeno, jest patrno, že re¬
aguje na každou zvláštnost v jídelním
lístku své matky; spánek jest nepokojný,
je-li kojenec poněkud rozčilen, křičí ne¬
poměrně, nebo zase jest nadmíru roz¬
pustilý, hrajeme-li si s ním atd. Stářím
příznaků spíše ještě přibývá. Děti se
hrozně bojí ve tmě a samotě; jeví
odpor a nechuť proti věcem, které děcku
normálnímu jsou lhostejný, jako na př.
k některým zvířatům, potravě a p., při
malé

v.

^

cemz

.

,

.,

,

„

krtci, házej i sebou a nerozumné se

_

Obr. 406. Přistroj k chůzi,
(V

llžívániJ

chovají; často jest osudným znamením
velká rozpustilost bez pozdější únavy. Naopak vídáme i netečnost,
necitelnost vůči dojmům zevním, jak se to vyskytuje jen u dětí nemoc¬
ných; bývají i děti prudké, vášnivé, k násilí se klonící, následuje pak stud
a lítost rovněž výstřední; tupost, líné myšlení, neobratnost, nedostatek
sebedůvěry — protiva příliš vyvinutého sebevědomí; nepořádnost při
duševní slabosti i jednostranném nadání nebo slabé vůli; faleš a ne¬
upřímnost za hry, která nikdy na lehkou váhu bráti se nemá; žádo¬
stivost přílišná, svádějící i děti dobré ke lži, nenávisti a podvodu; otu¬
pělost psychická, kterouž nehne ani chvála, ani výtka; tvrdohlavost
povstávající tím, že dítě jest přesvědčeno, že je vždy v právu a že se
mu
stále děje křivda; citlivůstkářství, dítě jest stále „uraženo", ve
špatném rozmaru, rozdrážděno a trýzní tím i celou rodinu; ž á r 1 i v o s t

TĚHOTENSTVÍ

550

ješitnost nápadná, zvláště

:

malých děvčat, spojená s nervosní po¬
jsou děti přepjaté, přemrštěné, při ne¬
patrné příležitosti vídáme výbuch citu: těkavost, žvatlání, mánie stále
se ptáti a odpovědi si
pak nevšímati, jest znamením duševní nestálosti,
nepokoje a slabosti duševní. Předčasný vývin není rovněž lho¬
stejný, zvláště s předčasným vyvinutím ústrojí pohlavních spojený
a k
nepřirozenému ukájení pu¬
dící způsobuje slabost nervů pak
ještě větší, jak vídáme u dětí
i čtyřletých; tu nutno energicky
se zasaditi o
upokojení pohlav¬
a

drážděnosti

a

slabostí.

u

Nebo

ních nervů.

Nepozdržíme se u oblíbených
nyní zevních znamení degene¬
race na lebce,
dlouhých konče¬
tinách
k
i

horních

atd.,

musí

se

nim

vždy teprve přidružiti
příznaky psychické, aby měly

váhu.

O tom

pochyby není, že stav
tělesný má určitý, předůležitý
vliv na stav duševní, a to tím
více u dětí, kde ústrojí řídící —
mozek
úplně vyvinuto není
a samo spíše vlivu těla podléhá,
než aby je ovládalo, jak u velice
nadaných, mravně zdatných lidí,
stále chorých, vídáme.
Proto
vychování nesmí býti jedno¬
stranné, ale souměrné; víme, že
největší siláci jsou duševně obObr. 407. Kolena spojená
mezeni; vídáme však, že i děti
u holčičky 4leté.
nadané po celý život pak trpí
chybou tou, že duch na úkor
těla se vyvíjel. Sotva kdo tuší, jaký vliv má na nervy výživa, vzduch,
oděv, zaměstnání a hlavně časný spánek.
—

Není snadno takové děti nešťastné

napravovati, jsouť především ne¬

vésti;
řekli:
přemýšlejme

rozumný, neschopny samy sebe pozorovati a trochu i samy sebe
ale zajisté již by to byl pokrok značný, kdyby otec, matka si

Přihlédněme blíže,
tom!

o

poučme

se,

pozorujme nepředpojatě

a

NERVOSNOST

Nemůžeme
o

knihu

výchově dětí,

nechtěli;

nám

o

tuto

skončiti
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statí

níž pojednati ani jsme

záleželo

na

tom,

naznačiti

spojení taj úplné, ale jisté těla a ducha
a poukázati na
nesmírnou důležitost vý¬
chovy tělesné i duševní v prvních letech, asi
do sedmého roku, jak J. J. Rousseau byl
pouze

učinil.

jednoduchou hrou venku
kaménky, pískem na břehu vod, v nejleh¬
čím oděvu potulovati se loukou a sadem,
odpočinouti v libém chládku košatých stromů
to často zapudí ochablost, netečnost, dráždivost, ješitnost a citlivůstkářství atd. Děti
jsou pak docela změněny — šťastny a veselý,
poslušný a povolný, zapomenou nezpůsobů
a činí vše, čeho laskavě, ale vážně od nich
požadujeme. Zkusme to! Jest to blaho¬
dárná moc přírody nad zlem uměle vypěstě¬
ným: vnuceným šatem, nedostatečným po¬
hybem, dlouhou chvílí a zahálkou, kterými
trpí na tisíce dětí, v domech zavřených.
0br- ^y
Proto záhy vštipme v duši dětskou lásku
k práci; práce přiměřená má neobyčejně zušlechťující, upevňující vliv
na děti nervosní, ač s hrůzou a lítostí vzpomínáme dětí příliš namáhavou,
úmornou prací za okolností přesmutných zmořených a otupělých
opakem, nedostatkem volné, jasné chvíle. Malé děti se baví přisluho¬
váním, pořádáním hraček, pomáhají při oblékání, kde prachu není,
i při uklízení. Jen ovšem je nezvykejme, aby za každý krok pak žádaly
„krejcar"! Pale hleďme záhy cit dětí zušlechtiti, nikdy nepohrávejme
sami s pravdou a netrpme žádnou odchylku. La¬
skavostí pěstujme laskavost, chraňme žárlivě nej¬
krásnější ozdobu dítěte, nevinnost, prostomyslPřirozenou,

s

—

p^stro^i Sp°^ená

nost a

čistotu srdce; i tu

bude

příroda drahým
spojencem. Nech¬

naším
rne

děti starati

se

o

zví¬

řata, krmiti je, učme je
dávati

s

potěšením, od

srdce, malá oběť je
ně

Čepeček náušní.

tak

posílí

a

mrav¬

dušička

znenáhla

se

ubrání

Obr. 410. Přímidlo.
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:

ohyzdnému býlí, které rádo se chytá i malých dětí, lživosti, žárlivosti,
žádostivosti a pod., zvláště častému u dětí churavých, spatně
vycho¬
vaných. Jednoduchá strava, chléb, mléko, ovoce, ve dne v noci čerstvý
vzduch, koupel vzdušná naplní i dítě slabé zase zdravím, myslí prostou,
že unikne ve škole i v životě mnohé
trpké zkušenosti a mnohému, bo¬
lestnému úrazu.

CHOROMYSLNOST
Věnováno

DĚTÍ.

památce nezapomenutelné přítelkyně dětí českách
paní ŽOFII PODL1PSKÉ.

Slabost nervů, pěkně řečeno „neurasthenie", vzmáhá se měrou tak
úžasnou ve všech zemích t. zv. civilisovaných, ve všech vrstvách spole¬

čenských, že věru zasluhuje ošetřování soustavy nervové v čas, t. j.
v
mládí, pozornosti nejbedlivější, a to zvláště rodičů. Povážlivější
však, než neurasthenie vzrostlých, jsou množící se případy samovražd,
vražd, slaboduchosti, blbosti a chorob duševních u dětí.
Trneme nad protivami v drahém nám a tak zajímavém světě
dětském, kde by mělo panovati jedině zdraví, štěstí, hlahol, smích
a
šprým; nemajíf děti, jak Labruyěre správně řekl, ani minulosti, ani
budoucnosti, ale užívají za to tím intensivněji přítomnosti. Jaký půvab,
jakou radost nezkalenou poskytují nám děti normální, zdravé, s pro¬
bouzející, třepetající se tou dušičkou mladičkou, podobající se motýlu,
který v blahu natřásá křidélka čarokrásná, opustiv těsnou, škaredou
schránku neúhledné kukly a již již k vzletu se chystaje. Unikla nám
v šerou dál nej krásnější doba života našeho,
byl-li nám domov, čím
býti má, ale jak rádi se vracíme v dětech čilých, přítulných znovu k ní!
A nebýti hrůzného taje zákonů dědičnosti a sil, vlivu a moci naší uni¬
kajících, vývinu děcka příznivých i nepříznivých, jakého bychom užili
štěstí nezkaleného, obírajíce se klíčícím, vzmáhajícím se životem pokolení
nového, vstupujícího ve šlepěje naše!
Hle, tu zříme dítě normální, žijící jen hravosti své, často na podiv
intelligentní, tu i tam příroda hromadí nadání tak, že šestiletý Mozart
již mistrně přednáší vlastní skladby, tříletý Lebrun kreslí, Michel-Angelo jest rozeným malířem, jako Pierre du Laar, zvaný Bamboche,
kreslící od malička vše, co viděl; Giovanni Pico de la Mirandola v de¬
sátém roce jest znamenitým řečníkem a jedním z nej lepších básníků

vlašských; Montaigne šestiletý tak se vyzná v latině, že se směle měří
s vážnými učenci; D'Aubigné šestiletý čte latinsky, řecký,
hebrejsky —

Použití

vody při léčení.

TAB. XXIV.

Tabulka lato podává nám obraz rozmani¬
tého použití vody k účelům léčebným.
Při těžce nemocných nebo příliš sesláb-

lých, kteří vyžadují přílišné opatrnosti, po¬
užívá se omývání v posteli. — Obr. 1.
ukazuje, jak ošetřovatelka úd po údu omývá
a osušuje,
aniž by při tom nemocná byla
odkryta. — Obr. 2. znázorňuje omývání, které
chorobný sám na sobě může provésti, a to
v zimní době u kamen, aby předešlo se na¬
stuzení. — Obr. 3. předvádí nám omývání
střídavé. Dvě naplněná vědra stojí před
sedací vanou. Nemocná omyje celé tělo nejprve
teplou vodou, načež polévá se studenější vo¬
dou z druhého vědra. Polévá-li si záda, shýb¬
ne se ve vaně, aby voda netekla na podlahu.
Použití sprchy, jest všeobecně známé a

jednoduché. Třeba jen se varovati sprchy
příliš studené neb příliš dlouze trvající. Po¬
lévání stehen lze provésti s použitím
krátké hadice, kterou lze připevniti k vodo¬
vodu, je-li týž do bytu zaveden. Způsobem
tím lze provésti polévání všeho druhu. V men¬
ších domech hadici a vodovod zcela dobře
nahradí kropicí konev. Proud z kropicí kon¬
ve jest ovšem slabší,
než z vodovodu, ale
tím právě není účinek tak bouřlivý.
zcela

2.
1.

Omývání těžce nemocné v posteli.

Omýváni

4.

3.

5. Polévání

Omývání

ve

u kamen.

Sprcha.

vaně.

pomocí hadice od vodovodu.

Použití
Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze.

6

Polévání jednoduchým

způsobem.

vody při léčení.
Tab. XXIV.
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Ale znenáhla klesá, zmírá

intelligence a při přehlídce své
zrozených", myšlence, pojmu odumřelých, živo¬
řících tvorů nebohých, u — blbců. Vedle dětí skotačivých, plných
šprýmů a dovádění, smělé vynalézavosti, vídáme též děti snad nadané,
ale úzkostlivě střežené, které bývají rychlostí blesku, beze vší známky
výstražné stiženy záchvatem kruté padoucnice, potlačující rovněž zne¬
a

ocitujeme

se u „mrtvě

náhla život duševní.

Tu děcko

přítulné, plné bezměrné důvěry, tklivé ochoty, u něhož
se vyvinují postupně, vedle děcko zasmušilé, zarputilé,
zmítané žárlivostí, záští, plné nepochopitelné zloby, bez citu — nebo zatichlé, zamlklé, chorobně citlivé, končící v útlém věku samo vraždou.
dobré vlastnosti

Zkrátka, stupnice zdraví, zdatnosti klesá i u dětí až k samému
choromyslnosti vlastní, ač toho věru nechápeme,
chápati nechceme! Že my, staří, zhmožděni námahou síly přesahující,
nebo povznášejíce hrubý požitek na trůn ideálu života, ztrativše illuse,
přátele — propadáme zákonu předráždění, přetížení a stáváme se cho¬
rými na mysli — to konečně chápeme; ale že děcko pružné, čerstvé,
onemocnění mozku, k

nezatížené

nijakou minulostí sžírající, bezstarostné, těkavé, prosté vše
roždírající kritičnosti, to že se může státi choromyslným, ani vědě od¬
borné možným se nezdálo, a teprve ve stol. ió. vyskytuje se poprvé
líčení choromyslnosti u dětí. Ovšem bývaly stiženy i děti velikými epi¬
demiemi psychopathickými v 16., 17. a 18. století.
Deboutteville uveřejnil seznam choromysiných dětí, přijatých v St.
Yon od r. 1827 do 1834, i bylo jich:
od 5. roku do 9. na 0.9%
10.
153-5%
15.
20.
20.0%
v postupu úžasně rychlém.
Jinou známkou jsou sebevraždy u dětí.
Ve Francii spáchalo sebevražd dětí
stáří 15 let; 14 let; 13 let; 12 let; 11 let; 10 let; 9 let; 8 let; 7 let. Úhrn
v roce 1861—1865 63
29
28
ii
6
3
—
1
—
141
1866—1870 73 46 25
7
9
3
2
—
1
166
1871—1875 67 42 22
21
11
5
3
3
1
175
„

„

„

„

„

„

„

v

„

„

„

„
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V Rusku skončilo

sebevraždou mezi 8—16

117
v

75

26

39

posledních

10

11

5

hochů
týrání rodiči.

letech

42

4

482

2

a 15

děvčat

lety stáří, prý pro
Než však blíže přihlédneme k jednotlivým formám ochuravění
duševního, musíme ohraničiti pojem „dítěte", o němž tu pojednáme.
Do kterého roku svého stáří jest děcko děckem? Otázku tu nelze rozřešiti dle Moreau-a ani poukázáním na pouhý vývin pohlavní, nestejný
Žena lékařkou

70

5C-4

těhotenství

:

obou

pohlaví, podléhající vlivu ponebí, ragy, letory a mnohých jiných
okolností, ani zákonným určením plnoletosti, kdy stát přiřkne do~
spívajícím práva občanská, neboť stáří 18 let již jest vzhledem k před¬
mětu našemu příliš
pokročilé. Jinak s otázkou, v které době u dítěte
vyvinuto jest vědomí mravní, neboli v kterém roce přibližně jest za
činy své zodpovědno.
Římské právo chrání hochy do 10V2, děvčata do
9V2 roků, t. j.
považuje je za „bezvinné“, nezodpovědné. Od ioV2. do 14. roku (do
12. u
děvčat) rozhodoval důkaz trestuhodného úmyslu; od 14. (u děvčat
12.) roku do plnoletosti užíváno trestů mírných, neběželo-li o zločin
těžký.
Za panování Ludvíka Svatého ve Francii děti v
14. roce trestány
metlou a pokutou peněžitou. Dle nového práva mění se trest v nu¬
cený pobyt v ústavech příslušných, kde se děcku má dostati dostateč¬
ného vychování.
V Anglii děti do 7. roku platí za
nepříčetné a nejsou souzeny; od
7. do 14. roku připuštěn důkaz zlého úmyslu; od 14. do 21. roku
vinník jest souzen jako vzrostlý; stalo se však, že
odsouzeny děti
u

8—ioleté k smrti.
V Rakousku sahá dětství do dokonaného desátého

roku; plná
zodpovědnost nastává po uplynutí 14. roku. V Brasilii jest děcko prosto
zodpovědnosti do 14. roku, musí však škodu způsobenou nahraditi; od
14. do 21. r. jest sice zodpovědno, ale odsuzováno jen ke třetině trestu,
jaký se vyměřuje vzrostlým.
V Itálii nastává zodpovědnost pro mládež rokem 14. Patrno, že
i toto ohraničení není
přesné. Ustanoví-li se však rok 15. za rozhraní,
nebude chyba valná. I tu rozeznáváme přirozeně dvě periody, první,
sahající ke konci prvních sedmi let, kde vlastní choromyslnost jest
zjev vzácný — mimo podráždění maniakální a blouznění následkem
prudké horečky; za to objevuje se v té době velice osudné ubývání sil
duševních, nastává tu slaboduchost a blbost.
Přehlédněme nyní zběžně jaksi duševní inventář děcka, než se od¬
vážíme o krok dále. Děti, jako by měly hrůzu z prázdna, jsou puzeny
od nej útlejšího mládí neukojitelnou žádostivostí všechno viděti, znáti,
všemu rozuměti; zajisté jde o cosi vyššího, než o obyčejnou zvědavost,
která rychleji se uspokojí a nasytí a méně látky skýtá pečlivému zpra¬
cování ; dítě zprvu po všem se žene, vše ohmatá, mnohdy i nosíku užívá
k rozpoznání věcí. Již období toto jest nadmíru důležito; nutno učiti
dítě přesně pozorovat i, vlastnost to pro pozdější život neoce¬
nitelná; nesmí však dojem se honiti za dojmem, čímž dítě 'rychle se
unaví a přesytí; počínajíc mluviti,. děcko po všem se ptá, a tu jest
smutno pozorovati, jak se odbývá buď odpovědí netrpělivou, nesroz-
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zúmyslné nepravdivou. Tak se hromadí nedorozumění
vzrostlými, a ký div, že brzo vůbec si již nerozumějí
a o sebe nedbají.
Děcko jest nutně těkavé, nemůže se soustředit i po
delší dobu bez velké únavy, musi.se ucítí jakoby skočmo, po doušcích,
podáváme! mu, nevědouce, sousta nezáživná, t. j. vykládáme mu věci,
kterým nerozumí, jichž ceny postihnouti nemůže, jež mu proto jsou
úplně lhostejný, nezajímá! ho, čemu nerozumí. Hrabě Lev Tolstoj založil na základní pravdě této znamenitou svou školu na vsi, dovedl
toho nejdříve, že děti se zajímaly následkem vyprávění o psaní, ctění
a počítání — porozuměvše tomu, oč jde, ihned čiperně k tomu
se měly a v krátké době se tomu naučily bez únavy.
Rádný pokyn, že
máme zacházet i s dětmi od malicka, jako s tvory rozumem nadanými
a ne jako s hračkami.
Je s podivem, jak dětem jest příjemno, zacházíme-li s nimi jako
se „starými", dovolíme-li, aby nám pomáhaly, když jsme jim byli vy¬
světlili povahu práce a proč to či ono tak a ne jinak se konati
musí; mechanická práce děti ihned omrzí, nepoučuje, nezajímá jich.
Jakoby instinktivně cítilo nedostatek úsudku, schopnosti srovná vat i,
baží dítě po poučení, a to po poučení správném. Hříchem jest odbývati děti nesmyslnými povídačkami a povrchní odpovědí. V té době
se rozhoduje, naucí-li se děcko správně pozorovati, mysliti i cítiti, ci
křivě souditi, již tu zapouštějí předsudky mocné kořeny, a ukrutnost
a zlomyslnost má zde počátek — jet dítě špatně vedené brzo plno
přílišných nároků, nebráníme-li, jsouc puzeno potřebami, kterým odo¬
lávat neumí
a jak by umělo! Dítě nemá ani minulosti a budoucnost
pro ně neexistuje, pojem ten jest mu neznámý, proto soustřeďuje se
vše, myšlenka, cit, žádost, netrpělivé přání, vůle, energie na okamžik
přítomný. Dojem okamžitý vše zvrátí a změní. Děcko jaksi manipuluje
jen s dojmy materielními. Běda rodičům, kteří v čas nezakročí a ne¬
hledí dojmy ty zušlechťovati, t. j. čirý materialismus děcka idealisovati,
vyvíjeti vedle intelligence i ušlechtilý cit. Právem bylo řečeno o Na¬
poleonu L, že by se byl stal největším mužem dějin, kdyby byl býval
i mužem dobrým, jako jest Abraham Lincoln jedním z nejlepších
pro ušlechtilost svou. Olupujeme se o nejkrásnější požitek života, ne¬
chávajíce ladem ležeti plodnou roli ušlechtilosti a dobroty, parou že¬
nouce do výše jednostranný
vývoj intelligence i u mládeže školní
i v sebevzdělání, a tím zase připravujeme půdu anomáliím, nepřiroze¬
nosti, zvrácenosti, jednostrannosti. Jednostranným vývojem schopností
duševních zahrnuje cit mravní, jak vídáme i u dětí nadaných, zmítanvch nenávistí, odporem, žárlivostí, stupňující se ve mstivost. Leibniz
zvolal vůči smutným výsledkům vychování: „Vložte vychování v ruce
mé, a já vám změním vzhled světa!“ Ovšem vychování nedá nadání, ale
umitelnou nebo

mezi dětmi

a

—
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vychování může naladiti dusí i při nevelkém nadání v souzvuk.
Dítě,
jehož mravní vlohy leží ladem, zakrňuje, stává se
násilným, vynucujíc
si poslušnost na všech a na
všem, oddávajíc se stále více tyranským
náklonnostem svým a dávajíc stále
častěji před dobrým přednost zlému,
jež uspokojuje více ješitnost jeho a více rozčileni
skytá než mírné
dobro, neboť rozčilení mu třeba za každou cenu
(Moreau.) Proto
s
pravou rozkoší ničí, kácí, co se mu namane, k
ukojení vlastní, na scestí
se
nalézající vůle a k rozzlobení okolí svého. Proto dopouští se i
tý¬
rání zvířat, ba vražd. Pud má ovšem
nadvládu nad rozumem; při
stupňující se chorobnosti mravní až v choromyslnost působí však

hlavně dědičnost a nezměnitelné
zákony degenerace, zvrhlosti, jimž vyhnouti se nelze. Těžko však
vysvětliti si chorobné úkazy, houfně se

vyskytující, ale počínající u jednotlivců.
Krátce připomeneme nyní
nevysvětlitelné křižácké tažení dětí.
V r. 1212 žil ve vesničce
Cloy es (dép. Eure-et-Loire) ióletý pasáček
Etienne. V tiché samotě hloubal o zneuctění hrobu
Kristova a týrání
poutníků křesťanských, až rozpálenou obrazotvorností unesen
věřil, že
ustanoven jest vykonati, co
statečným vojevůdcům se nezdařilo.
Etienne šel nejprve do Saint-Denis, kde
bylo množství poutníků
shromážděno, a mluvil se zápalem o opuštěném svatem městě, řka:
„Mužové byli, nemohli svaté země dobyti. Hrdí baronové, mocní krá¬
lové ničeho nepořídili. Bůh určil,
abychom my, děti, úkolu tomu do¬
stály. On změní slabost naši v sílu a dá nám zvítěziti.“ Etienne zá¬
palem a horlivostí svou rozplamenil všechny děti od
Bretagne až
k Rýnu; s nadšením
skupily se kol něho. io—I2letí hoši a děvčata
opustili hry a domov a spěli k rudému praporu, podobajícímu se sta¬
rému říšskému praporu králů
francouzských, tak zv. ,,oriflamme“.
Všude povstávali malí prorokové,
hlásající poslání Etiennovo. Kde ro¬
dičové bránili, tam děti potajmu
unikaly, a kde mocí zdržovány, upa¬
daly v křeče nebo se bránily mocí a přesilou, hledělyť ostatní ku pomoci
přispěti těm, jež rodiče nebo úřady zadržovaly. V Německu vedl zvláštní
tuto agitaci ioletý hoch Nicolaus.
Z jara r. 1212 dvojí ta armáda,
as
50.000 dětí, se vydala na cestu. Hoši táhli městy, zbožné
písně
zpívajíce, bez peněz, bez zásob; jedli, co se jim namanulo, ovoce, hrozny,
a brzo stiženi hladem,
zimou, špatným počasím, nouzí, únavou; ale
nadšeně brali se dále, ač mnoho dětí
zahynulo při přechodu řek a ve
.sněhu Alp.
Z 20.000 dětí německých došlo
přístavu janovského 7000; fran¬
couzské děti spěchaly k přístavu
marseilskému, oba houfy přesvědčeny,
že Bůh zázrakem moře
vysuší a že pěšky dále potáhnou do sv. země.
Část dětí po marném čekání se buď vydala na cestu
zpáteční nebo se
rozptýlila po okolí přístavů. Dva nesvědomití obchodníci nabídli zbytku.
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je převezou, což děti s radostí přijaly. Do Palestýny se dostaly, ale
prodány za otroky. Tak skončila nevysvětlitelná, ale velice pozoru¬

tam

hodná výprava ta.

1609 propukla v dep. nižších Pyreneí epidemie daemonolatrická,
zachvacující i děti. K zadržení a utlumení choroby užily úřady prostředu radikálního, stínání hlav nebohých hallucinantů. V Labourdu
na 2000 dětí tvrdilo na jisto, že vydány čertu ženami — čarodějnicemi,
které označily jménem, většina žen těch pro cáry byla také i utracena.
R.

shromažďovány v kostelích, kdež jim bráněno usnouti, aby čert
jich neunesl k svému reji! V Cevennách uchváceny děti hromadně theomanií; myslilo se, že byly kýmsi naučeny a vycvičeny, proto zbičovány
a páleny jim nohy, přes to záhy malých proroků bylo na 8000.
Intendant vyzval lékařskou fakultu v Montpellieru, aby v Uzěs podnikla
šetření; bylf tam značný počet dětí uvězněn. Lékaři vyslechnuvše řeč¬
nění dětí, vidouce vytržení jich, prohlásili je za fanatiky. Rodiče ko¬
nečně sami je vydávali úřadům řkouce: ,,Čiňte s nimi, co se vám zdá
nutným, my jsme bez moci, nemůžeme jich zdržeti.“
Svědky věrohodnými zjištěno, že děti 7—Sleté upadaly v blou¬
znění a u vytržení náboženské.
Epidemie křečí, podnes hromadně se vyskytující, vídají se v ústa¬
vech. Zvláštní jest epidemie, k jejímuž potlačení povolán byl slavný
Boerhaave. V chudobinci v Harlemu stiženo děvče následkem leknutí
křečemi, které občas znovu se objevovaly. Děvče jiné, které s ostatními
snažilo se v záchvatu jí pomocí přispěti, tak bylo dojato, vidouc ne¬
mocnou, že rovněž upadlo v křeč a druhého dne zachváceno děvče jiné,
pak čtvrté, až skorém všechny děti, které nemocnou se zabývaly, křečmi
stonaly. Povoláni zkušení lékaři, užili všech možných prostředků —
marně, až konečně povolán Boerhaave.
Boerhaave pozoruje záchvaty a studuje nákazu tu viděl, že oby¬
čejnými léky ničeho se nesvede. Zdálo se mu spíše, že mocným dojmem
snad mysl dětí bude lze odvrátiti od tohoto částečně duševního porušení.
Oznámiv úmysl svůj dotyčným úřadům, shromáždil všechny děti
v sále, kázal přinésti žhavé uhlí v kotlíku a železné tyče, které na uhlí
Děti

rozžhaveny.

oznámil, že vida, jak každý z léků
užitých vyhojiti jich nemohl, odhodlal se použiti prostředku posledního,
a*to rozžhaveného železa, které přitisknuto na určité místo horní kon¬
četiny až ke kosti se vpálí. Boerhaave patrně mluvil velice vážně,
a dojem byl tak hluboký, že děti, ucítivše blížící se křeč, tak
byly představou operace, že jí byla přehlušena příčina jaksi křeč vyvo¬
lávající a křeč potlačena.
Pak hlasitě

a

určitě dětem

zaujaty
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Případ chcreomanie, záchvatu tanečního, znám z r. 1374, kde
vzrostlými nakaženy byvše i děti se točily ve fantastickém kolovodu.
Již Vincent de Beauvais uvádí, že r. 1237 v Erfurtě 100 dětí náhle ta¬
neční zběsilostí zachváceno
byvši až do Arnstadtu doskákalo.
Ale obraťme

k

případům jednotlivým a odhrňme poněkud
příčiny choromyslnosti u dětí. Největší
důležitost připisuje se dědičnosti, a to zvláště dědičnosti se
strany
matky. Jako jednotlivé vlastnosti tělesné znovu a znovu se objevují
u
potomstva — tvar zubů, rtů, npsu, na př. význačný nos bourbonský —
tak mohou se objeviti přímo
tytéž chorobné stavy. Lorry pozoroval
celou rodinu, otce, matku, děti; všichni —
přes různé vychování — pro
nepatrnou příčinu jakous upadali ve škubavé křeče. Žena stižená těžkomyslností tak sešla, zvláště odmítáním potravy, že přes nejpeclivější
ošetření zemřela v ústavě; děd
její byl těžkomyslný a matka její
rovněž, syn 15letý jevil též známky zádumcivosti. Nemoci však mohou
se
přetvoři ti. Děti souchotinářů, nejsou-li stiženy souchotinami,
mohou vyznacovati se nervovou soustavou velice snadno
poranitelnou.
Vyslovil to znamenitý francouzský professor Piorry několika slovy:
,,Obecně se má za to, že určité nemoci rodičů
přecházejíce na děti v jiné
formě se jeví, tak se měníce, že u nich docela
jiné příznaky působí.“
Moreau uvádí následující příklad:
roušku,

B

níž skrývají se

za

.

.

nického.
nostem

se

odevzdán soukromému ústavu, dopustiv se skutku násilSe strany otcovy: děd oddán
pití a přes své stáří výstřed¬
.

pohlavním. Bába: velice čilá, nervosní, s každým se hádá, žár¬
matčiny: děd intelligentní, postrádá mravní samostat¬
nosti, nemá vůle, nechává se každým „voditi za nos“ a podivínstvím
jest celé vsi na posměch. Bába tvrdohlavá, paličatá, násilnická. V po¬
sledních svých letech pronásledovala lidi. Otec
povahy slabé, hrdý, ná¬
chylný k násilnostem; myšlenky těkavé, neurčité, zvolna chápe, jest
těžkopádný, pije. Matka intelligentní. útlocitná, pilná. Sourozenci:
1.
nej starší bratr podivín, v sebe uzavřený, přihlouplý, 2. bratr — náš
nemocný, 3. bratr mírné povahy, jakoby nepatřil k rodině, 4. bratr po¬
dobá se úplně třetímu, 5. sestra,
intelligentní, ale poněkud podivínského
livá.

Se strany

vkusu.
B

kradl
mu

.

.

.

byl do desátého roku normální, intelligentní. Jednoho dne

vinici hrozny. Chycen byv, doveden k majetniku vinice,
který
důtklivě domluvil; to naň působilo tak, že se
jevily na něm známky
ve

pomatenosti.

Bez obleku, nahý pobíhal po ulici

holí hleděl tlouci
poslali ho do školy, kde byl tak roztržitý a líný, že
poslán domů. Odevzdán byl ústavu, podařilo se mu však uniknouti a vrátiti se domů, kdež příchod
svůj oznámil zapálením nahromaděné slámy.
malé děti. Rodiče

a
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se

utopil. Potom

zatčen.

Patrno, že předkové nebyli choromyslní, každý lékař však ihned
byl by přisvědčil, že normální také nejsou; nepříjemno bylo s nimi žiti,
až na matku byli plni rozmarů, ale udrželi se ještě jako lidé zdán¬
livě nemocní. Syn, zdědiv soustavu nervovou, která mnoho snésti ne¬
mohla, při prvním notném napětí podlehl a onemocněl.
Mimo dědičnost

bývá zhoubný vliv nápojů lihových přepříčinou nemocí duševních. V roce 1871 akademie pařížská vy¬
dala dobré zdání o škodlivém vlivu nápojů lihových, a to jednohlasně,
s připojením slavných jmen Béclarda, Chauffarda,
Gosselina, Vernevila a Bergerona. Ba akademie lékařská, poukazujíc na ničení energie
mravní požíváním lihových nápojů, na ztrátu pocitu zodpovědnosti, na
těžké porušení těla i ducha a na popud k násilí i zločinům, pronesla se
v
ten smysl: „Právem viní se nemírné požívání lihových nápojů
a
rychlé šíření se jeho v poslední třetině století z tělesného i mravního
úpadku, který zříme s velkým žalem v rodinách a i v celém národě.“
V Asii panuje opium, které rovněž zavinuje úpadek od pokolení
k pokolení význačnější.
Morel lící význačný případ; ošetřoval posledního potomka rodu,
který lihem vyhynul. Otec tohoto nemocného byl již po 12 roků v témže
ústavě. Žel, že nemáme místa k popisu smutného tohoto dokladu, že
není odpuštění hříchů v říši přírody.
Pečlivým pátráním zjistil Morel
u prvního pokolení: nemravnost, zkaženost, nemírné poží¬
vání lihových nápojů, zhovadilost.
U druhého pokolení: dědičnou opilost, záchvaty zuřivosti,

casto

všeobecné ochrnutí.

pokolení: střídmost, náklonnost k hypochondru,
zádumcivosti, náchylnost k vražděni.
U čtvrtého pokolení: intelligenci málo vyvinutou, první
záchvat zuřivosti v 16. roce, otupělost, konečně blbost a vyhynutí rodu.
Stejného průběhu zla dopátral se Darwin.
Nelze tu konej šiti svědomí, že v případech těch šlo o opilství a ne
o mírné, tak zv. „rozumné" požívání nápojů lihových. Nikdo, ani málo
vzdělaný, nechce sebe a potomstvo své ubiti pitím; ale počet těch, kteří
v
jistou záhubu se řítí, množí se každým dnem, protože vášeň požívati
nápojů opojných znenáhla se připravuje — pitím mírným, jež, jak
pokusy zjištěno, působí oslabení, které se nevyrovnává, ale stupňuje.
Zvrhlost alkoholická dříme i v dětech, zdánlivě velice nadaných,
jednostranně ovšem — probouzí se však při mocnějším vzrušení a nemoc
duševní propukne.
U třetího
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V obor těžce

poškozených lihem patří i nebozí „blázni bez bláz¬
slabomyslné, jak Legrand du Saulle je nazývá. Nedo¬
spělé v každém ohledu, malého vzrůstu, krtičnaté, s malou nebo příliš
velikou hlavou, úzkoprsé, s nedostatečným oběhem krevním, pozdě do¬
staly zuby, pozdě začaly běhati, trpívály psotníkem, jsou rozmarné,
prudké, nikterak nemožno je vésti, ani po dobrém, ani po zlém. Legrand

novstvíděti

du Saulle řadí

i

děti, počaté v době velké tísně; sám pozoroval
dětí, počatých v čas obležení Paříže Němci. Pozoroval u 64 z nich
nepravidelnosti ve vývinu těla i ducha, ostatních 28 bylo postavy malé,
slabé. Z 64 bylo 35 špatně vyvinutých, zrůdných nebo s porušenou
výživou; 2 byly choromyslné; 8 mravně zakrnělých.
Děti naší generace však přímo se otravují lihem, protože rozdíl
způsobu života mezi dětmi a dospělými stále více se ztrácí. Děti snášejí
některé jedy „lépe“ než dospělí, na př. atropin v rulíku, ale velice zhoubně
působí na ně jedy omamující, morfium, opium a k téže řadě náležející
líh. U dětí vyvinou se nejjemnější a nejcitlivější vlastnosti a schopnosti
nejpozději, a to: intelligence, úsudek, mravní cit, sebepoznání.
Velice případně porovnal Dr. Frick mysl dětskou a vývoj zmí¬
něných vlastností se strání, kterouž klikatě se vine úvoz. Chodec vida,
že cestu lze zkrátiti, béře se strání přímo vzhůru, travou, posud ne¬
tknutou; chodec následující, uzřev slabou stopu ve trávě, rovněž tudy
se dá, až
vyšlapána pohodlná pěšina. Tak opakováním děcko získá
určité vlastnosti. Provází-li chodce vůdce spolehlivý, cestu znající,
snadněji nalezne chodec směr. Vůdcem v získání určitých vlastností
jest děcku vychování. U děcka však v čas vůdce i vyšlapování dobrých
pěšin třeba, půda tvrdne lety a krok později zůstane beze stopy. Stává
se však, že nepříznivec vůdce zadrží, překáží mu,
jinudy ho žene, pě¬
šina se nevyšlape — nepříznivcem takovým jest líh — nápoje lihové.
Přesnými pokusy prof. Kraepelina, jak jsme již viděli, dokázáno,
že nejjemnější vlastnosti naše nápoji lihovými v mírných již dávkách
nejdříve se ochromují, a to u lidí dospělých, vyvinutých, kdež vlastnosti
ty ustáleny, úplně vyvinuty jsou, natož u dětí, u nichž záhy nastane
pak otupělost, účinek trvalý, a mysl dětská ovládána jen prchlivostí,
lehkomyslností, těkavostí, hrubou smyslností a pod. To se stane při
mírných, obyčejných dávkách; mezi dětmi nalézáme však již i hojně
pijáků, jakž dosvědčují lékaři dětských sanatorií. Prof. Birch-Hirschfeld
shledal 7 případů onemocnění jater u dětí následkem pití, prof. Demme
2, Dr. Madden ošetřoval 81etého hocha, zachváceného třeštěním opilců
(delirium tremens), kterému týž podlehl — matka byla pijačka a hoch
poslední dvě léta pil. Jiný hoch 9letý rovněž od matky naučil se pití.
Dr. Vernay pozoroval novorozence, který po 15 dní prudkým, stále
těžším psotníkem byl stižen; konečně vypátral, že kojná popíjela denně
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3.

Rebarbora
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CHOROMYSLNOST

DĚTÍ.

561

7—8 sklenic vína! Kojení přerušeno na šest dní, kojné předepsána
jiná dieta, a psotník zmizel. Tak citlivým jest organismus dětský vůči
jedu tomu.
Déti požívající pravidelně nápoje lihové
zůstávají malé, jak do¬
svědčují vojenské odvody v krajinách, kde jest zvykem dávati dětem
pravidelně vína, piva nebo kořalky. Děti ty i snáze, častěji a v míře
těžší onemocní, jak dokázal prof. Demme.
Vliv lihových nápojů na děti větší zkusili dva rozumní
otcové, dá¬
vajíce hochům svým v stáří io—15 let po několik měsíců něco vína a po
několik měsíců žádné. Tak činili po iV2 roku, bedlivě
pozorujíce hochy.
Víno bylo lehké, starší hoši dostávali v poledne a večer V2, mladší 1/3
sklenice, rozředěné vodou. V době, kdy pili víno, hoši byli ochablí,
jakoby ospalí, do práce se jim valně nechtělo, spali nepokojně, často
se probouzeli a méně si
odpočinuli. Rozdíl byl tak značný, že dva
z hochů samovolně
prosili rodiče, aby vína jim nedávali. Rodiče ne¬
byli ani abstinenty, ani cleny spolku pro mírné užívání lihových ná¬
pojů, nýbrž byli přesvědčeni, že trochu vína dětem třeba — až se obrátili
k nejvyšší instanci, k přímému pozorování, které jedině rozhoduje, je-li
ten který náhled správný.
Žel, že tak intelligentních rodičů jest na
mále! Ostatně v zemích, kde jsou celé rodiny abstinentní, nebo kde
děti lihových nápojů nedostávají, pozoruje učitelstvo značný rozdíl
mezi dětmi těmito a dětmi, jež lihových nápojů požívají. Prof. Demme
uvádí případ hocha ioV2letého, stiženého zduřením žláz krčních. Otec
ho mermomocí „sílil“, dávaje mu značnější dávku Malaga. Brzo na to
hoch ztrácel nápadně pamět a konečně se nepamatoval ani na své jméno,
ani na obydlí. Na radu lékařovu víno vynecháno, a po 6—8 nedělích
pamět se zase vrátila. Tvrdošíjný otec ted však synkovi dával v po¬
ledne a večer 3 dl. piva, a pamět znovu se ztrácela — k důkladnějšímu
poučení nedůvtipného otce. Případ tento jest velice poučný, dosvěd¬
čuje!, že mozek není vzpružinou, která pod tlakem se sníží a po odstra¬
nění tlaku ihned zase se vyšvihne. Buňky mozku, omývané krví líh
obsahující doznávají určité změny, která velice pozvolna zase mizí,
ořestane-li se v č a s s krutým experimentem. Připomínáme zvláště
ještě, že zde nejde o žádné opilství, nýbrž o dávky malé, jak se bez
rozpaků i dětem vnucují v nesčetných rodinách. Prof. Nothnagel
právem řekl, že jest vzhledem k výsledkům bedlivějšího studia lihových
nápojů hřích dětem je dávati.
Jinou, méně častou příčinou propuknutí nemocí duševních u dětí
jest napodobení, na základě stávající náklonnosti zděděné. Jako
šílenost zachovává lokální zbarvení — uvádím ve středověku blouznění
ženská v čas válek šílenci bývají vojevůdci, vládci a pod. — tak propukne
posunčina, padoucnice, hysterie, má-li praedisponované dítě tyto ne¬
zena lékařkou.
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moci

před očima. Děsné jsou vraždy a sebevraždy z napodobení.
Osudný vliv má na př. zápas býků na děti. V r. 1865 vrhl se v aréně
v Mont de Marsan hošík
ioletý zuřivě na tři zpola zdechlé býky, se¬
kaje po nich šavlí. V Murcii sestoupily dvě dívky do arény, chtějíce
hráti roli matadorů. Gall vyprávi,
jak slaboduchý, přihlížeje zabíjení
vepře, rozhodl se, že zabije člověka — a zabil! Bláhová matka pohlíží
klidně na dítě, které týrá psa, kočku, a
mnohý otec vidí již již stopy
udatnosti a kavalírské vlastnosti u
syna, jenž trýzní čeleď, nemohoucí
se bránit i, a
jsou to jen stopy ukrutnosti, zvrhlosti (Montaigne.)
I

způsob vychování tu rozhoduje,

a tu připadá matkám veliká
ještě více oslabí ti tělesně i d uševně rozmazlováním, hýčkáním, ale síliti
ho, tužiti v obojím směru.
Mladý král španělský narodil se za okolností tak osudných, že sotva
kdo věřil, že korunovace se
dožije; málo skvělých vyhlídek měla nyní
i přes mládí své tak milá královna holandská
ne
příroda, ale
v y ch o v á n í
vzorné tu způsobilo div, že oba vyrostli, a nadmíru
zajímavý jest způsob, kterým docíleno sesílení obou; v rukách něžných
matek, babiček a tetek s běžnými náhledy o tělesném vychování byli
by dávno zahynuli! Jak cenná byla zde ta nudná zdravověda, docela
prostinká tam v královské komnatě, jako zde v chatrči; neživili ani
malého krále, ani nastávající, čilou královnu
jen pečení, cukrovinkami
a
šampaňským — ba královna byla dokonce abstinentkou. —
V oboru našem rozhoduje i povaha, t.
j. obvyklý způsob to, co
v
mozku se rojí a děje, uskutečniti. Každé dítě má svou
povahu
a nervosní dítě
vznáší se nad propastí. Prudký dojem, úraz duševní
ovšem docela jinak se ho dotknou než děcka
flegmatika. A tu se dopouštívají dospělí neomluvitelné surovosti, libujíce si v tom, že děti
straší. Dítě zvědavé, jako všechen ten
malý svět, dívalo se kdysi
skulinou, jak řezník zabíjel telátko. Řezník, zpozorovav to, vyřítil se
ven, chopil dítě, přivázal a před ním nůž si brousil ujišťuje, že je za¬
bije jako to telátko. Dítě stiženo ihned padoucnicí a zůstalo choromyslným. Nemístné jest dětem ukazovati mrtvoly, často byl tím za¬
viněn nervový záchvat a trvalá choroba. Sem patří i nemístné
poví¬
dačky o zlodějích, zločinech a jiných hrůzných věcech. Zvláště pak
třeba brániti, aby děcko nepropadlo vášnivosti — jsouť
prudké vášně
hotové neštěstí pro celý život.

úloha.

Hocha útlého zdraví nesmí

—

Velice často děti bývají nuceny k přespřílišnému
škole i doma. Hoch, syn professora,
druhdy veselého

namáhání se ve
studenta něme¬
ckého, jemuž záhy dovoleno kouřiti, silnou kávu popijeti a připravovati se na kariéru německého studenta, se protloukl s
jakž takž
dostatečným nadáním gymnasiem až k maturitě, ale tu musil býti
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choromyslné, kdež pobyl přes rok. Vy¬
stoupiv, místo aby se stal zahradníkem nebo lesníkem, hospituje
a zdá se,
jakoby časem studoval, ale práce nic nevydá, zůstane intelligencí zakrnělou po celý život. Již jinde jsme se zmínili o tom, že
i onanie bývá příčinou chorob duševních za praedisposice; čím útlejší
mládí vinníka, tim osudnější jest; v době, kdy všech sil přirozených
třeba ke zbudování organismu, nešťastníci ti, obyčejně svedení, pro¬
marní je, a zvláště nej cennější síla, síla nervová, jest odcizena vlastnímu
účelu, zmařena. K otravám soustavy nervové patří i otrava tabákem.
Nastane mnohdy i smrt po vykouření několika dýmek hned po sobě,
ale škodlivý vliv se jevívá pravidelně znenáhla, a to oslabením paměti,
zánětem nervu očního atd. Fonssagrive tvrdí, že tabák otupuje ducha.
Sir C. Hastings viděl hocha i2letého, který již po dva roky kouřil
a náhle stižen byl křečemi, podobajícími se epilepsii; nikdo nevěřil, že
by byl jakýs vztah mezi křečemi a kouřením. Ježto však léčení bylo
beze všeho účinku, potlačen zlozvyk ten a nastalo v krátce vyléčení. Již
pohled na mladé kuřáky stačí k posouzení, jak jim to svědčí. Úzkoprsí,
hubení, se špatným, trávením, oči mdlé, pohyby neobratné, bolení
hlavy, nechuť ke všemu cvičení těla a ke hrám venku jsou smutnou
illustrací bezděčného vzmáhání se vychovatelství bez zásad, bez my¬
šlenky určité, jasné, bez plánu a cíle — vše ponecháno náhodě.
Již v r. 1855 ve Francii ministr vyučování zakázal kouření cigarett a tabáku v kolejích a ústavech vyučovacích, dověděv se, že žáci
vykouří až 8—10 doutníků denně a že někteří značně trpí ve vzrůstu
i v duševním vývoji. V Americe v jednotlivých státech kouření mládeži
rovněž zakázáno.

Ve

pro

Švýcarsku počíná učitelstvo otázkou tou vážně

zabývati.
Při značných horečkách objevuje se blouznění a může následovati
choromyslnost, a tu zvláště osudným jest tyf střevní. Ale i v rekon¬
valescenci objevuje se někdy blouznění, snad následkem chudokrev¬
nosti mozku, snad, jak prof. Jaccoud tvrdí, následkem změněné jakosti
krve. Že porušené zažívání má veliký vliv na činnost mozku, vidíme
co den. Tříletá holčička náhle pozbyla řeči a štípnuta jsouc, jen „ohi‘‘
zvolala; po dvou hodinách vyvrhla neztrávené třešně a počala mluviti.
Hošík v noci se roznemohl kolikou a průjmem; ráno hluboký
spánek, horečka a pak ztráta řeči; druhého dne úplné pozdravení.
(Revue des sciences médicales, 1874.) Rovněž cizopasníci ve střevě
mohou být i příčinou značné poruchy duševní.
Úraz, zvláště přímý úder hlavy, zavdává často příčinu k propuk¬
nutí bud zánětu mozku, bud hnisání místnímu, padoucnici nebo chorose

myslnosti. Guislain viděl /leté děvče, které po úderu v obličej
hnilobou kosti nosní a návaly zuřivosti. Bylo od té doby jako

trpělo

divoká
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kočka, zvalo otce darebou, šejdířem a pod., bratry starší tlouklo vší
a hleděl-li kdo
je zadržeti, vskočilo mu do obličeje. Chování jeho
bylo nadmíru odvážné, drzé a jen s klidnou rozvahou bylo lze smělý
pohled jeho snésti. Intelligence neutrpěla ani dost málo, ba byla vyvi¬
nutější, než u dětí téhož stáří bývá.
Pro nedostatek místa jen letmo se zmíníme o
některých úkazech
chorobných a o chorobách ducha, které každá matka snadno zpozoruje
a i
správně posouditi má.
Všeho druhu křeče a bezvědomí jsou příznakem tak
vážným,
že rodiče nebudou otáleti a ihned s lékařem se
poradí.
Děs noční vídáme u dětí téže rodiny, a to v témže stáří.
Není to pouhý nezpůsob, který tresty lze
zapuditi, ale příznak
poruchy duševní, jež může míti časem vážné následky. Děcko usne
dobře, ale náhle se patrně s velkým strachem probudí a křičí. Nalez¬
neme
pak dítě sedící v posteli, spocené, nevyzná se v okolí svém, nezná
nikoho a křičí as po čtvrt hodiny; pak počne poznávati okolí, znenáhla
se upokojí a
prosí, aby někdo zůstal s ním; usne pak, ráno veselo se
probudí a na nic se nepamatuje. Jindy dítě utíká se do jiné komnaty,
nebo bez hlesu s otevřenýma očima, zděšeně popochází, až se někomu
vrhne do náručí a počne vzlykati nebo se
skryje pod pokrývku.
Výstřední chování se zove Angličan Conolly rozrušením
ducha, které nedosahuje až k choromyslnosti; jest to choromyslnost
v zárodku. Děti
jím stižené pronášejí prapodivné úsudky, falešně soudí,
vší mocí hledí všeobecnou pozornost k sobě upoutati, vše je bizarrní, ne¬
přirozené, nucené, s přibývajícími lety jeví se vlastnosti ty ještě ostřeji.
Již jsme podotkli, že vášnivosti u dětí se má brániti vší mocí. Po¬
řádáním her, přiměřenou společností hravých, veselých soudruhů, vždy
za
dohlídky ovšem, zajímavým zaměstnáním lze mysl děcka vésti jiným
směrem.
Nej zhoubnější vášní u dětí snad jest žárlivost, spojená
s nenávistí.
Již děti maličké velmi trpívají žárlivostí. Sv. Augustin
vypráví: „Viděl jsem nervosní, žárlivé děcko; ani slova ještě pronésti
nemohlo, ale přes to zblednuvši zlostným pohledem patřilo na děcko
silou

vedle něho

se

nacházející.“

Žárlivost vede k sebevraždě a vraždě.
Paní D. měla hocha z prvního manželství. Provdala se podruhé,
když čítal n roků. Po roce narodil se jí chlapeček. Starší syn, velice
rozmazlený, všecek zoufalý pohlížel na matku, něžně bratříčkem se obí¬
rající. Marno bylo domlouvání a ujišťování, že všichni a zvláště matka
ho milují; sžírán byl žárlivostí.
Kteréhos rána matka, svěřivši mu hošíka již dvouletého, odešla.
Vrátivši se nalezla staršího syna oběšeného; pověsil se šátkem na kliku
dveří a schouliv se udusil se. Hošík si hrál vedle mrtvoly.
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I2letý v záchvatu žárlivosti vrazil sestřičce svíčku do krčku
ucpal ústa a nos teplým popelem. (Schnepf.)
V r. 1883 v Bone (Alžírsku) zavraždil tříletý hoch svého 20 mě¬
síců starého bratříčka ze žárlivosti. Za nepřítomnosti rodičů nožem
zasadil hošíkovi několik ran a schoval pak nůž za kus nábytku. Zdě¬
šená matka vyptávala se ho, co se stalo. Tvrdil, že hošík spadl se
schodů, a teprve, když otce usiloval, přiznal se, že ho zabil.
Jak bedlivě nutno děti pozorovati a v čas pečlivě se obírati každým
citem nepřirozeným, odporujícím přirozeně bezstarostné povaze dětské!
Záchvaty zlosti zasluhují téže pozornosti, jsout „krátkým zu¬
Hoch

a

řením".

Pyromanie
kou

i
—

náklonnost ke žhářství, jest význačnou

rozrušení, chorobného ducha, jako sebevražda a

znám¬

vražda; mohou

působiti hallucinace, myšlenka utkvělá, fanatismus a pod.
Legrand du Saulle rozeznává:
1. Žhářství nahodilé u
třeštících, slaboduchých, blbých.
2. Pyromanie
pod vlivem tesknosti, nostalgie, náruživosti
scestné, u dětí, slaboduchých, starců, služebných.
3. Vlastní pyromanie, kde převládá jen neodolatelný pud
zapáliti.
Marc vypráví, jak služka iyletá, vrátivší se z „bálu" byla uchvácena
náhle nevysvětlitelným pudem zapáliti; vykládala pak, že po tři dny
nevýslovným strachem byvši soužena, dům zapáliti musila, aby
strachu toho se sprostila; také po zapálení ihned pocítila velikou úlevu
a slastný pocit radosti.
Ve Francii častěji mužští, v Německu častěji ženské bývají stiženy
pyromanií; táž zřídka se objevuje po 16. roce.
Kleptomanie, náklonnost ke krádeži, vyžaduje, chceme-li
správně souditi, velikého důvtipu. Trélat právem poukázal k tomu, že
asi každá matka kdysi nalezla v kapse svých dětí předměty drobné,
které tam vlastně nepatřily. Děti snadno si osvojují cizí věci, nejsouce
ještě s to, žádostivosti udatně brániti, odolávati. Hůře již jest, poznalo-li dítě, že neprávem věc si přivlastnilo, a připojí-li ke krádeži
vědomě lež, aby krádež zakrylo. Domluvou, trestem, přesným poučením,
povzbuzením lze dítě zbaviti v čas té velice osudné náklonnosti, je-li
intelligence jeho normální! Šmahem každou krádež dětmi poněkud
lépe oděnými nazývati kleptomanií ovšem jest nemístno a nebezpečno.
Krade se ve školách a v ústavech úžasně — bez kleptomanie.
Nesnadno rovněž z jistiti, trpí-li dítě skutečně přeludy, či baví-li
se pouze,
zahrávajíc si s okolím poděšeným. Skutečné hallucinace
vyskytují se u dětí však dosti často a nutno v čas poraditi se nenápadně
s lékařem.
Za horečky, při otravách a pokaženém žaludku jsou přetu
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ludy

spojení příčinném

ve

zrakové

volány bývají
strašidlech
Hoch

za

s

nimi.

Hallucinace

dětí

nejčastěji jsou
vždy mají ráz postrašující, smutný. Vy¬
praedisposice šerednými povídačkami o loupežnících,

sluchové

a

:

a

u

skorém

pod.
7letý trpěl přeludy zrakovými následkem „pohádek", kte¬
rými ho chůva bavívala. Vídal večer na zdi proti postýlce velkého,
červeného muže. Na křik jeho
přiběhlým lidem prstem ukazoval na
totéž místo, volaje: „Vidíte ho tamhle na
zdi, jak se upřené na mne
dívá?" Hallucinace ta byla
tvrdošíjná a dosti dlouho trvala.
Známo, že věda řadí i pannu Orleanskou mezi hallucinanty.
Jules Simon viděl u děvčete 7letého přelud zrakový i sluchový po
třech dávkách chininu; přeludy
trvaly celou hodinu.
Přelud, objevující se u zdravých v noci, často jest jaksi pokračo¬
váním spánku, snu; jinak jest s
přeludy při probuzení, ty mohou býti
pravé.
Velice nesnadná věc pro lékaře i pro
vychovatele jest, vyznati
se v čas v
pletivu lží, jež děti nadmíru obratně a odvážně spřádají,
a to, žel, nezřídka.
Pozorujeme-li ostatně, s jakou — mírně řečeno —
lehkostí dospělí lhou, bez rozpaků, bez
příčiny, před dětmi, nedivíme
se

tomu.
1.

a

Má

se za

to, že děcko lže:

aby prostě lhalo;
na svůj prospěch;

vypočítavě,
3. bezděčně.

2.

Dítě

intelligentní náramně rádo „improvisuje", básní a rádo před¬
výtvory ducha svého. Posloucháme-li vážně, odvažuje se vždy
dál. Konečně mu přetneme srdečným smíchem jeho
báchorku; vidí,
že mu nevěříme, ale nemůže se
odhodlati, aby se přiznalo ke lži,
ač bychom logicky a pozvolna, pro
napravení a utvrzení v pravdě,
k tomu je vésti měli. Stářím se ztrácí tento druh
lži, nezakořenil-li se
neopatrným zacházením s dítětem.
Dítě lže, počítajíc na zisk nějaký, lže vědomě,
zúmyslně.
náší

Motet uvádí

případ, kde hoch I2letý pro potulku zatčený vyprávěl,
důstojník ve výslužbě, i matka zemřeli; že osiřel s bratrem svým.
Oba hledali práci, ale protože již po tři dny bratra
nespatřil, rozhodl
prý se nechat se zatknout; vyprávěl to dopodrobna. Vyšetřením vyšlo
na jevo, že matka
před 6 lety zemřela, otec, truhlář, že jest živ a zdráv.
Hoch učil se v továrně na piana; byl velice nadaný, ale
líný. Vyslán
byv něco vyřídit, utekl. Ze strachu domů jiti se neodvážil, potuloval se
po tři dny, v noci pak venku na lavici usnul a byl zatčen.
Lže-li dítě bezděčně, následuje příkladu okolí svého. A jak by ne¬
lhalo, slyší-li co den vyprávěti hrůzné historie o sousedech, příbuzných
atd., na nichž není zbla pravdy. Nadmíru trapno a nebezpečno jest
že otec,
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svědectví, t. j. výpovědi dětí u soudu, a právem jen s největší opa¬
trností soudce jich užívá — došlof k hrůzným dramatům následkem
křivého svědectví dětí, ač nutno stříci se i úplného zavržení svě¬
dectví těch.
Z vlastních

psychos uvedeme jen z á d u m č i v o s t, která dětí
může; někdy postačí přiměřené sílení tělesné, pobyt na ven¬
kově, cestování, ale často bývá samotářství již trvalým z tělesného
uspořádání vyplývajícím stavem.
zmocniti

se

Dětem

slaboduchým právem

nyní věnuje větší pozornost i ve
ústavů, aby se ještě zachránilo, co
zachrániti lze. Příčinu slaboduchosti a blbosti nutno hledati u předků,
rodičů
víme, že vzmáhajícím se otravováním lihovými nápoji intelli¬
gence potomků rychle klesá, jak dokazuje docela jednoduchá statistika.
Hysterie, vážné onemocnění mozku, zvláště vůle, vyskytuje
se velice často u dětí.
Briquet tvrdí, že děti tvoří čtvrtinu, ba třetinu
všech hysterických. Hysterie propuká u dětí mezi 6. a 8. rokem; pře¬
náší se častěji matkou než otcem, ale zdá se, že padoucnice otce připra¬
vuje půdu hysterii dětí.
Dle Axenfelda jsou všechny choroby nervové většinou zděděné.
Žel, že nám nelze podrobněji se obírati právě nemocí touto, ne¬
škole, zařizováním zvláštních tříd

se
a

—

máme! více místa k tomu.

přesmutném, temném a teskném oboru tomto září útěcha, že
častěji snad, než máme za to, neštěstí zabrániti; usilujíce
o normální, přirozený vývin dětí, beze všeho umělkování, tužíme-li je
opatrně; bráníme-li je před moderní rafinovaností otravující je du¬
ševně, probouzející jich ješitnost, marnivost, hrdost, a přílišnou žádo¬
I

v

lze často,

stivost.

pohlaví v klidné,
práci se sblíží, až přestane směšná, planá hádka o povýšenosti
pohlaví nad pohlavím, až se spokojíme jednoduše tím, že každé
pohlaví má své nadání vlastní, své úlohy zvláštní, obě však že se do¬
plňují — pak budou oba, muž i žena, míti času dosti, aby se dopracovali
nového názoru o významu života, o veliké té zodpovědnosti vůči ne¬
zrozeným, a zatouží i po štěstí důstojnějším — nad ukojení vášně, nad
pouhý požitek smyslný bude jim nezkalené dětství nového pokolení,
bude pro ně hluboké uspokojení v tom, když budou viděti, kterak vzkvétá
rod zotavující se po nesmyslném, jednostranném zuření vášní nízkých,
zvířecích! Blaze národu, který se nejdříve obrodí, veden jsa rozumem
To

se

stane však

účinné

a

zdravou

myšlenkou!

důkladně teprve tehdy, až obě

Rejstřík
A
Abstinence 88

123

171

185—193

466
abstinent

87 88
absynth 18Ó

303

561 562

aether 186 190 191 201 221
186

antipyrin 203 407
antisepse 491
anýz 71 196 249 280 526
aphonia 195 196
apollinaris 196
apparát Soxhletův 369
applikace vodní 252

aetherisace

arrak

agónie 186

arrowrot

albinismus

186

187

arsen

albuminerie

276
aleuronát 187 508 519
alkohol 12 22 83 84 88 177
187—192 201 279 347
alkoholik 87 187—192 330 338
alkoholism 88—135 187—192 518
534

allopathie

197
197

396

arsenik 197 198
arteriosklerosa 191
asa

foetida 291

asepse 209 491

aspidium 439
asthma 198 296
astigmatism 149 198 199 294
atrofie 199

193

aloě 193 351 438
ammcxniaJk 91 209

atropin 199 560
autointoxikace 364 411

amputace 193
anaemie
anaemia

193

194

perniciosa

anaesthesie

194

ananas

194
anatomie 1 193 194 323 503

anemometr

103 395

angina 195
anglická nemoc 8
anhydrid 91
Žena lékařkou.

B

193

Bacillus botulinus 50

cholerový 53 282
tuberkulosy 53 405
tyfový S3
bacilly 50 238 283 297 431
bačkory 114
bakterie 53 55 98 144 145 147

—

—

—

72

195
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570

225 233

199 200 209

238 353

405 433
bakterie střevní 514

46—49 53—56 59—64
69 75—78 82 96 202 408

bílkovina 44
68

426 445 457
biologie 202

bakteriologie 199 269

296

bití srdce

bakterium coli 514 515

blána bubínková 409

baldrian 254 422

mozková 33

—

406
balneotherapie 200
balónek kaučukový 524
balení

panenská 163 164 207
blanka plodová 448

—

—

balsám 159 200 411

Schneiderova 33

406

balsamování 74

blázinec

peruánský 373
Bantingovo léčení 200
baráček vzdušný 328
barchent 528 529

blbec 553

balsám

blbost 86 231 234 552 554 559
blednička 27 193 212 246 307

barometr 200
barva kůže

bledost 323

—

—

—

—

očí

210

424

210

446

blůza 116

156

kakaový 66
boček zubní 146
bolení hlavy 93 149 203 281
369 375 376 386 399 460

bob

—

bassorin 440
baunscheidtismus 200 201

krajina

bedra 543
benzin 92

—

—

438 440
—

bezsennost 201
21 201

279

328 358 363

—

kataleptické 422
bělima 29 31 148
bělokrevnost 368

—

201

202

bidet 174 176
bílek 55 202 238

458 526

krku
v

236

kříži 133

na

368

straně

zubů 130 133
žaludku 273

bolest 9 20 29

386 387 564

bělotok

366
485

563

4
—

bezvědomí

opilců 202 203

blouznění

446

barvivo 72 200
krevní 15 522

bez

296 308 385 554

563

barvení vlasů

bederní

387

blouznění 180 226

pleti 286
vlasů

406

blesk 90

obličeje 134 358

315

406 422 429

349
blednutí

138

567

242 342 451

—

—

284 328 353 393

—

173

356 452 470

484 489 490 496
hlavy 31 203 207 212 246 252

263
—

336 338 415

krku

290

296

212

křečovitá 473
v kříži 203 204 315 342
423 459 473

389 414

571
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bolest
—

—

—

—

—

—

—

břich

kyčelní 260

nohou 214

porodní 470 472 473 482 484
486 487 489
prstů 214
prsů 204
rukou

svislý 205
břišní dutina 3 18 102 126 133 164
289 301 416 468 481
bubínek 32 148 150 302
buničina 59 64 68 205
buňka chámová 445 446
—

214

střelná 291
v zádech 490

—

—

zubů 433
v životě 204 249
boltec 32 548

—

—

—

borax

281 459

—

borůvky 440
botka 114 115 174
botulotoxin

238

—

285

dělohy
36

298 299 409 486

314

389 4T3 478
289
468 482 502

21

31

brnění

278
396

149 204 205

bronchitis 520
bronz 92
broskev 68
brouček

slezovité 401
suché 519

c

brejle
brom

165 445

358 359

zevní

brdeček

446

byt 19

495 496
brambor 57 58 63 68
bránice 18 19 23 133
branka

441 442

—

—

bradavka 28 39 40

—

vaječná

zárodková

—

boule 204 425

bradavice

rostlinná 84

—

boubel 303 307
bouillon 195
božec 257
brada 215

561
Purkyňova 189

byliny aromatické 196 197
jedovaté 519
léčebné 438 440
plicní 440

158

150

—

kostní 5
mozková

63

brouk 44

brusinky 375 376 479
brvy 30
břich 26 28

Carbonium 44
caries 145
celer 77 214 479
celluloid 219
cellulosa 68 69 76
cement

124
centaurin 438

cerebrin

12

ceresin 92
cesta svatební 206

cestování 205 206
céva 10 11 14 15 24 29
kožní 329

—

—

—

—

—

—

krevní
mizni

20
20

27 105 425

mozku 279

plicní iS
pupeční 504
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572

cukrovka 201

céva velká 3 133

cumlík 353

zubní 433

—

cévka 317 412

cvičení 261 262 263 272 273

484

—

kovová 246

—

hrudi

—

246 317
186 187

cévkování 245
cevnatka 29
cevstvo

426

cvik 130 131 135
cyanosa 207

80 189 191 347

cíbel 35
cibule 30

v/

66 71 78 376
španělská 478

—

cigaretty 394

c

Čaj 82—83.
čelist 3 26

563

cirhosa 190

11

citlivost 20 34

červ 44 51 373

56 69 206 212 214 478
cizopasník 48 56 236 299 366 373

416 536
71 87 189 297 321 359 371

432
cold-cream

143 152

conjugata diagonalis
contagium 207
cortex

créme

červenka
česnek 71

154

158 422

466

čidla 3 32

429
—

cukr 54

167

64 70 71 72 75 76 77

81

—

—

83 84
bílý 72
hroznový 72 73
kandisový 72 473
mléčný 40 54 72 505 517
ovocný 72 73
třtinový 73
žlutý 72
cukrovinky 72 236 306

—

—

—

—

—

—

—

526

—

—

—

-—•

—

—

87 379
207 208 380

33 34

kůže

198 231 242 328 329 34<s

421437 440
—

—

cudnost

10 22

činky 134 141
činnost duševní 13 459
—

frangulae 438
246

croup 370

388
376

četba 168

čich

82

418

střevní 374

—

citron

coffea arabica

467

čepeček ušní 548 551

146 148 234 418

citlivůstkářství 549 551

cognac

298 330 358 412

čelo 335 397 437

278 326

375

31

444

cirkulace 235
cit

380 až

383
dýchací 397 437

gumová 246

—

498 506 527

—

458

265 290 396 408 439
měchýře 291

ledvin

mozku 390 510

nervů

264 316 348 455

pánve 423
plic 264

pohlavní 39 234
srdce 279 396
střeva 230 280 286 339 525
svalů 301 309 318 347
zažívací 256
žláz 309 439

486 494

čípek 33 36 213 314

573
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čistota

147 151

140 142

175 324

32S 326
čištění zubů 144—146

—

—

míchové

278

—

—

12 13

chuťové 49
mezižeberní

—

—

12

—

12

články tasemnice 376 377
čmýra 169 173 174 175 176 177
422

242 245

—

19
čivstvo 188 208

čivy 36811

271 272

katarrh

—

čití

—

dělohy hnětění
—

424

čmýry příznaky 177 178
zastavení 422 423
čočka 29 30 31 59 68 413
čokoláda 83 325

—

201

nálom 341
ohnutí 307 314 315

poloha 341
vycpání 489
zánět 302 414
zavinutí 490
zúžení 434

děložní dutina 106 107 490

depilatorium

314

desinfekce 31

98

čtivost 295

422 433
desinfikování 373
děs noční

564

destičky ssavé 376

déviation des

D

dextrin 26 47

Daemonolatrie 557

367
146—148

dalekozrakost 149 294
dáseň 143 145
dásně zánět 414

48 68 69 208 426

281 282 361

459 552 556 558 559
deflorace 208 209

degenerace 82 153 210 550 556

delirium opilců
—

tremens 202

388

diagnosa 211 212
dialysés 197
diafragma 148

446
188
560

dělnictvo 151 153
děloha 37 38 106 107

diffuse 191
difterie 123 125
213 214 219

126
296

200
313

206
316

212
324

374 418 423 429
dítě 425—427 466 468

469 474 až
476 481—484 503—506 509
510 515—528

dech 186

buněk

60 71 519

diabeta 190 288
diabetik 212, 222,

digitalis 396

dědičnost 177 210 211

se

regies 178

dieta 453 454 457

dávení 239
davidla 208

dělení

209 210 233 324

388

dessert 74 75
déšť 81 174 175

čpavek 49

datle

483 487 492

divadlo 30
dna 24 79

162 163 164

166173177178 272 447—449
45°—452
děloha rozšířená 468 480 481

126
140

142 191 214 230

236 242 252 363 392 403 439
dobytek 50 51 55 92 445
hovězí 376
vepřový 361 370

—

—
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574

dvojčata 481
dvoj uhličitan sodnatý 61 147

douche 252

Douglasův prostor 215
draslík

12

45 49

draslo 66

67

dráždění

242

375

65 66 255 512

284 288 290—292
250

256 285

dvoj zření 215
dýchadla 258 288 290 295 363 437
17—19
bránicové 216

—:

hlasité 399
kličkové 216

—

391 396 425 455
dráždivost 412 431 551

—

nosní 215
těžké 180

216 219
198 391
umělé 217 263 387 390 425 429

—

6

21

60 102 143
—

dřevo sladké

438
—

drobnohled 15 194

496

dýchání

314 414 425
dráždidlo 70 71 224

dřeň 5

265

289 329

521

drť 94 224
—

držení těla 464
duhovka 30 31

-

548
—

148 200

žebcrní 216

dýchavičnost 216 219 296 421 544
dýmej tříslový 219

dulcin 72
dusičnan stříbmatý 200
dusík 23 24 44—48 90
dušení 77 280 349 413

ústy 215 216 219

dyspepsie 309
dyspnoe 219

236

duševní činnost 13 459
choroba

—

—

368 390

choroba dětí

E

552—567

198 288 297 404 405
dutina břišní 3 18 102 133 164 216
289 301 416 468 481

dušnost

čelní 3 203

--

—

—

—

—

—

—

—

--

—

—

děložní 106 107 490
hrdelní 32
hrudní 3 18 133
lebeční 3 203 290 317 344
mozková 397

nosní 3 32 33 247
oční 3 30 31

406

eklampsie

220 359 454
elastičnost 3 5 21 139
elektřina 130 271 285 292 314

317
elektrisování

220

elephantiasis

220

embryo

pánevní 5
tělesní 396 403 406 408

360 430

433
zubu 433

236 437

220

emfysem

220

emulse 27

energie 132 301
—

dutinky mikroskopické 36
dvanáctník 26 27

415

email zubní 433

—

—

316

embolie 235

365

ústní 26 144 195 237

Echinococcus 219

lučební 43
svalová 473

epidemie 127 213 219 220 232 233
282 283 307 312 325 388
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epidemie křečí 557
psychopathické 553
epidermis 20
epilepsie 86 188 224 293
466 563

575

glycerin 56 152
gorilla 2 510

—

240

gumma 74 439 440

330 332

gummata 354

erekce 430

H

Erythraea Centaurium 438
éther 232 323
Had 44

euphoríe 221
exces 287
extrakt 83

haemoglobin 15
haemorrhoidy 427
hallucinace

halva

F

fialka

63

fibrom

221

565 566

160

311 335

196

222

268

440

hermaphrodit

311
hlad 41 42 47 58 70 71 74
hlas 13 176 235 242 535

280 526
307

fíky 66 68 69 78 208 221 351 478
filtrace 23
flanel 102

557

221

419 421
heřmánek 156

fasole 59 439
fenacetin 203
249

202

hasivka orličí 411
hedvábí 102 140 159

Falšování 74
fanatismus 565

fenykl

188

hlasivky 195 196 256
křeč 256 257 259

—

zánět 195
hlava 13 16 33

—

103

310

421 422 511 517

311

314 413

528

flegmatičnost 142
flegmatik 562

fontanelly

522
formalin 209
fosfor 45 49 66

67 259 512
sodnatý 45
vápenatý 5 478
fotografování 148 362 394
Františkovy Lázně 221
fysiologie 1 47 193 323 503
fosforečnan

hlavy bolest 9

20 29 173

470 484 489 490
polévání 344
hlávka 63 68
hlavnička 225 386
hlemýžď 32
hlen 166 173 177 408

356 452

—

409 412 430

—

G
Gáz 223 310

glukosa 74

434 440

aromatický 236
hlívy 354
hlíza 59 64 71 222

—

337 354
hloubavost 223
hltan 26

196 199
hltání 59
hltavost 224 375

223 295

298

REJSTŘÍK

576

hluchota 29 224
hmat 34 149

180 189 224 377

Cradéův 487

—

38 257 297 387 424
dělohy 201 314 430 468
dutiny 32

—

hnětení 240 271 292 354 503
—

dělohy 271 272

hniloba 29 145 195 273

295

—

hnis

hřeben

hrma 34
hrnec

hnisání 224 413—415
hnutí protialkoholistické

78 83 187 212 249
264 265 351 478

88

78
homoeopathie 193 224 225
hořčice 71 228 259
hořčík 255

438

226 415 až

420
z hnisání 226
z

resorpční

zánět 150

—

298

hrudník 18 102 104 542
hrudní krajina 4

hubenost 139 231

252 254

426

hubka 411

516

hubnutí

horkost 235 241 295 413

horkokrevnost 140

363

v

uších 302

hudba

houby 54 64

222

hučení hlavy 33
—

hostec 191 230

216

hryzení 227

492

hoření 90
20

hrtanu křeč 410

hrušky 68 69 83 479
hry dětské 523—536

omladnic 92 491

horko

390

hrud 5 17—19

horečka 211—213 225

—

180 213 242 302 350
398 400 410

hrtan 26 43

holub 49

—

parní 334 335

hrozny 68 76

hojení 223

—

164 352

hrozinky 69 478

224

hořec

156 314 523

hřebíček 71

298 425
563
plic 405
kosti

—

pohlavní 38

hrbolek
hrdlo

hmyz 445
—

164 317

hrázka 34 35
hrb 227

363 467

husa 49 51 79

lisované 434
housenka 44

—

husí kůže

20

hračky 535

hýčkání 445 562
hydrogenium 44
hygiena úst 143—145

hrách 59 65 78
hrášek 62 64 479

hygrometr 90
hynutí žláz 411

hra
—

na

klavír 227

míčem 134,135 M2

M9 275

hráz 39 317 352 404 499
—

—

trhliny 499
ošetření trhlin 499 500

hypertrofie 301
hypnosa 316 421
hypnotismus 230 271
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hypochondrie 180 181

224 230 231

292 390 559

hysterie

chorobnost

463
choromyslnost 29 86 93

458 561 567

234 235

266 281

249 257 374

13 224 231

577

dětí

Chaloupka vzdušná 126 458

252—267
chřadnutí 235 398
chraptivost 235
chřest 63 64 66 214 325 479
chrchle 94 199 296 297 405
chřipka 21 74 235 236 368 385

chám

chřtán 80

390 412 431 434

hýždě

415

CH
165 166

232 411 442

chamotok 232
chamovod 38 39 165 232
chatka porodní 474
chinin 291

chrup

143

145

144

147

433 527
chrustavka 3 5 18 257
chudokrevnost 74 97 108

566

chirurg 29 94 209 425
chirurgie 232 241
chlad 252
chléb 42 54 55

—

—

499 504 535
mozku 563

56 57 67 69 74
237 238 341 426

76 79
černý 325 412 432
grahamský 60
pšeničný 78
chlopně 230 391 436
chlor 44 65 66 67 512

icterus 288

chloral 232

idiosynkrasie

chloralhydrát

idiotism 86

chůze

20

131 379

406

424

538

chuť 34 49

58 60 61 62 65 75

148 254

133 212

548

—

—

I

—

chlorid

232

rtuťnatý

chloroform

Ibišek

351

60

190

191

201

220

323 365
chlorosa 193

Wolfova 37
chodidla 291

ipekakuanha 208
irrigator 223 422

38
123

124

188 108

282 283

j

234

cholerina 234 515
choreomanie 558
Žena

ischias 260
isolování 312

199 232 233
nostras

298

522

cholera 28 79
—

i mm unita 79
infekce 207 240 241 243

inhalace 235 271

Můllerova 37 38

—

249

lékařkou.

299

357 409 417 491 497 504 5M

chlupy 34 53
chodba Eustachova 302
—

236

Jablko 66 69
jádro 66 166

70 71 75

78 83

313
73
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578

jádro buněčné 441 442

dýňové 366 375

—

—

—

elastické 4
hořké 229

Jaegr prof. 363
jahody 66 68 78 196 236 247 249

jízda
jizva

koni 131 134 136 214

na

223 239 240

286 299 308 418

424

jod 56 240 364 368 437
Juno pás 301 404 457

325 415 432 440 512

K

jalappa 62
jalovec 147
jaternice 50
játra 27 28 56 70 71 76 79 80 108
112

jater zánět 28
—

ztučnění 288

Kafr 399
kakao 82

—

jazyk 13 25 26 29
jazylka 399 400
jed 25 50 60 64 73 210 263 264
klobásový 238
masový 238
mrtvolný 238 239
rybí 239
syfilitický 219 223

měchýřový 240
močový 35 245
ledvinový 204 268 276 289 290
žlučový 29 69 70 79 204 240 241
268 290 434 436

kamének
—

jazýček 257

83

kalomel 351 364
kamenec 62 241 249

—

kanalisace 123 124

—•

—

kanálky močové 289
kapavka 199 241 243 245 294 295

—

301 302 303 307 412 414 434

—

491 524

—

kapilarita

125

jehličí 259
jelito 50 238
ješitnost 550 551 556

kapky Hoffmanské 330

jezevec 51
ježek 51
jícen 18 26 85
jídlo 34 65 73 79 129 142 144 219
253 289 294 324 327 346 393

karfiol

—

—

cukematé
moučné

388
158 238 259 371 37Ó

kapraď

63 64
Karlovy Vary 76

nadýmající 404
jikry 165
jitrocel 438 440
jízda na kole 116 131 134 135 239
379 398

242

396

kasein 52 54
kastrace 242

kaše 26
kašel

76 223 287 325 404
213 242 246 252 296 297 300

328 338 400 403 404 405 423

426 454 479 495 5r9
—

411 439

karamel 82

440

zádušný 283 284 412 413 508
kašlání krve 338

—

kaštan 59 68 69 74 75 426
katarrh 31 32 91 201 203 242

368 405

281
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katarrh
—

—

—

—

—

—

—

—

—

dělohy

201 242 245

246 258

402

trubicový 246

káva 80 82

—

kocovina

306

Koch 199

282
kojence choroby 521—527
porušené trávení 525—527
výživa 513—520

—

—

černá 233 297 323 335
žaludová 215 325

367

kaviár

56 76
246 284 325
458 473
kleptomanie 247 565
kefír 54

kličky cévní

350 407 412

20 22 23

smrt

521

kojenec 505 507 508 509 510 513
kojení 490 495 496 508
koka 248
kokain 184 186 248

—

246 284

321

326 340 368 385 393
klihovatina 49 52
kloktání 213 241 246 365 374 392
kloub 3 5 18 113 155 214 230 341

—

zdánlivá

koláč 444 447 448 469
koláče vytlačení 488

—

—

—

kokoška 439
koktání 248 279

483

střevní 107 449
klid 128 130 142 244

22

koffein 82

83

klesání sil 233
kleště 473 482

473 489 490 492 524 525 527
kmín 71 280
knedlík 61 346

Kneipp 248 389
Kneippovo léčení 248

katheter 246
kaučuk 103 116 317
kaudálni zakončení 35
—

377

385 386 388 400 404 412 414
416 418 419 424 427 458 460

sliznice

ušní 302
žaludku 245 258
žlučovodů 288

364 369 371

351 353 359

měchýře 245 257 275
plic 239 296 360 405
pochvy 201 242 245

365 405
střevní 207 245

579

363 409 414 415
kyčelní 5 6 260
ramenní 5 6

kloubek 3
kloubu zánět 327 414 415
klouzání 134 135

klovatina 60

klysopompa 174
klystér 42 142 195 204 213 220
226 236 239 240 245 247 248
279 280 282 286 303 306 328

487 502

vybavení 489

kolena 133 134 247 249 253
—

spojená 5SOS5I

kolika 6 29
240 249

69 133
268 318

177

180

193

kollaps 367
kolpeurynter 484
koltiún 249
komár 372

komora topiči 227

kompot

42 63 76 195 236 287 432
končetina 410 414 425
konečník 23 26 37 106 215 243 272

289 315
konejšení bolesti
kongresse 297
konopí 102

130
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580

konservování

konservy 49

56 64 70 74 239
54 64

konvulse 257

—

kopřiva 63 196 249
kopřivka 229 236 249
korá ledviny 24
kořalka 72 186 197 202
kořen dávivý 208 323
—

—

—

—

—

—

—

ibišový 440

janský 376 439

kozlíku 422
zubní 414 415 434

koření 70—72
komatění 85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

563

236
101

kotlavění zubu 433
kotník 105 290

koupání 368 394
koupel bylinná 257 260 363
horká 214 233 241 249 277
341

288
363 368 385 388

414 420
—

—

—

—

—

4

klíční 5 259
kolková 4

—

—

kostrčová 6 7 37 243
krátká 3
křížová 6 7 37 243 403

kyčelní 6 7 289

—

—

—

258 270 291 522

nosní 4

pánevní 258 365 464
párová 3
páteřní 433
sedací 6 7
sítková 4

287

záhlavní 522

306 330

544—546

lebeční 7 14 33
návní 286 287

4

vlašská 286

kostra

—

čelní 4 31 522
dlouhá 5
hrudní 3 5 216 354 390

jařmová

258

kostižer 288

korunky zubů 143
kost

týlní

kosti hniloba

kosmetika 206

—

stydká 6 7 28 34 37 243
temenní 4 522

kostrč 5
koš hrudní 6

granátový 249
sv.

kost
—

—

—

—

—

hořčičná 229
z koření 321 374
nohou 252 401
nosu

252

písková 214 250 252
pot ní 241
říční 253
rukou 252

278

sedací 241 249 274

286 295

329 370 374 404
slatinná 253
sluneční 231 250 253 355
střídavá 314

studená 329
co 291 295
teplá

364

321

363

370 375

418
—

vzdušná 194 195 201 231 233
241 249 250 253

288

290 295

328

332

338 363 367 388

skráňová 32
skalní 32

kouření 139 149 327

slzní 4

kousnutí

stehenní 5

koutky oční 271

394

364

376
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koutky ústní 147
koza 369
kozlík 254 265 268
krajina srdeční 213
krátkozrakost 139 149 255 294
kreatin 24 49 202

kreatinin 24 49
křeče epileptické
—

—

—

-

—

—

—

—

581

krup íčka 432
krupky 413
krušina 438
krvácení dělohy 256
po porodu 488
střevní 256
žilné 256
krvácívost 256
krvinky 15 17 65 80 85 224 255
289 349 405 413
krvotok 267 448 455 469 470 481
—

—

—

186

hlasivky 256 257 259
hrtanu 410

měchýře 257
písařská 257
pochvy 295

490
kukuřice 48 59
kulhání 259 260

škubavě 257
žaludeční 306

kůra citrónová 197
dubová 196, 316 329
krušinová 351

křečovitá bolest 473
křen 259

—

kreosot 49 50
krev 14 15—25 425—429
krevnatost 338

kuří oko 113 155
kůstka ušní 32 302

krevní nádor 521 522

kůže
—

křída 62 72 74 144 370
křivice 8 252 256 257 258 259 530

535 546
křivka horečky 225

—

—

389

zánět 74 195
krkání 376

—

369

16 237

370

360

256 269 270
364 410 560

141 252 255

3*3 320
krtičnatost 255 439

Krup 219
krupice 60

neduh 153
ošetřování 139 140 455

456

pukání 360
zánět

200

364

61 72 187 197 24^1

63

heřmánku 422

lípový 265 421
trnky 351
květiny 97
kyčel 138 426
kyčelní bolest 260
kyčelník 26
kyčelní krajina 6

—

kroupy 60 325
křtíce

—

348

421 437 440 450
choroba 439

květ

212

10

—

19—22 25 28 31
činnost 198 231 328 329
11

kvasnice 73
kvašení 54 60

414 459

krkavice

—

—

kříž 133 173 344 366 427
kříže bolest 203 204 315 342

—

404

kurděje 63 65 206

krve výron 173 177

krk 3
bolest

385

—

—

kýchnutí

502 509

422 440
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kýla 260—262 300 301 335 336
481
kyselina 5 24 45 56 65 68 73 83
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

92 196 264 350 370
borová 388

—

dusičná 57
fosforečná

hippurová

12

55

32

lačník 26
láhev horká

65 66 67 255

—

220

24 202

304

328 334 335 342 373

377

385

390 400 419 420 421

423
zahřívací

264

jablečná 73

42 75

karbolová 195

lahvička

na

křemičitá 65

lalok

látky aromatické 68 77 147 269
—

144

ovocná 68

69 71 76
salicylová 195 388
sírová 57 65 66 72 91 92 255
solná 27 61 72 73 92 211 306 309
siřičitá 92
tuková 22

—

—

—

—

—

—

90

vinná 73 75
žíravá 92

—

370

železitý 65 66
kyslík 90 91 99 128 129
kývač 237 360

523

laskominy 454

330

—

209

lanolin 314 321
laskavec 438

mléčná 49 73 128
močová 24 49 202 214
mravenčí 73

207

Scheringova

—

46 48 49 53
255 282 429 436

chrchle 297

formalinová 209

—

uhličitá 14 15

518

—

máselná 73
mastná 56 91
minerální 144

organická

423

jater 28 289 399
plic 18
lampa elektrická 220

66
kyanovodiková 263 264

276

286 287

296

lahůdky

octová 73

245 249

Lahmann Dr. 66 117 259

kysibelka 196
kysličník siřičitý 91
uhelnatý 263 339
uhličitý 81 90 91 99 129 218 221
—

Labyrinth

certarová 440
citrónová 73 264

201
—

385 438

L

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

extraktivní 49
hnilobné 353
infekční 425
klihodárné 48
lučební

57 58 159 352 396
narkotické 371
nerostné 65 67 76 81 196 435
nestravitelné 78
12

neústrojné

12

obvazové 327

408

organické 46 92
rostlinné 392
rozkladné 439

rozpustné 22 77
sýrovité 53 54
spalné 47
svalové 48
svíravé 147 269
uhlovodíkové 96
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léčení

látky zemité 46 48 66
živné 28 41 84 128

laudanum 268

—

—

265 290
ledvin smrštění 290

bylinná 255 388

elektrická
horká 3

220

—

262 355 364 366 368

370 373 375

388 409

412 421

425 427 431
—

parní 98 158 397 414 415 422

—

—

—

—

říční 140
římská 334

—

—

—

—

—

—

287 316 339 342 358

374 377 404 411 415

sluneční 94 223 270
studená 233 366
světelná

270 315

389

366 374 387 388

—

—

—

140

184 262

375

389

—

212

264 265
jarní 265
pomocí barev 265 266
212

Batingovo

269

321

409

60 74 75 80
83 84 85 87 147 185 186—192
202 210 224 288 295
296 354
370 371 378 410 422 432
lihoviny 71 290 292 293 321 323
338 362
limonády 82 83
12 22

linoleum

25 27 30 54

125

list
—

67

zárodkový

—

orthopaedické 543—548
Pasteurovo 198

^2

265 396 439
ořechu 269
senný 438 439
vrbové 196 411
lišej 269 270 314 440
lišejník islandský 440

—

200

209

lipoma 385

listí březové

212

vodou 272
žinčicová 212

léčení
—

líbání
líh

98 99
327 360 364 368

suchá

102

líčidlo 318

22

hroznová

len

utišující 268
vnitřní 223

letora 140—142 532
levandule 399

415 427 437
vodní 184
vzdušná

—

224
narkotické 268

lepra 268 269
leptání 286

220

léčba citrónová 206

—

lehavost 266

lenivost 384

425 432 434 437
slatinná 221

412 414 427 432
železitá 435
lebka 3 4 18 149 215 279 294 397
lecithin 12

—

ledviny 16 17 19 22—25 265
ledviny posouvající se 266

—

*—

—

408

432 454

—

sedací 244

teplá

zánět 25 125 194 201 213

léky allopathické

365

365

362 366
—

439

leknutí 375

potili 289

ruská

396 408

lejno čertovo 291

434
—

vysoušeči 198

led 49
ledvin činnost

—

lázeň

583

—
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584

liška 51
loket 218 247 270 426

manželství

lopatka 3 5 258 545
loupání 32
lože společné 173
lučba fysiologická 66

marasmus

lučební složení

máslo 42

—

—

—

—

—

61

512

123 270 271

487 488
—

—

447

448

—•

—

odstranění 482

—

vypuzení 448

—

ivízub

438
lycopodium annotium
lymfa 105 179
lysol 210 514

—

411

50—52 54 55

75 76 77
bílé 340
hovězí 44 55

uzené 255 329

vepřové 49 51 78 299
borová 359 370

jodová 437

152
massáž 8 130 131 134 140 143 155

makovice

278 323
299 361
—

malomocenství 268

—

mandle 30

—

—

48 59 68 69
hořké 263
zánět 175 177 282 328

manna
maun

351

it 73

158 196

—

—

—

—

218
248 251

201 203—205

223 224 234

Magnan 186
magnesium 45 90 125
magnetismus 271
makkarony 61

—

78

mastnota

M

maliny 68

70 72

skopové 49 50
syrové 376
telecí 49 78 432
tučné 426

157

malarie

63 64 69

kořeněné 340
libové 325 432

mast
—

432

kokosové 57

maso

lusk bobů 439

—

48 S3 54 56 57 74 76 79

j58 364

11

49 59

366 367 525

marjánka 71

lupy 313

121

153

172 293

margarin 57

lupénky 522
lupus 269

luštěniny 48

167—170

295

lůj 48 49
lupen velký 128 276
lupénka 270

lůžko

166

236

240

260 262 268 271
285
292 293 295 299 306 314
317 327 336 338 339 340
348 350 354 362 363 365
375 377 385 387 389 402
406 411 414 415 419 432
dělohy 315
255 257

272

273 274 275 277 279

286
316

elektrická

220

hlavy 406
konečníku 404
nervů 292
oka 271
rukou 272

342

373
404
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methoda Bonnetova 317
Ebsteinova 431

massáž sliznice 271
—

—

—

—

—

střevní

384

—

švédská 424

—

Thure-Brandta 271 272

vibrační 271
žaludku 272

368

—

374

—

máta 71 144 147 273
mateřídouška 196
mateřník

280 440

—

—

199 241

mateřství 7

—

164

14 19 35 36 37 38 40 72
86 162 167 220 243 293
32

mázdra

150

plodová 448 481 482 484

486 490 492
mázdřivka

med 73 74
měchožil 219

měchýř močový 23 28 35 37 106
107 108
žlučový 28 29 236 237 240 289

—

437
—

—

291

katarrh 245 257

275

křeč 257

měchýřek semenný 165
melancholie 292 390
melanin 200
melissa

196
melouny 68 71
menstruace

173

mikroby 302
mikroorganism 22 53 94 209 246
mikter 27 388 424 519
minerály 45
miserere 361
mísy kálecí 275 276
mí šek vlasový 21
míza 41 42 105 128 323 327
míznice 105 141 148 275 276
mléko 32 39 40 42 43 48 52 53 54
55 62 65—67 74 75 79 80 145
I58 I94 207 21I 213 24I 245
246 258 275 284 286 299 34O
359 387 413 415
horké 318
kobylí 53

—

—

79
401

městnání krve 260 307 310

342

387

399 402 409

mízy 272
methoda Bantigova 431
Žena lékařkou.

zánět 190 545

—

měsíčky 39 222
městky 106 273 290 298 327
349

Schultzeova 521

—

—

—

Oertelova 273 431
Schrothova 367

—

měření teploty 378 379
meruňka 351 415
mest 70

odtučňovací 431

vysoušeči 43
migréna 177 203 375
migraenin 203
mícha 11—14 18 20
choroba 260 316

—

212

měchýře činnost

fysikálně-dietetická 193 234 307
352 364 388
Kofierova 296

—

matka

maz

585

336

—

—

—

—

—

—

kondensované 55
kozí 53 259 359

kravské 53

369

65

kyselé 54 246 324 350 432
mandlové 249 284 289 325
mateřské 512 513
oslí 53
sražené 52 53

vápenné

209 232 233

388
74

REJSTŘÍK

586

mléko

myšlenka utkvělá 389 390
mytí 45—47 151 152 156 175
myxoedem 398

vegetabilní 259

mlékovod 40

mnohoženství 462
moč
—

—

—

23 24 35 47

22

odkapávání 412

N

stavění 440
Nabodnutí 397
náčinek 274 298 351

vyšetření 408

inočan

24

močení

276 315

nadání 532 555
nadledvina 289

moč oj em 24
močokrevnost 277 290
močovina 22 47 48 76 202
močovod 23 24 165 289

nadmanganan draselnatý 348
nadmutí 177

123 372 466
morfium 184 220 224 232

268 278

408 412 424
dělohy 280 281

58 60 61—63 71 74—76

259 370 413
12

14

287

vazivový 221
žlázový 299
nádorky 285
nádržky močové 281
naduření prsů 177

—

nadvarle

38
nadýmání 280 459

otřesení

naftalín 399

12

13 14

18

19 20 29 30

328 377 387 534

zánět 282

mozol 154
mravenec

260
44 74

mravenčení

278

mrazení 193 213 236 379
mrkev 64 66 325 366 375 376 432
mrtvice 85 279 317 349 390 406
můra 279

muškát 71

280 281 307
myrrha 144 280
myška kloubní 288

myom

434 437 449

—

činnost 390 510

mozek

361

—\ krevní 521 522

mozeček

—

290 294 299 300

404

236

mouka 45

—

286 289

302 303 304 317 327 344

—

moučka dětská 353 519
moucha 238 239

—

emailované 416

273

295 323 403
morfiomanie 378

211

288

nádor 29 35 193 203 215 219 220

mor

mošt

249 273

376 416
nádobí

móda 277
molekule 45

180 245

náhražky kávy 82
nachlazení 74 96 97 174 195 328
náchylnost k zánětu 492
nákaza 33 126 150 168 174 241 245
282 283 307 308 317 320 321
332 336 353 354—356 361 372
374 412 418 434 436 491 492
5H
nálevníci 81 191
nálom dělohy 341
namáhání 301 449 459
námel 60

REJSTŘÍK
náměsíčníci 284

náplast 223 356
nápoje 79—88
—

—

—

—

horké 433
lihové 82

nemoc

422

—

84—87 88

náprstník 396
napuchnutí 214
narkosa 194 218

—

—

—

—

—

232

248 365 483

492

—

—

narostlina 285
násadec 403 514—519

—

nasolování 49
nastuzení 243 245

—

285 287 289 328
526
natírání 285 286 503
natrhliny 482 483 484 488 497
449

natrium bicarbonicum 147
natržení 286

—

—

—

—

286

330

338

391 399 412 413
necitelnost 194 232 321 549
nedokrevnost 193 194 201
neduh kožní 153

nehybnost duševní
—

—

234

—

76 173 281 282 287 304 356
363 414 428
Německo 50 57 71 88 89 122 272
392 394 411 556 565
Německý spolek abstinent, žen. 89
andělská 257 258

anglická

140 257

—

—

nechuť

—

—

—

kloubů 214
svalů 425

nemoc

—

—

neduživost 493
nehet 151 153

—

—

—

nedůtklivost 234

258

290
dědičná 410
dětí 211 552—567
duševní

368 390
horečnatá 351 459
jater 236 288 366
kolena 288
kostí 288
kožní

191 200 269 285
356 367 374 408 439
ledvin 288—290 327 404
míchy 260 291 316
mořská 278 534
mozku 290 291 354 367 368
20

nakažlivá

21

321

403

33 39 93 123 175

nehtů 291
nervů 153 197 210 292—294 304

363 367

374 412

463 464

278 318

žaludeční 305

brighitická

317 319 343

354

363

—

287 288

200

285 308 369 382—386
-—

nával krve 27 33 105 122 133 140
155 I77 2°3

basedovská

294
—

studené 433
umělé 75

356

587

—

—

—

—

—

—

—

oční 294 295

plicní 251 253 295—298 382 458
463 464
pohlavní 165
pochvy 295
z
povolání 298

298—300
pupku 300 301
sdělná 458
srdce 464
prsu

střevní 242
svalů 301

ušní 301 302 400

vaječníku 302 304
vleklá 304 429
zánětlivá 307
zděděná 255
žaludku 236 304 305

366 458
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588

nemoc
—

ženská 19 114 307 429 435

žiaz

neurasthenik 13 308 367

385 387

neohebnost kloubu 545

neplodnost 308 315 342 343 434
nepoddajnost svalů 433
nerv 11—14 18 20 29 30 33—35
bloudivý 279 327 375
citový 148 224 248

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

nezvučnost
nežit

—

—

nos

264 316 348 455
nervová choroba 153 210 307 317

105

44

106

naběhlá 457

215 220 292—294
nervosita 16 34 36 40 254 293 342

nervosa

nervosnost 13 73 79

86

140 141

dětí 549—552

316 317 379
neschopnost pohlavní 308
nespavost 220 222 254 296 298 356
363 459 497
12

544—546 548

478

33 34

503—504

507

508

512—514 519 521 523 524 542

—

—

—

—

—

ošetřování 503—512

vyrážka

523 524
zánět oči 524
zdánlivá smrt 521
zvracení 524

novotvary 294 302 307
nucení 245
nudle 62

388

o

265 308 309 312 313

407
černé

308
jalové 308

kravské 312
netečnost 290 431 549 551

—

Obcování tělesné

169
446

166 168

172 177 241 355 411 442

462
36 58 67
135 177 178 203
274 278 290 295

454 455

oběh krevní 16
134

164 165

122

131

250 252

neuralgie 187 212 292 321 336 459

255

544
neurasthenie 292 293 340 390 431

315 323 329 342 344 345

552

130

ploská 338
studená 178 201 202 372 373

nestravnost 309

—

115

114

560

nervový zánět 294 389 418 525

—

113

150—153154
bolest 214

novorozenec

373 412

neštovice 124

418

nostalgie 181 565

žaludeční 350

nervsťvo

223 302 413

420 451 452

nervová činnost

—

196

195

nitrogenium

—

pohlavní 550
sluchový 32
smyslový 13
zrakový 148 287

222

nikotin 327 394

—

148 563

449 454

nevrlost 370 394

noha

čivový 143
hybný 18 148
jazykový 70
oční 31

278 375 376

nevolnost 27 195 241

348

301 303

346
387
389
39c
351 368 373 378
391 396 4i 1 414 418 427 429
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447

448 457 460 476 503 522

obvaz 130

560
obilí

423

48 59 60 63 67

—

obinadlo 274 301 310 311 312 402
422 504

—

—

objem života 449

—

obklady 196

—

—

—

226
241 245 246 249 253 254 282
310 311 417 418—421 422
horké 204 257 271 277 289 292
306 357 365 384 387 389
obladné 235 306 417 S°° 524
213 214 219 222

526 527
—

—

—-

—

—

teplé 196

208 227 497 524
vlažné 270 356 359 386 460 476
204

vlhké 309 414 419 522 523
zahřívací 298

dětský 528 529 530 531
reformní 363
438

sádrový 227 312
obydlí 122—127
ocet 34 198 206 224
359 478
octan hlinitý 219 298
očistky 352 490

532

na

—

—

483 502
476 483

vnitřní 482
zevní

obuv

112

114 115

—

—

—

482 484

obratel 4 14 227 433
obrazotvornost 148 167

242

283 295

vlasů 314
zárodku 485

odtučňování 327
odumření plodu 455 459 477
odvar anýzový 526

hlavu 477

nohu 475

312 313

odchylky kostí 538
odkapávání moče 412
odkvět 177 178
odlupování 313 314
odměšování 21 63 70
438 490 523
odpařování 55 80 97

—

obojňák 311 312
na

348

oděrky 152 238 311 357 410
oděv 19 96 100—104 109—112

—

obnovování krve 429
obočí 30
obrat

308

245 330

odstranění lůžka 482

oblouk oboční 29
obluzení 21 328 359

—

312

odření 291

střeva 342 351

obličej 140—143
vývin 443

—

předloktí
ruky 313

—

—

—

kýly 300
oka 417

očnice 30 148

262 266 268 277
279 284 287 291 292 364 369

310 312

313

studené 257

oblenění stolice
—

křížový

očkování

oblek
—

261 262 268 269

428 482

mokré 420

401—404
—

589

—

—

556

—

—

dubové

kůry 329
fenyklový 526
heřmánku 268

ibiškový 236
jetele 418
kozlíku 268

krupek 508 514 517 519 526
masa

519
ořechového listí

526

REJSTŘÍK

590

odvar
—

olej ořechový 314

rýže 234 353 519 326
sladu 526

—

oheň 233
ohnutí dělohy 307 314 315

ohyb loketní
ochablost

422 439

salátový 57
sladký 461
olovo 156 249 318

—:

349

—

76 166 176 193 203
243 248 281 301 314 316 328
330 338 343 411 439 457 486
487 496 551
12

ochabnutí 70 335 350

383 395

459 476 489
ochlazení 21 250 256
ochrnutí 22 80 87 97

489
128 212 213

290 291 292 301 315

404

316 317

omdlení 395 401 420 426
omdlévání 290 297 318 330

412 414 434

—

—

—

—

385 490 491 509
omozečnice 190
omráčení 248

omývání 176 195 241 242 252 282
284 296 303 315 316 318 319
344 359 371 407 486 489 499

končetin 345
nervů 13 429 547

388 430 563
opar 320 321

nohy 547

porodnické 482—486
opilost 188 466

operace

střeva 434
svalů 547

—

—

zánět 417 503 510 524 525
okostice 6 414 415

—

zánět 415 416
okurka 64 66 68 71 72
okusování nehtů 153

—

376 479

okysličování 47 96 194 426 429
olej 45 46 56 57 79 91 187 270 35í

—

—

—

—

—

—

aetherický 63 73 254
aromatický 526
heřmánkový 204 525 526
hřebíčkový 318
krotonový 200 351
mandlový 299 321 349 374 422

496

523

máty

273

olivový 48 56

dědičná 559

opium 190
560

201

242

278 323 559

oplození 166 441 442 445 446 449
opuchnutí 212 289 323 414
ořech 48 57 59 69 78 196 208 259
269 461 479
organism 165

316

210 211 243 253

317

323 427 543—548
oslabení 168 307 455

oslepnutí 32
osmosa

241 413

418

191

ospalost 129
258 407
osypky 283

osutina

ošetřování kůže 139 140 455
—

57 224 240

283

orthopaedie

412 473 490 503 524

—

523
onanie 181 243 245 275 318—320

oko 29 30 31 32
ošetřování 148—150

—

336

omladnice

318 323 345 365 368 387 410
—

ricinový 208 318 351 376 416

336 370

—

nemocných
novorozence

129 133

503—540

456
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pampeliška 438
pánev 6 7 8 107 463 464 465 466

ošetřováni očí 148
—

—

prsu 493

496

těla 42

467 468

otok 288 290 327 341 522
otrava 16 25 50 147 184 187 195

198 199 202 208 247 249
289 290 316 318 323 327 328
351 354 364 368 375 385 393
402 429 431 434 439 491 563
565
otřesení mozku 328 377 387 534
197

otruby 223
otupění 146
otupělost 190 234 549 559 560
otužení 176 242 328 329
otylost 205 242 253 273 288 325

346 354
ovce

392

426

—

—

pánve činnost
—

—

—

423

dutina 5
útvar
zúžení

476 477
476 477 484

—

—

—

268 334 347

365

379 392 415

parafín 49 92
paření 45 57 67 245 254 333 334

59 78
ovinutí 414

373

387

392 415 473 492 503

paruka 155

67—70
89 90

ovzduší

pas 19

oxalurie 329
—

44

28

105 112 115 175 205 239

310 311
břišní 266

267

335

čmýru 175 176
.Mo 335
kýl ní 262 203
Monopol 335
průdušný 335
pupeční 300
Victoria 336
pásek kýlní 335 336
páska pupeční 528
švédská 496
pastelín 427
—

oznobení 74 329
ozón 90 91
ozvy

466 468

paprika 70 71
paprsky červené 265
modré 265
Roentgenovy 220 314 547
X 312 481 546 547
pára 77 85 90 125 143 209 214 223

431 432

101

oxydace 90
oxygen i um

malá 7 35 37 38
velká 7 449 468

440 491

oves

ovoce

591

na

—

—

srdeční 449

—

—

—

—

Padoucnice 186 190 197 231
279 330 331 332

376

553

257

561

562 567
paediatr 321
palec 115 133 154 155 291 487

pálení 187 241 242 245 295 321
329 336 373 385 4i8 500
paměť 166 180 332 379 561—563

—

pata 115

páteř 3 4 5 7 8 13 23 216 291 293
—

415 426 427 439 442 464
zkřivená 463 536 538 543 544
545

REJSTŘÍK.

592

páteře vybočení 543—545
pátradlo 180 249 271 306
patro 26 33 146
paže 275 342
pažitka 71 75
pečivo 73 75 76
peluněk 186
pepř 71
pepsin 27 309
pepton 82 336
perforace 304 482
perioda 39 165 175 176
194 196 203 338 342
pes 22 44 87 102 146 210
376 409 478 536
petrolej 91 363 372 392
petržel 71 75 214 277 439
pihy 157
píchání na straně 286 336
píchnutí včelou 336
pichy 142
piják 210 279 282
pijavice 336
pilókarpin 368
pilulky 147
pincetta 336 422
písek 74 124 252 396 514

plenky
434

—

—

178

193

219 299

—

—

—

—

—

356

12

177

vlásečnic 347
činnost

25

264

hniloba 405
katarrh 239
rozedma 220

296 360

405

tuberkulosa, viz tuberkulosa
zánět

12

125

178

191 200 412

440

plicník 440
plicní vada 122
plíseň' 62
plivání 297
krve 338
plnokrevnost 338 371
plnost v životě 449
plod 441—444

—

524 534

293 317

346 412 427 454 495
508 513 561
placenta 447 448
placka křenová 229
pláč křečovitý 257
plasma 85
plavuň 411

ramenní

plíce 15 16 17—19
—

pitva 194 502
pivo 43 69 79 147 158 191 192 197

278 284

184 290 301 400

190 400 503

pletivo svalů
—

pištěl 336 337 338 412
pití 79—82 88 289 340 346 568

245 249

14

pleva 530
pleť 142 151 152 155 156
pleteň kyčelní 12

—

329 340

525
zánět

512 514 515 523

S28

pleny mozkové

535

202

353 5x1

524

odumření 455 459 477

vypuzení 441 468 474
vývin 448
plodnost 191 435
plocha kloubní 3 6
plombování zubů 143 144 338
plování 134 135 142 337
plyn 15—21 25 46 53 90 91 92 93
133 l80 204 224 249 273 280
304 339 362 363 365 375 434
438 526
svítivý 91

—

—

—

pneumatické léčení 339

593

REJSTŘÍK

poblánice 147

poblouzení pohlavní 224
pobřišnice 35 36 215 241 281 362
416
zánět 261 291 377 416 434 435

pohrudnice zánět 18 191 291 336
381 416 417
pohyb 130—132 135 456 457
pochva 35—38 106 107 163 164

—

—

492
—

pocení 195 198 253 254 37° 372
—

374 420 421 432 440

177 201 449 450
šlachová 286 357
katarrh

201

468 470

242 245

křeč 295

vycpání 484
pokost 377
pokožka 13 17 20
—

—

—

nohou

pod

348

ramenem

348

pocit 11
počištění

12 29 33 34 39

podešev

114 115

53

242 247 327 347 350 351 455

525 527

—

—

—

—

—

—

—

298

pokrmy hořké 461
ostré 461
rostlinné 461
sladké 461
tučné 461
zvířecí 461
pokroutky 147
polámání 133
polehtání 208
polévání 195 203 205

—

—

—

—

340 342 343

430 431

462

srdce 228

činnost 39 234

choroby 165
výstřednosti 135 234 332 388
558
vývin 445 553
život 454 455

pohrudnice 18 50 51 300 336 363
366 416 417
Žena lékařkou.

polévka 42 43 62 64 67 77 79 80.
bylinná 371
hrachová 386
kroupová 233 359

—

poduštice vzduchová 340 341 551
podvazek 105 106
podvrtnutí 341
pohlaví 37 38 39
pohlavní části 270 374
—

223

344

maniakální 554
mozku 354

pohlavní

156

—

podkuřování 503
podložka nepromokavá 522 529
podmáslí 214 284
podnapilost 367
podpatek 114 115
podpaží 348 378 421
podráždění 9 39 49 68 132 141 175

—

139

313 351 359 370 373 424

—

—

—

—

mléčná 226
nemastná 226 233 473

rýžová 233 359
vegetariánská 479
polibek 302
poloha dělohy 341
polokoupel 203 226
pololázně 244 245 249 274 290 296
297 300 304 333 335 338 340

—

—

344 345 357

358 365 367

386 387 388

417 420 423 427-

429 432 471 472

polštář 528 529 530
75

371
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394

polykání 26 212 330
polyp 198 280 301 302 344
pomatenost 234 368 358
pomocnice porodní 344 345 468
469 470 472 473 486 488 489
499 502 524

pomoranč 68 69 76 147 214 221

376 473 479
ponožky 342 348
popálení 359 387
325 351

pór 21 124 139 142
porod 487—491
—

—

—

—

—

bolesti 470—73
normální 469

nožkami 475

pouštění moče 328
stolice 328

—

—

pouzdro kloubní 260
povij an 529
povlak 213 214 423
pozvednutí dělohy 349
požerák 133 365 400
požitek smyslný 462
práce 184 223 224 284 285 305
368 379 388 390 403 451 472
494

484—87

prach 17 18

476

obtížný 470 471 472 500 504
předčasný 353 354 468 477 482

—

—

umělý 484—487
porodnictví 492 500 501 503
porucha nervů 149 354 396

—

—

oběhu krve 345

panenství 208
vědomí 290

postel

121

122

127

273 417 419 424

173 270 271

483 492 511

posty 346

posunčina 257 279 346 347 561
posunutí čelisti 412
poštěváček 34 35 37 38 39 163 164
243

pot 20 21 22 79 97 X03 114 143

158 186 227 284 285 296 323
335 347 348 419 440 478 489
505 522 530

potničky 349
potracení 458 459 460
potraviny 48 55 56 57 58 59 60 61
64 65 68 69 71 72 73—79

298 363 379

praledviny 3S
prášek Dowerský
—

—

30 91 92 93 94 139 143

T5! 152 155

484

—

žilou 180 349

—

424

323

minerální 66

seidlický 351
šumící 375 422
zubní 144 145

přecpávání 438 457
předráždění 11 39 70 168
438 488
předhoří 289 464 466
předkožka 164 320
předloktí 356
představa 39 223
předstojnice 165
předurčení pohlaví

přehyb dělohy
překrvení

122

223 231

446
465
283 318 330

444 445

342 424
242

354 407

přeludy 186 188 354 565 566
přepážka 148
přepracování 292
presbyopie 367
přeslička 439
přestřižení pupečníku 504
přetržení svalů 301
převod 97
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288 354—356 364 402
414 415 458 459 494
přikrývka 121
přílep 356
přímět 356—358
přímidlo 551
přípravky železité 435
přístroj chladící 266
k chůzi 548 549
příj ice

210

—

—

—

—

—

—

—

inhalační 391

samovařící 305
dle Soxhleta 516 517
sterilisační 509

záchranný 390
příušnice 237 358 360
vývod 360
zánět 418
proděravění 304
profylaxe 152 233 282
projímadlo 193 318 342 350 351
362 376 438 453 507
projímání 351
proleženina 351
prorážení zubů 508 525
proskurník 236
—

—

—

proso 59

prostituce

170

prostředky antiseptické
oživující 330
pro spaní 232
tajné 352
vysoušeči 407 408
proštěpec 336
protein 513
protoplasma 84 191
protržení hrázky 352

—

-

—

—

—

tepen 390 409

proud elektrický 271

proud faradický 220
galvanický 220
krve 273 387 429
vody 403
provazec chámový 164

—

—

—

—

195

nervů 208

prsa 4

138

139

369

370

37& 379*

387 430 437 469 528
prst 34 267 271 272
—

koupací 358
orthopaedický 544—548

595.

bolesti 214

prsty
prsy
—

—

—

srostlé
ženské

430
39 40 490

493—498

bolesti 204

ošetřování
zánět 204

493—498
298

průduška 246 405
—

zánět 295

296

průdušnice 3 15—19 26 398 399
průdušnost 115 363 531
průchod slzní 180 252
průjem 28 74 177 180 197 198 211
224 245

246

249

276 318 324

325 329 351 352 353 404

418

436 439 440 459 514 515 525
526 527 563
průměr pánve 7 463 464 485
průvan 122 328 394
prvnička 450 469 470 479 481 483.
484 497
pryskyřice 200 356 399 439

psotník 358 359 525 560 561
psychické poruchy 86
psychologie 159
psychosa 459
pšenice 58 59
ptomain 238 393
pud 44 58 556
pohlavní 162 165 166 168 170.
346 455
zví řecký 463

—

—
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596

pudding 478
pudr 523
puch z úst 306 418
puchýř 359 370 523
puchýřek 265 309 321
pukání kůže 360
puls 3 77
pumpernickl 62
punčochy 103 103 113 115 174
264 267' 329 335 340
pupečník 300 447 448 468 469 470
474 487 S°3 504 521
proříznutí 504
pupek 28 106 360 450 451 487 504
522 528
puška kloubní 6 415
pyje 35 38
pyromanie 565
pysk 25 26 146 147 237 410
dělohy 314
stydký 34 37 39 163 164 219 243
zaječí 360 430
—

*—

reforma hostinců
—

—

362 363

171

oděvu 103 104 115

176

regulace teploty 96
regulátor tepla 20
reinfekce 514

48 64 72 79

řepa

reseda 399

respirátor 363
ret

33 34 71 139 147 219 320

356

360 527 558
řetkvička 66 71 147 196 432 479
reveň
řez

—

438 439
císařský 8 365 477
484 486

479

482

břišní 477

řezák 145 375'434
řezání zubů 527
rhachitis 8 257
rheumatismus 203 252 253

298 301
438

—

—

manželství

286 288
328 336 363 389 392

ricinus
říhání

365
řípa 196

R

řiť 35 37 243

Radost

360 361
rafinovanost 567
rajská jablka 64 72
rakovina 361 362
—

—

—

—

—

—

rodička 471 472 273 474

75

prsu 299

rohovka 31 149 198 199 413 430
zánět 294 296

361 362

žaludku 304

rameno

rána 268

roseola

269

ratanhia 144
rebarbora 42
řebříček

—

8

5

roupy

syphilitica 354
373 374 418

močová 277 301 310
zánět 241

roura

63

438

440

řeč huhňavá

365

reflex 434

476 483

487 500
rodidla 481
rodina 72

jater 288
střeva

316 337
výtvory kol řiti 409
zánět 417 418

351

362 438

439

—

—

zažívací 42

246 374 406 438 515

516
—

žaludeční 403
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rovnováha dusíková 47
rozbor lučební 22 512
rozčilení

21

140 149 159

rum

198 203

256 279 305 307 323 346 351
356 363 364 369 377 389 419
420 426 429 430 431 449 459
462 468 469 471

rozdrážděnost 173 363
rozedma 220 295 296 339

rozekláni

rtu

597

ráže 155 364
růženec 257

ryba

42 49

56 59 71 239 249 287

346 376 432
rybíz 68 478
rýma 32 33 328 365 369 412 520
jodová 240
rýže 48 58 59 64 75 78 197 325

—

360

rozklad 23 29 49

150

432 454 479

56

57 125

195 207 299 342 425

128

438 439
S

440 492

238
364 387
rozladění 230 308 394

—

—

masa

Sacharin 72

krve

sádlo 49 52 57

rozmarina 439
rozmíšení krve 255

—

—

husí 48 49

vepřové 48

49

338
rozplemeňování 162 172

sádra 62 74 92

rozřeďování mléka 518 519
rozříznutí 434

salát

rozpad tkanin

304

ságo

—

srdce 135 207 391
žaludku 76 180 194 304 457

roztok boraxu 150
cukru 50

—

—

samovražda 234 552 553 564
sanatorium 182 214 293 297
santonin

366

375

kamence 427

152
sebedůvěra 549
sebemazlení 234

myrrhy 280

sebeprznění 318—320

soli 50

sebevědomí 135 549
sebevražda 82 292 308

roztříštění kosti 428
rozum

148

rtuť 80 355

364 368 378

422

379 411

sebevzdělání 555
sectio caesarea 479

150—153
bolesti 214

lidské 37 39 162
166 430 434 442 5l8
lněné 223 257 413 530

semeno

ruka
—

60 325 388 432 478 479
63 66 72 73 75 76 78 325 342

saze

—

—

478

351 376 412 4H 432 512
samotářství 567

rozrušení 389 411
rozšíření cev 22 384
—

•

—

rukavice 152 291

sepsis 195 492

rukávník 264

serum

rulík

sešlost věkem

560

214 313 431

366 367

164 165
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598

sherry 478
schopnosti duševní 168
síla 25 28 42 57 132 139 iói 166
168 173
—

slabost nervů 13 29 257 292 309*
—

—

nervová 319

—

—

sílení

organismu

231 320

361 368

567
silice 144 147 200
silic hrudi 134

slad 259
slaneček 49 78 376
slanina 54 55 56 260

93

418

—

367

16 18

220

296

sklivec 30 31 413
sklo 31 74 149 154
sklon dělohy 315 342 343
skočec obecný 438

63
skořepka 33

slinotok

sliz 73 436
sliznice 18 25 27 34 35 193 430

—

—

245 255 309

396 415 417 425

—

437

—

rohovce 17

skvrny posmrtné 430
slaboductfost 278 367 352 554 567
slabomyslnost 234
11

133

386
105 453 457 485

173 215 221

395 403 404

488
—

—

duševní 292 549 550
kostí 545 546

368

slintáček 529

—

slabost

56 478

slinivka břišná 519

142 109 202 24.3

v

49

286 289 336 368
26 43 47 57 58 61 63 70
71 145 148 154 199 216 299
305 328 365 394 433 527

56

skvrna

479,

slina 25

skórbut

skořice 71
skrofulosa 31

461

500 501 502

29
noční 309
slezina 28 265

395

mysli 287
15

496

—

sirovodík 49 91 92 339
sítnice 30 31 204 255 417
zánět 418
212

364

slepec 149

slepice
slepota

sirky 298
simík ammonatý

sklípky plicní

367 391 421
vůle 549
žaludku 305

490 492

síran 125

sklíčenost

srdce

slehnutí 226 307 452 459

sípavost 235
síra 44 45 48 55 30 373 30

skleslost 188

384 429 538 550 552
pohlavní 431

—

—

—

—

—

—

437 440 524
dásní 144

dělohy 243 244 314
483 484 487 492

442 444

480

hltanová 344
hrtanová 80
katarrh
nosní 31

365 405
198 243

271 327 344

plicní 327
průdušek 18 25 405

434 440

střeva 350
ústní 327
zánět 242 243

285

405

492
žaludeční 41 85 309
složení krve 193

—

436

483 487
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složení
•sluch

potravin
34 85 148

149 150

180 184

—

563
organická 5
spála 21 222 225 313 369 370 407
418 452
spálení 268
spálenina 74 370
spalničky 123 313 369 370 371
spalování 47

—

sluchátko 302

sluchovod 150 302 548
slunce 68 73 95—99

98

104 149

slupka mandlová
—

142

ořechu 299

slza 30 199 472

—

smetana

364 426

325

kostí 3 67
nervová 41 80 388 420 552 559

soustava

42

189 190 301 302 548

slunečník

599

smích 145

mrtvol 371

spánek 128 129
hypnotický 421
spaní 121 122 393
spavost 212 263 371 426

—

—

křečovitý 368

smrštění ledvin 290

17 96 135 183 184 425 430
zdánlivá 425 430
zdánlivá kojence 521

smrt
'—

—

smysly 536
smyslnost 560
sňatek

170—172 210

sněť 29
—

387

228 388

422

65 66 67 255

512

46

53 54 55

63 68

—

—

—

-—

—

sraženina 14 52 53 55
močanová 24

srdce 8—11

94
draselnaté 49
minerální 66

—

—

močové 47 240

ztučnění 188 191 432
srdečnice 10 11 16 23 289
srdeční vada viz vada srdeční
ssání 40

somaton 495

496 498

ssavec

210 219 297 405

173

527

393 442 444
ssedlina 214

somnambulism 422

166

16

činnost 279 396
zánět 289 391

—

organické 67
vápenaté 257 342
živné 45 63 65—68

souchotiny

284 287 301 391 393 398 494
sprcha 94 141 214 245 250 315 316

—

a mm 011a té

soulož 39

stydká 289 466

31/ 347 371 372 415
srážení bílkovin 369

236

soli 14 22 24 31 40 45

1—

418

sport 71 114 134 135 136 149 239

sodík 45 49

—

zánět 150 210

spona

soda 139 142 143 147 151 152 195

sodovka

spodničky 115
spojení tělesné 169—172
spojivka 29 31 150 418 424
—

plic 298
209

spirometr 19
spodky 115 116 118

558

462

stahování 104 105 249

482 487 489

468 470 476

REJSTŘÍK

600

stáří

58 62 183 184 199 305 386

střevo 25 27

stavení moče 440

—

stažení pasu 318
svalů 431

—

—

—

stearin 57
stehno 35 205

—

366 367

403

4^4 4^8

—

489 546

369 516 517
468 479

—

stěny břišní 7
cévní 10 189 273

—

—

—

—

—

—

—

—

děložní 459
hradní 10

lebky 279
pochvy 403
srdeční

487

404 499

478

490

—

—

—

uzavření

361
vyprázdnění 198 219 291 389
412 416 424
zánět

stroj elektrický 382
parní 382

—

—

ssací 257

stromy jehličnaté 92
strup 271 320 321 523

strychnin 431
stud 169 549
styk pohlavní 354 435
sublimát 195 210

364

suggesce 133 230 271

rostlinná 50 145

suchar 42 54

300 321

—

112

masitá 339 370
mastná 431

176 260 284
361 362 375 387 392

486

silná 319
suchá 367

sůl 5

—

živočišná 392

—

112

114

25I

114 240 454

75,76 77 147 208
252 276 299 396 409

72

492

492

vegetabilní 337

střevíc

352 373

61 62 325 415 473

112

65 68

221

287 296 386 407

346

519

sukně 106

tekutá 279

491

421

42 7

—

tlusté

střelná bolest 29

—

—

slepé 26 361 416
28 51 59 108 211 245.

tenké 27

169 451 559
stříkačka 223 247 248 422 4.23^
stříle 260

střevní 230 376 402 411 434
žaludku 305 309 400

porodní 501 502 503
562
strava 48 51 54 56 63 64 82 93
bylinná 203 208 230 233
chladná 236 460
lehká 177 184 194 245 292 293
303 325 337 362 404 412 414
452 460 492 552

—

246 258 402

střídmost

11

strašení

—

katarrh 207 245

339 525

—

—

—

286

87 375
zúžení 434
střídavka 372
—

stolek nemocného 325 326
stolice 199 203 204 457 473

—

činnost 230 280
choroba 242

374

sterilisování 54

—

29 247—249 375

377

422

—

28

—

Glauberova 350
hořká 229 230
karlovarská 350

REJSTŘÍK.
sval 6 8 9—12
—

'—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

sýrovina 52

břišní 205 335
činnost 301 439

383 470
486 494

55 202

syrup 74 351

dvojhlavý 9
dýchací 19 380

š

hrudní 19
krční 216

Šafrán 62

lebeční 203
oční 30 31 204 205
svěrací 499
zad

šalvěj 299 374 523
šampaňské 466
šankr tvrdý 355

528

šaratica 229

zánět 433
ztučnění 301

šarlach

svalovec 51

svalstvo 8 18

56

369 370
138 139 142
328 336 347 348
494 496

šat 116
112 139

188

211

323 431 499

svazečky svalové 389

šátek Esmarchův 312
šelest 33 281 391

svědění

šestinedělí

svaz

237 350 409 542

měchýře 317
řiti 316 337 404 412 417
světlo 31 46 89 95—99
červené 265
modré 265

—

—

—

—

489

svítiplyn

škrabání 374

348 373 374 375

373

257 366 374 375
škrob 44 46 74 78 90
škrohovina 57—64
škubání

svrbivka 374

syfilis 219 354 414
symbolika 100 103 104
sýr 42 52—55 76 245 340 374 426
syrovatčina 17
krevní 413

Žena lékařkou.

360

škrkavky

4l8

syrovátka 53
385 436

278

šílenství 79 466
šilhání 148 213 215 294

šilhavost 374
škára 21 359

—

164 291 330 346 358 420

škytavka 375 524
šlacha 30 356 357 544
šlaky 4/
šlapání vody 252 253
šle k sukním 118

šněrovačka 19 23 27 28
54 214 230

486 488

490

šev 35 39
šílenost mravní

svíčka 91 124
svítek 346
339
svlažovač 407 415 422 430
svrab 473 438

267

349 379 399

489 490
šestinedělka 205 469 470

154
svěrač konečníku 37

svrbění 241 329

143 159

284 350

106 107

108

36

102 105

112 130 131

135

216

336

137 157 174 203

76

291
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602

379 391

398 403 411 451 493

495
šourek 34 35

38 39 164
špargl 196
špenát 63 66 77 78 196 512
šperky 159
Špičák 375 434 446
šťáva brusinková

—

—

—

—

—

—

—

tamponáda 268
tampony jodové 343
tanec 134 136 176
—

tannin

—

—

—

—

—

267 335 374 439

citrónová 71 72 73 81 195 203
206 207 284 285 325 329 330

tasemnice 51 194 219

348 351 365 401 412 432
jablková 236
laskavce 438
malinová 195
mizni 275

—

—

83 226 245 284

pomorančová

71

369

—

481 482

pravidla 453—459
trvání 448—451
vejcovodné 480
zabránění 410
u

411

jiných národů 460—462

tělísko chámové 441 442
krevní 15 225

187

—

zažívací 43 47 55 57 63 71 438
žaludeční 60 70 82 199 205 309

tělocvik 130 131 132 134

dýchadel 391 426
plic 360 379 380 399
švédský 380—384
za odporu 380
zdravotní 382 383 384
temperatura 96 97 124 146 225 229

—

—

350 376
živná 51

—

pohlavní
stydká 35 39

—

39

76 340 454
šupinatost kůže 375
švédský pás 118
tělocvik 132

švestky 68 69 285 351 412

T
Tabák

—

mimoděložné 304

těkavost 550

rostlinná 285
střevní 70
vinná

249 331

—

—

mléčná 27
ovocná 68 71

246

376 377 439
těhotenství 441—510
chorobné 457 458 459
chování se 451—453

—

štika 49
šunka 42 51

—

207 215

tarlatan 197

štěrbina
—

346

bylinná 265 406

—

—

Víta

440

325
—

sv.

tapioka 60

458

342

—

talovitost krve 223

67 171 180 198 295 327
328 362 276 563

—

245 302

526

tep 377 387 391 425 434 454

481

483 490 504 521 522 525
teploměr 80 205 206 377 422 509
514 524

teplota 20 21 22 34 46 79 80 90
97 101 105 129 141 245 250
252 310 377 378 379 403 407
409 420

tepna 10 11 23 50 129

148 198 237

REJSTŘÍK

256 267 297 349 360 377 406
436 5°3
tepna kožní 424
krční 267
kyčelní 16

tkanivo 5 10 14
—

—

—

—

—

—

—

—

—

ledvinová 23

—

pupeční 504
ramenní 16 424

—

—

—

těsto hořčičné 229

máselní 73
tetování 267

—

těžkomyslnost 97 234 384 390 459
558
těžkopádnost 431
thé 74 97

196 197 222 227 241 242
246 249 265 269 280 282 349
351 389 400 411 458 505 515

—

—

—

—

—

—

—

—

aromatické 307
heřmánkové 318

416

439

144
235

jodová 74 240 437

myrhová 496
opiová 323
tíže hlavy 280
na prsou 246

—

—

v

těle

podkožní 8

31 47 51

58 63 82

425

vnitřní 379
zánět 492

žlázové 39 40

398

493

—

—

—

—

dělohy 273 487
elastický 105
v hlavě
149 387 454
krve 279 401 436
moče 275

nádorů 290 345
na nerv

278 316

oděvu

105—112
vnitřní 427

vody 344
v pánvi 457
vzduchu 89
v žaludku 238 458
v životě 449 485

tlama vlčí 430
tloustnutí 133 139 140
tlukot srdce 21 193 253

287

280 286

315 334 391459

tobolka svalovce 51
točna 20 97

topení 126
tračník 26 28 106 107
trachom 418
20

226

296

108 336
372

385 386

420

třáseň 27

177

■tkáň 17 143 MS

noh 372

třasavka

—

■—

—

—

theomanie 557
Thure-Brandt 272 315 342

tinktura

—

—

lípové 196 347
plicní 440
počišťující 204 248 422 438
projímavé 239 375 376
prsní 384

v noze

—

—

—

kozlíkové 254

tíha

—

—

hořké 307
Chambard 248

thymol

kostní 257
ledvin 364

tlačení 404 471 503
tlak na bránici 280

—

—

jater 364

102

terpentýn 245
tesknost 391 565

—

603

361

43^

trávení

36 38 163
58 70 72 99

145 147

246

REJSTŘÍK

604

273 3°7 339 375 4™ 510 525

526 563
tření 133 141 143 245

264 278 296
374 3^6 391

328 335

344 373

402' 420
488 496

430 432 455 473 474

69

třeštění 186
—

—

—

—

—

třenovci 375 434
třesení 97 190 220
třešně 68

tuk 52—59
minerální

—

rybí 48 56 74 364 425
ovčí 48
vepřový 56
zvířecí 57

tvář 286 317
—

414 437

tvoření kostí 513
tvrdohlavost 549

opilců 560

496

384

výraz 286

tvaroh 432

410

trhlina hráze 147
tri chin osa 51

392

tupost 549

351 415 479 513

385

156

499 500

tyfus 79
206

tříslo 260 404
tříslovina 56 82 385

—

trnka

93 123 124 127 155
222

18&

256 368 386

skvrnitý 386
střevní

256 402 563
tykev 64
týl 115 I33 393

438 439
trojčata 481 518

—

tropon 495
třtina 48 72
trubice Eustachova 32
katarrh 246

u

—

—

—

močová 35 37

524
zažívací 25

trudovina

164 165

243 337

125 127
260

298
—

—

—

—

320

19 50 51

188 190

289

obratlů 227

páteře 227
pobřišnice 281
tučník 385

—

—

tučnost 421
tuhost 214

190 199 271

516

—

—

79

87

123

191 197 199

269 281 288 289
321 361 386 394
414 518

405 410
hrtanu 235
kostí 227
ledvin

87 181

413 494 515

trup 280 411 542

210

74

úbytě dělohy 386
míchy 291 292

26

384

tuberkulosa

Úbytě

290
402

mozku 292

plic 16 295 297 340
svalů 301 316 387
ubývání sil 297
ucpání střeva 87 268
účes 156
úd pohlavní 430 434

—

—

udění 50
úder 3 387 415 416
udušení 90 387 390 399 429
uhel 6
uhličitan

hořečnatý 45 276
vápenatý 478
uhlík 23 44 45 47 48 56 57 84
uhličnatka 89 287 339 369

—

386.

605
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uhlohydrát
uhlovodík

47 57

69 78

48 64

hygiena 143—145
puch 306 418
vyplachování 144 148
ústav dietofysikální 389
pro epilepsii 331 454
pro choromyslné 454
orthopaedický 548
vodoléčebný 221 253 320 389
ústředí nervové 385
ústřel bederní 389
ústrojí čivové 12 350 363 385 477

—

—

uhry 51 376
ucho 29 32
choroba 409
katarrh 302

—

—

—

—

—

—

ošetřování

148—150
vyplachování 150

zánět 129 150 370

469

ujímání 198 376 388 423
ukájení pudu 550
ukazováček 148
úkony pohlavní 292

—

527 545
—

—

—

ukrutnost

562
—

ultramarín 72
umdlení 358

—

umdlenost 91

úmrť

87

124 215 414 445 493
—

508 515

166 173 281
426 428 429 461 539

únava 81 128 133 134

286 371

unavenost 451

cukrová 190 242
močová 224 388

—

močové 5 22—25 242 288
nervové 12 13 20 32 230 234

468 492
pánve 307 459 460
pohlavní 5 86 161 162 163 164
168 242 304 320 366 430 435
smyslové 29—34
tělesné

2

444

13 17 42

vnitřní 13 105 147

161 172 173
168 222 260

308 431 432
výživné 494
273

288 3S8 436

—

—

upracování duševní 230
úraz 4 468 562 563
uraemie 290

úsad 260

60 63 67
128 369 385 388 424

zažívací 17 24—29 41

76

101

444 505 519 525
—

—

ženy 34—39
žlázové 44 444

usazenina 152 154
usedlina 24 72

uštknutí

uskřinutí 29 521

utopení 218 390
utrých 197
útvar pánve 476

uspání

298

441 442 550
—

—

úpal 80 387
úplavice 74 260 388
—

17—19 122 295 297
mateřské 44 445
měkké 3

452 455

—

—

dýchací

284 292 330 332 333 368 370

129 212 304

387

úmrtnost

430

—

uhřátí 80

—

360

433

úhoř 49
úhoz 341

—

úst dutina 26 144 195 237

404

ústa 34 59 134 143 144—148

364

utažení 525

REJSTŘÍK

606

uzavření střeva
uzdička

vata 102

361

286 291 295 299 337 359 401

164

uzdravení

106 147 150 223 241 244

418

422 427 492

36 177 338
403 426
hlasový 13 235
jater 289
vejcovodu 163
vázání kyselin 45 ’

341 342 343

212

404 409 410

uzenina

63 69
uzený jazyk 287
úzkost 198 233 391

499 524
vavřín 71
vaz

410

uzliny 427

7 35

—

—

v
Váček
—

—

kaučukový 484

zárodkový

vada srdeční

vazivo 4 5 239 392 444 492

441

—

178 189 195

—

198 230 239 246 251 252 253

—

122

286
368 391 396
273 279

153

327 333 339
410 421 429

363
463

váha 34 490 506 507 508
novorozeněte 503 513 517 523

podkožní 219 220 423
tukové

20

23

zánět 492

vdaní

169

vdechování
vědomí

11

páry

392

29 129

—

vaječník 36 37 38 162 163 164 165
166 177 178 199 219 241 253
261 302 307 366 392 435
vajíčko 166 441 442 444 445 455
vývin 441
vak tihový 288
val pohlavní 38

—

valeriana 254
vana

koupací 251

92 125

—

vaření 47 S1 52 75—79
varle 37 38 164 165

vejce 42 ss 56
vejcovod 36 37 38 162 163 177
241 307 481
věk mladický 393 394
věneček 342 343 404

vepř 51
veslování 134 135 142 2.14

156

392

562 564

314 359

větry zadržené 336
věznice 63
vchlípení dělohy 395
vchod dělohy 315
pánve 678 486
pochvy 163 164 492

—

—

418

vášnivost 86

495

cev 10 27
čivní 321
větrání 122 131 394

—

vaselina 150 154

288 392

—

vápník 255 512
vápno 45 49 65 66 81 90
258 276 388 513 518
chlorové 283
pálené 232

zánět

222

větévky

vanilka 34 71

-—

vegetarianismus 208

365

vibrace 268 292
víčka oční 30 31 148 212 238 317
524
vidění 148

607
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vidmo 97
víno 80 83

voda destilovaná 74

85 87

vlákno 9 10 11

—

—

102

rostlinné 93
svalové 49 51 177
vláknina 202 255

—

—

vlas
—

—

21

316

432

468

—

155—160

—

odstranění 314

—

vypadávání 406
10 15 18 22 80 81 177
252 267 285 345 347 413 424

vlásečnice

429 522
vlhkost 90 97 121

—

—

—

—

126

144 145 310

—

—

528
418 427

vložky vaty 404 410 411
vmetek 235
vnitřní dýchání 10
vnitřnosti 9 12 104 108 205

280 347 352 353 379
505 528

—

—

—

—

216
416

499
voda 11 15 17 21 22 40 41 43 44

46 48 49 52 54—60 63 64
67 69—72 78—80 83 84 93

—

—

146 147 148 150
158 175 176 211 213
224 236 244 245 246
249 250 255 262 270
276 282 287 293 314
325 328 332 335 344
350 351 353 359 363

—

*—

—

—

—

—

103 124 125 139 140 141

143

—

152 154
222 223
247

284

borová

496

budínská 229
citrónová 213
cukrová 42 81

—

—

248

chladná 455 5°3 517 521

chlebová 284
kolínská 143 150 330
krondorfská 196

496

medová

284
minerální 83 196 200 350 396

321
347

367
473

mléčná 285
mořská 251

mýdlová 151 535
octová 328 429
ozónová 241

plodová 450 470 479 482 484
488
pramenitá Si 83 285 395 396

rýžová 284
selterská 83 458
sodová 232 283
388

—

—

—

—

—

—

—

studená 252 253

328 330 344

368

400 401

—

386

256 302 317
358 374 387

392 400 419
svařená 418 492 520
svíravá 385

528

šumící 375

teplá 208 252 236 344
vápenná 232 370
vlažná 176 299 327 34S 418 420
438 440
vařící 392 517

vodička mátová 148
—

324 373

stojatá 372
323

274 275

318
346
365
374 377 407 412 433 456
479 485 5T3 524 525 526
bilinská 196
bílková

311 323 324 335 473
hořká 229 351

256 283
488 517

400
—

45

102

horká 233 240 252 254

422

407 421 424
vlna zvuková 32 33 102 103

219

dešťová 251

ústní 273
vlasová 156
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608

vstřebávání 17 27

voda zubní 144 145 433

396 415

481
—

břicha
hrudi

195 211

226

413 492 513 522
vstřebavost látek 363 364

vodnatelnost 194 290 391

—

61

364

vodík 23 44 45 56 83
vodivost nervů 400

vstřikování 313 403
vůle 11 39 132 165

484

vůně 33 34 159

396
396

vybavení koláče 489
rukou 482—487
vybočení páteře 543—545
vycpání dělohy 489
pochvy 484
výčnělek soscový 4
trnový 14 426
výhřez 383 402 403 404 405
výchova 19 161 234 445 467
—

—

—

kloubů 415
mozku 270 397 522

vodnice

64

—

vodoléčení

221

224

226 248 288

372

361
387 388 389 438 458 470

489

492 544

290 291 300 304 350 354

povolání 397 398
287 299 398 399
voňavky 143 158 159 318 399
vosk 73 301 356 430 440
vrásky 142 157 160

volba

vole 207

vrátnice 237
vrátník 26

399

vražda

vřed

564
27 84 155 190 219 222 238

271 273 299

361
—

—

—

—

—

—

—

—

306 327 337 354

401 402 403

na

bérci 401 402

na

noze

418

273
omladniční 492

příjičný 354 355 356
střední 256

vrkoče

156

novorozenců 182

vychrchlávání 405 406
vyklestění 242 411
výkony pohlavní 231
—

tělesné 459

vykrmení 212
vykuřování 406
výlev krve 190 215 244 279
316 392 406 409
vylučování 214
vyluhování 67
výměna látek 41 46 47
výměšek 164 166 221 222 242
406 418
vyměšování 129 141 305 406

výměty
194

256

304

vředovitý zánět 418 419
vrhnutí 27 208 278 302 323 327
328 369 399 400 401 458 485
vřídek 199 234
vřídlo 403

—

238

409

301

310

412

439 440

střeva 402 403

tyfový 386
žaludeční 146

—

418

154

vymknutí 260 286 341 40Ó
vymývání 295 337 364 368
vypadávání vlasů 406
vypalování 269 285 314
výpary 121 122 139 142 154 155
156 173 198 271 348 362 372
379 505 528 532
—

lihové 191 202
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vyplachování ucha 150
—

—

úst 144

148

žaludku 305

306

výpotek 215 341 366 367 370 396
403 414 415 416 417
vyprázdnění střeva 198 219 291
389 412 416 424
vypuzení lůžka 448
plodu 441 468 474
výraz tváře 286
vyrážka 42 141 177 181 197 249

—

281

284 313 314 319 320 321

349 354
—

369

novorozence

3/0

396

609

vyvrtnutí 409
vyzařování 97 141
výživa 40 41—44
—

—

—

kostí 6

12

16 27

kojenců 513—520
umělá 508 513—516 522 525

526 538
výživnost 83
vzduch 89^-95
vzrůst 46
vzrušení 165
vzteklina 409 410

whisky

321

523 524.

výron krve 173 177
vysílení 74 181 202 210 246 292
308 330 361 362 387 406 407

x
X an thin 49

470 497

výstřednosti pohlavní 135 234 332
388 558
vystřihování 241 252 301 302 337
385 418 427
vyšetření gynaekologické 408
moči

408
vyškrabání 492
výtažek 48 66 318 350 439 440
vytlačení koláče 488
výtok 408 409 490 492 496 499
—

505 524

výtvory kol řiti 409
vývin obličeje 443
plodu 448
pohlaví 445 553
předčasný 550
prsů 495
vajíčka 441

—

—

—

—

—

—

zárodku 443 455

vývod 38
příušnice 360
vývoj 177 178

z
Zabránění těhotenství 410 411

zácpa 178

203 411 412
záda 131 133 139
bolest 490

—

polévání 343 344
záděrky 291

—

zadržení moče 412
záducha 252 258 412 413 440
zádumčivost 459 567
zadušení 208 257 424
záchrana 282

záchvaty bolesti 221 330 331 334
nervové 562

—

zákal oka 70 413
záklon dělohy 307
zákožka svrabová 373
zakrnění 149 471

zánět dásně 414
—

•—

•,

Žena lékařkou

—

dělohy 302 414 483 487 492
hlasivek 195
77

.

REJSTŘÍK

610

zánět hrtanu 150
infekční 392

zánět

298

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

jater 281

—

kloubů 327 414 415
krku 74 195 369 370

—

—

kruposní 296
kůže 200 364

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

419

žil 419 439
žláz 436 437
žlučovodu 27

zanícení

222

275
zaobalení hrudí 414 418 419 420

ledvin 25 125 194 201 213
432 454
mandlí 175 177

408

282 328

míchy 190 545
mozku 282

421 440 458 492 503 524 528
zápach 33 34 56 57 90 125 143 144
146 147 176 201 316 342 348

430

294 389 418 503
oka 417 503 510 524 525
okostice 415 416

zapaření 418
zápas smrtelný 186
zaplavování rodidel 491
zapomínání 277

plen mozku 190 400 563
plic 18 125 178 188 191

zardělost 329
zardění 222 241

nervu

200

412 440
—

vředovitý 418
436

žaludku 27

pobřišnice 261

416

291 377

434

•

—

493 5i6 527
tasemnice 376
odstranění

485

vývin 44 455
zubů 375
zarudlost 140

—

—

zastavení

405

487 492
spojivky 150 210 418
srdce 289 391
svalů 433
střeva 87 375
tkaniva 492

469

varlete 418
vaziva 492

vleklý

čmýry 422 423
záškrt 74 93 208 365 423 424
zátvor dělohy 424

—

285

ucha 129 150 370

485

336 381

416 4x7
příušnice 418
prsu 204 298
průdušek 295 296
řiti 417 418
rohovky 294 417
roury močové 241

246 283

324 444

174 209

435 492
oohrudnice 18 191 291

sítnice 418
sliznice 242 243

286 384 387 413
zaříkávání 421 422
zárodek 14 35 37 53 55 94 125 145

240 302 303

308

483

zauzlení střev 434

závady kosmetické

143

zavinutí 511

dělohy 490
závitky mozku 14 184
závoj 424
závrať 263 277 296 327
zažívání 23 27 58 60 70 72 79 82
129 142 184 201 203 206 207

—

208

211

280

284 285 327 336 346 350

227

236

249 274 275

REJSTŘÍK

365

351 354 359

371

385 394

400 415 424 431 432 433 437

487 489 49° 495
508 519 526 563

449 452 455

zbarvení tváře
zblbnutí

611

zlomenina 260 312 409 427
zlost 565
zmalátnělost

278 387 414 428
288

změknutí kostí 92
kůže 152

—

22

změna temperatury 230

332

zblednutí 424

zmije

zbubření plic 349

zmodralosi 429

zbytnění srdce 239

zmoknutí 175

zdechlina 239

zmrzlina

zdrželivost

zduření
—

22

169 172 280 462
85 213 437 561

prsů 522

364
zelenina 63 64

—

58

146

známky smrti 430
znetvoření 464 536—542
—

kostí 8
oka

418 426 427

zornička 31 291 323

371 479

60 64 65 67 76 77
78 79 371 388

zemčata

254

zmrznutí 429 430

—

ran

zelí 68 73

428

59

387

413

zpruzení 490 522

zeminy 44 45 90 478

zpuchnutí 413
zrak 34 85 148 184 189 190 203
224 368 379 413 435

zhlídnutí

zralost 39

zemdlenost 321

467

zranění

zhmoždění 254 425
zhnisání prsů 522
zhovadilost 557
zhubnutí 212 297

poševní 430
jalovcové 306 418 430 439
ječné 238
zrůdnost 3 308 430 481

—

386 425 426

zchoulostivění 242
zima 250 282 313
zimnice střídavá 197 292

372

418

zrcadlo 213 247

zrno
—

361 368

385 426

zsinalost 207

ztočení končetin

358

zimomrg.zky 231

ztopoření 430

zimomřivost' 375
zívání 416

ztráta hlasu 13 176
krve 267 307 367 401 404 423

zjitření

—

448 484 485 504

222

zkameněni plodu 481
zkomatění cev 189 279 432
zkrácení nohy 415

páteře 8 426 427 464 528
zkřiven ina 538 543 545 546
zlatá žíla 256 265 338 409

zkřivení

zlomení bérce 427

ztrnutí 431
ztučnělost 431
ztučnění 42
—

—

—

85 348

jater 288
srdce 188 191 432

svalů 301

ztuhlost 403 433

612

REJSTŘÍK

ztvrdnutí kostí 477 479

žaludek 26 27—29

zubovina 433

zuby 25 26 33 433
—

—

—

—

—

—

434 527

528

bolest 433
dutina 433

zánět 27 436

289 292 368 450 459
želatina 74
železo 23 44 45 55 63 65 66
125
194 221 251 267 293 396 435
512 513
žemlička 223

střeva 434

zvápenatění

cev 191
kostí 481
zvětšení jater 399
srdce 189

žhářství

zvracení 9

žíla

—

zvrat 434

449
—

—

zvředovatění 329
zvrhlost 86

203

351

—

kolenní 291

289 316 562

tuková 190
zvukovod 32

440

žárlivost 549 552 553 555 564
565
žebro 3 5 18 28 112 216
227 236

—

—

306

žaludy pražené
žampion 64

477 484

85 150 180 194 198
234 246 249 277 306 315
352 361 400 4x3 416 424
458 520 524 526

306

vypláchnutí 305

—

—

zúrodnění 39
zúžení dělohy 434
—

—

—

565

67 77 105 148 237 256 267
273 349 35° 360 401 403 409
419 436 457 487 488
dutá 10 289

hrdelní 16
ledvinová 23 24

pastelínu 427

plicní

10 11

—

—

—

zvyk 179 180—182

—:

—

—

ž
Žabka

žábry

434

239

žahadlo 336
žahavka 196
žalud 164 165 434 435
žaludeční bolesti 13

304

neduh 305
rakovina 304

—

mléčné 375
zuhelnatění kůže 370
zuřivost 234

pánve 476

křeč

—

—

—

katarrh 245 258

—

kořen 414 415 434
kotlavění 433

108

305 424 430
choroba 458

—

—

kámen 143
kaz 145

107

—

ramenní 16

rozšířená 273 274 457
stehenní 16
zánět 419 439
zduřená 478
zlatá 180 427 439 440

žilka 338 401
žinčice 212

žíněnka

412

121

žíraviny 143 209
živina 25 55
živení umělé 299 320

613
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218
242 245 249 255 256
282 284 286 289 296
33:7 336 365 370
386 388 400 404 4i1
419 424 430 436 446
473 474 476 481 486

život 8 13 14
227

238

272

280

303 304

385
412 416
454 460
487 488
377

—

—

46

132

214

žláza
—

—

—

—

—

281 459

—

162

—

napjatý 449
pohlavní 161 162 166
žízeň 41 42 43 79 80 81 85 212 233
284 346 353 367 388 436 526

—

—

—

—

žláza 32 35 37 45 51 70 115

148

164 177 348
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

436

437

Braunerova 27

Cowperova 165
kožní

221

krční 213 222
lícní 237 366
mazová

21

—

—

—

—

Bartholinská 35
břišní 27

364 437 561

podčelistní 25
podjazyčná 25

potní 20 21 141
příušní 25 26

333 347

406

prsní 39 204
pysků 360
slinná 25

26 34 129 209 287
337 338 360 394 424 519 527

slzní 25 30 532
střevní 43 351

štítová 177 237 360 398
tříselná 219 275 355 425
tuková 20 21 25 27 3x4 406
zárodková 37 38 102
zažívací 71 305

164 165

zduřená 425

žláz činnost 309 439
choroba 348

486 494

—

zánět 436 437
žlázka 25 368

—

žloutek 55 66 442
žloutenka 27 288 522
žluč 27 28 29 142 236 240

364

437

141

mízová 275 276 425
mléčná 40 52 441 486 493 494
nová 27

podpažní 357 425
pohlavní 87 164 169 242 411
441

—

490 492 502 503 524

525 527 528
bolest 204 249
duševní

168

žlučovod 27 29
katarrh 288

—

—

zánět 27

žlutiny 437
žvýkání 26

236

240 437

399

i
'
»
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I.ZVESVĚTA

SPISY K. KLOSTERMANNA.

XVI.OZNDÍYMSKEA

LESNÍCH SAMOT. 3. vyd.
----K 3-50, váz. K 5*»Úchvatné líčení lesní přírody a šumavského lidu, jenž žije uprostřed
veleby lesův a hrůz zimních sněhových bouří . . .« Národní Ušty.
RÁJI ŠUMAVSKÉM. 3. vyd.
K5'- . váz. K 6‘30
•Kdo zná velebné krásy oněch staletých hvozdů a duši lidu, takořka
v
jejich náničí žijícího, nalezl v Klostermannovi autora, jenž mu příroste
nejtěsněji k srdci.«
jihočeská Listy.
III. V SRDCI ŠUMAVSKÝCH HVOZDŮ. 3. vyd.
K 4;—, váz. K 5*50
Tyto drobnější povídky autorovy mají všechny přednosti, jimiž vynikají
romány jeho z kraje šumavského.*
Národní Listy.
IV. SKLÁŘI. 3. vyd.
- K 3*50, váz. K 5‘—
•Román stejně tklivý a pestrý svým rozvedením sujetu, jako kterékoliv
dílo před tím.*
Ratiboř.
V. SVĚTÁK Z PODLESÍ. Poctěno cenou České akademie. K 6 —, váz. K 7-5«
•Kniha tato jest geniálním, kulturně historickým dokumentem v nejvýš
napínavé formě románové ... *
Plzeňské Listy.
VI. HOSTINNÝ DŮM. BÍLÝ SAMŮM* 2. vyd.
K 3*50, váz. K 5•Perly české belletrie, vynikající zajímavým, dobře zosnovaným dějem,
psychologickým prohloubením všech osob.*
Komenský.
VII. DOMEK V POLEDNÍ ULICI. 2. vyd.
K 3 50, váz. K 5‘•Výborný humoristický obraz z maloměstského světa, v němž nalezl autor
spoustu zajímavých figurek.<
Plzeňský Obzor.
VIII. ZA ŠTĚSTÍM. S illustracemi.
K 5’—, váz. K 6'50
•Zajímavý román, v němž zrcadlí se úzkostlivá honba za štěstím života,
za jeho dary, za požitky hmotnými i duševními.*
Plzeňské Listy.
IX. KAM SPĚJÍ DĚTI. 2. vyd.
K 5'—, váz. K 6-50
Román vyzvědá řady typických, životem vyznačených figur. V tom hlavně
a potom v ději značně bohatém a episodami protkaném tkví hlavní zájem.. «
Národní Politika.
X. VE SVĚTLECH A STÍNECH BABELU. ------- K 5 —, váz. K 6 50
Paříž líčena tu povolaným perem romanopisce, jenž ukládá v tuto knihu
své vzpomínky a dojmy z francouzské metropole.
XI. ZE ŠUMAVSKÉHO PODLESÍ.
-----K 3 50, váz. K 5*Nové. rázovité postavy objevují se tu před námi, z nichž mnohé líčeny
se srdečným humorem, který na čtenáře působí kouzlem neodolatelným.
•

•

v

XII.

XIII.

XIV.

POŠUMAVSKÉ

RHAPSODIE.

-

K 3-50, váz- K 5'“

Tyto novelly a humoresky oblíbeného autora předvádějí mimo žertovných
scén i vzrušující episody ze života nižších vrstev lidu v Pošumaví.
URVANÉ LISTY.
K 3*50, váz. K 5 •Autor vše líčí s vroucím citem a že dovede čtenáře svým vypravováním
upoutati a dojmouti, jest známo .. .«
Národní Listy.
MLHY NA BLATECH --------K 6 —, váz. K 7 50
Jest to rušná, bohaté zauzlená historie, plná slunné a měsíční poesie kra¬
jinářské a vznícených, uchvacujících episod lásky i vášní.
DOBRÉHO SRDCE.
K 5*-, váz. K 6*50
Kdo má duši vnímavou a velebnosti přírody otevřenou, těžko odloučí se
od těchto skvostných povídek.
SOUDNÍHO SLUHY.
- K 3 50, váz. K 5*—
Jímavý obrázek ze soudního života v zastrčeném pošumavském městečkuLIDÍ A VĚCÍ.
k 3—, váz. K 4.50
Sirý lán Blatska i celých jižních Čech ukazuje se tu čtenáři v jímavých
obrázcích a vzpomínkách.
- - -

NAKLADATELSTVÍ JOS. R. VILÍMKA V PRAZE.

SPISY

JANA KLECANDY.

DIVOKÉ KOŘENÍ.

K 2 50, váz. K 4*•Humoresky psány slohem lehoučkým, jenž k vybraným látkám dobře
přiléhá.*
Národní Listy.
PÁTER VOJTECH.
K 2—, ráz. K 3 50
.vyznamenává se vedle výborné spisovatelské techniky i ušlechtilou
tendencí,...*
Český List.
v

•

.

.

HRDINOVÉ MALÝCH ROMANU.
»..
čtenáře uchvacovaly silným
.

.

K 2 50, ráz. K 4—
líčením rozbouřených vášní lid¬

ských . .«
Ndr. Politika.
KARACSON ALADAR.
K 1-80, váz. K 3 30
Půvabnou historii lásky obetkává ponurý rámec rozvířených válečných
.

•

Č. Samostatnost.
-----K 350, váz. K 5 —
které si rád posedí a s níž jen

poměrů.*

MALpMĚSTSKY APOŠTOL.---•Čtenáři

dostane

nerad

rozloučí.*

se

STARÝ HŘÍCH.

do rukou

se

kniha,

u

Ndr. Politika.
K 3*—, váz. K 4 50

-

•Starý hřích, zdánlivě smazaný
hlodající ...«
POD TÍHOU PRÁCE.
»Román vyznamenává

a

zapomenutý, ale

neustále v duši
Ndr. Listy.
K 2 50, váz. K 4 —

-

všemi přednostmi osvědčeného péra Klecandova.*
Jihočeské’ Listy.
POVÍDKY STARÉHO REDAKTORA.
K 2 -, váz. K 3 50
•Život českých žurnalistů a literát8 vůbec v delikátních kapi¬
se

tolách
.«
Z NEKRVAVÉ
.

VE

.

Ndr. Listv.

,

VOJNY.
K 2 —, váz. K 3 50
>Jest si přáti, aby vojenské obrázky Klecandovy po všech kiajich na¬
lezly vlídného přijetí.*
Plz. Listy.
SLUŽBÁCH NÁRODA- -K 2 50, váz. K 4 *Zápasy o českou školu mají zde povolaného Učitele
.« Ndr. Listy
------

.

CIZÍ

KREV.
•Velmi dobrá

-

a

K 4

----

krásně založená kniha

.

.

.

—,

váz. K 5 50

Ndr. Politika.

.«

MATČINO VÍTĚZSTVÍ
;
K 4 —, váz. K 5*50
•Intimnosti šlechtických salonů a soukromý život »modré krve* de¬
monstrovány tu zajímavým dějem . . .«
Ndr. Politika.
PERLY V BLÁTĚ.
K 3 50, váz. K 5*—
•Román, čerpaný ze života literáta, plný zajímavostí a poutavých
Ndr. Politika.

scén

SOKOVÉ.

- - -

Maloměstský

-

;

román, plný satirických šlehů

K 3*50, váz. K 5*—
na

naše zápasy poli¬

tické.

POHÁDKA LESNÍ SAMOTY. — NA DUBpVÉ. K 2 50, váz. K 4*—
Obě tyto novelly mají za podklad velmi zajímavý sujet milostný.
MEZI VÍRY A SKALISKY.
:
K 3-50, váz. K 5*Rozvířené osudy lidské i směšné stránky života jsou zde mistrně
vylíčeny.

ILLUSTROVANÉ VYDÁNÍ:
BOJIŠTI.

IV. vyd.
K 3 — váz. K 4 50
tím vášnivěji budete senořiti do těchto různýchepisod, pestrých,
barvitých.*
Ndr. Politika.
TVRDÉ HLAVY. 2. vyd.
- — K 2*50, váz. K 4*—
•Tiskneme spisovateli vřele ruku za výbornou knihu tuto
.« Sk. Obzor.
BLUDIČKY. 2. vydání
K 4 50, váz. K 6*—
široká románová koncepce téměřzaráží svou obsáhlostí...« Český List.
VOJÁCI V MÍRU. 3. vyd.
K 3-—, váz. K 4*50
•Touto knihou sbírka děl Klecandových opravdu obohacena
.* Pozor.
V PANSKÉ SLUŽBĚ.
K 3 50, váz. K 5 •Román líčí spory mezi zájmy kapitálu a práce se vřelým soucitem
pro trpící
. .«
Ndr. Listy.
NA
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NAKLADATELSTVÍ JOS. R. VILÍMKA V PRAZE.

TĚLO nUŽE A ŽEN7
V MODELECH

ANATOMICKY

ROZLOŽITELNÝCH.

m
NÁKLADEM JOS. R, VILÍMKA V PRAZE.

MUŽ A ŽENA.
SROVNÁNÍ MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO TĚLA V MODELECH
ANATOMICKY

ROZLOŽITELNÝCH.

VYSVĚTLIVKY.
V

•

nejednom populárním spisu můžete nalézti rozložitelné modely, jejichž

úkol tkví v tom, aby byl čtenář, jemuž nebyla dosud poskytnuta příležitost
obírati se anatomií, uveden ve znalost poměrů lidského těla. Ukazují nám
vnitřní ústrojí, jak jsou v těle uložena na sobě a vedle sebe a skytají tak dobrý
návod ke studiu lidského těla, jestliže jen způsob jejich podání je veskrze

správný. Ježto však není tomu vždycky tak, odhodlali jsme se podati sami
takový malý návod. Našemu nakladatelství podařilo se získati malíře umě¬
lecky vyškoleného, jenž, jsa ve spojení s anatomickým ústavem, měl plnou
možnost vytvořiti dokonalé dílo. Pozorujte jen obě postavy na první
tabulce : Muž a žeúa v plném rozkvětu svých let, krásní a statní. Hle,
dva rovnocenné lidi! Údy ženiny jsou bujné, její držení těla je vděkuplné.
Z muže zase vyzírají krásné výkony svalové a sebevědomí. Představují nám
dva zdravé a krásné lidi, o nichž lze jen říci: Kéž by se jim rovnali všichni
živoucí! Ale s kým se setkáváme mezi dnešními lidmi! Jak jsou vzácný
dvojice opravdu harmonické, opravdu rovnomocné velikostí, silou a krásou.
Setkáváme se s dlouhým, útlým mužem po boku drobounké, maličké ženy —
s malým, zakrslým mužem vedle kostnaté, hřmotné ženy, se dvěma otylými

podobají spíše dvěma putujícím kádím nežli našim vzorným
postavám, a s řadou jiných podobných nepoměrů. Nemysli nikdo, že takové
nepoměry jsou nutný. Ježto duch působí zpětně též na tělo, je pochopitelno,
že potírání každé neforemnosti výživou, gymnastikou a duchovní výchovou
může zabrániti takovým nepoměrům, jak byly právě uvedeny, nebo je alespoň
zmírniti, a že jsou tudíž možný jenom tam, kde se nedostává příslušných vě¬
domostí a cílevědomého úsilí. Kéž by naše vzorná dvojice dala popud co
nejvíce čtenářům, aby se připodobnili jejich postavám.
Přejděme však nyní k podrobnostem zevních růzností. Jak si vysvětliti
oblost a plnost ženské postavy? Což nemají muž i žena tytéž skupiny svalové,
tytéž údy? Zajisté, mají. Ale poměry velikosti jsou různé a podkožní tuk,
který dodává tělu oblosti, je u ženy mnohem silněji vyvinut. Vidíme dále
u ženy delší trup, kratší dolní končetiny, širší pánev, mohutně vyvinutá prsa,
u muže delší dolní končetiny, silněji vyvinuté svalstvo, širší hrudník, útlejší
pánev, jež je v obou případech vyvinuta úměrně svým pohlavním úkolům.
Abychom různost zevních tvarů učinili lépe^ srozumitelnou, dali jsme
u
druhé skupiny (tab. 2.) odstranit z části kůži. Seznáváme takto,
jak je rozložen tuk na stehnech, břichu, prsou a pažích u postavy ženiny
a že není rozhodně v tomto rozsahu vyvanut u muže, čímž už vysvětluje se
mnohé. Odstraněním pokožky staly se viditelnými také šlachy a povázky,
jež pokrývají především břich a spodní vrstvu svalovou a jsou viditelný na
mnohých jiných místech mezi svalstvem. Porozuměli-li jsme těmto poměrům
mezi tukem, povázkami, svalstvem, šlachami, mnohé se nám tím ozřejmí.
Ale nyní přistupme k vnitřním orgánům.
Třetí tabulka ukazuje trup otevřený od hrtanu až k měchýři
močovému. Rozevřerne-li obě polovice plicní, objeví se veliké žíly a tepny,
lidmi, kteří

se

*

jež vystupují ze srdce k trupu; rozevřeme-li srdce, můžeme seznati podobně
jeho vnitřní skladbu. Bránice odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní, játra
jsou uložena na právo těsně pod ní, žaludek je jí z části pokryt. Na levo pod
žaludkem vystupuje slezina a před těmito orgány rozkládá se tlusté střevo,
které v právo dole počíná jako „slepé střevo" a uprostřed pod měchýřem
končí jako „konečník". Slepé střevo s výčnělem červíkovitým může se rovněž
rozevři ti, čímž se vám naskýtá jasný obraz jeho vnitra a počátku střeva
tenkého. Toto místo ve velké pánvi tvoří pověstný kout, kde se provádí
operace slepého střeva. Bude asi zajímati mnohé čtenáře.
Střed dutiny břišní vyplněn je tenkým střevem a je to místo, kde kolem
pupku pociťují se obyčejné „bolesti břicha". Odklopíme-li kličky střevní
dolů, objeví se cévstvo, jež probíhá ze srdce k dolním částem těla, aby zá¬
sobovalo krví pánev a dolní končetiny, dále obě ledviny s močovody, které
ústí v měchýři močovém. Velmi zřetelně vyznačeny jsou žíly ledvinné, které
svádějí krev k srdci. Také tak řečené „nadledvinky" jsou patrny na hořejším

pólu ledvin. Chráněná poloha ústrojů močových a velkých cév je

z

těchto

vyobrazení dobře zřejmá a nabízí porozumění pro mnohý až dosud nejasný
proces v našem organismu. Zbývá ještě poznamenati, že světlé malé ob¬
délníčky v tenké svalovině na pokraji trupu značí proříznutá žebra.
Čtvrtá tabulka předvádí ženskou pánev. V postranním pohledu
poznáváme tu, jdeme-li ze předu na zad, průřez kosti stydké, pak měchýř
s rourou močovou, za touto pak pochvu s dělohou a posléze dutinu střevní,
jež je značně objemná. Na zádi, bohaté tukem, lze rozeznati proříznuté obratle
páteře až ku zakončení kostrče. Tato kresba znázorňuje nejpřehlednějším
způsobem tři tělesné otvory ženské pánve, jejichž těsné sousedství činí pocho¬
pitelnou účast všech orgánů na onemocnění jednotlivého z nich. Aby neza¬
stíraly přehlednosti vyobrazení, jsou nervy a cévy z tohoto obrazu vypuštěny.
Na rozložitelném modelu rozeznáváme kostěnou pánev, od níž je kost stydká
odříznuta.
svalstvu.

Tlustá vrstva svalová obestírá kosti, tlustá vrstva tuku leží na
Pod měchýřem viděti jest pochvu, pak pobřišnici pokrývající

jako by závojem uterus, vejcovody i ovaria. Nadzvedneme-li tyto
části, objeví se nám rozevřená pochva s čípkem (p o r t i o), to jest vstupem
do dělohy. Vyobrazení odpovídá přesně přírodě a je tudíž uspořádání a poloha
orgánů ženské pánve v celku úplně srozumitelná.
Pohled postranní (tab. 5.) na mužskou pánev vykazuje veliké
rozdíly. Kost stydká a měchýř jsou tytéž, jako v ženské pánvi, roura mo¬
čová však vykazuje již velké odchylky, především svojí délkou, za druhé pak
orgány, které ji obklopují. Jsou to míšky chámové, provazce chámové a
varlata. Mnohem širší hráz leží mezi měchýřem a konečníkem nežli u ženy
a, jak patrno, má mužská pánev jen dva tělesné otvory. Na pohlavním údu
mužském rozeznáváme vlastní pyji, předkožku a tupý „žalud" na konci pyje
(mužského údu). Ústí chámovodů do roury močové leží pod měchýřem mo¬
čovým. Rozevřený šourek obsah je dvě varlata s cévstvem a provazci chá¬
movými. Pohled ze předu na mužskou pánev představuje plodidla mužova,
jež na rozdíl od ženské pánve uložena jsou všecka mimo pánev. Měchýř
močový leží s močovody uprostřed pánve a jest obklopen cévami; nadzved¬
neme-li plodidla, rozevře se jejich vnitřek, jehož části jsou již srozumitelný
z toho, co bylo pověděno.
□ □□

Výklad k číslům tab. 1.—5.
Tab. 1.

Ženská

Slepé střevo — Intestinum coecum
Výčněl červíkovitý slepého střeva

20

mužská postava.

a

21

Appendix čili Processus vermiformis

Ženská

22a

Tab* 2*
mužská postava s

a

obna*
podkožního tuku a

ženou vrstvou

svalstva.
1

Přímý sval břišní
Musculus

2 Zevní

rectus

3
4

27

—

serratus

—

anticus

Nej širší sval zádový

—

deltovitý — Musculus deltoideus
dvouhlavý ramenní —

Musculus biceps

8 Sval

Mikter, pankreas, slinivka

ního

—

Sval kápový — Muse, trapezius, cucullaris
Podkožní sval krční — Platysma myoides
Mimické svalstvo obličejové —
Svalstvo žvýkací —
Sval krejčovský — Musculus sartorius
„

18

Musculus

tensor

6 Vchod

9 Poštěváček
Corpus
11

20

Tříhlavý sval lýtkový

21
22

Skupina schylovačů lýtka a nohy —
Skupina vzpřimovačů lýtka a nohy,
specielně sval holenní přední —

—

Musculus triceps surae

Musculus tibialis anticus

12
13
14
15
16
17

4

—

Glandula

thyreoidea

—

—

Žaludek

—

18 Dvanáctník

Stomachus,
—

19 Tenké střevo
dělí

gaster
Intestinum dúodecium

—

Intestinum jejunum či lačník
testinum ileum či kyčelník
se

v

—

—

Vesica urinaria

Urethra

—

—

Rectum

Klička sigmovitá
Pánev — Pelvis
Kost stehenní

—

Colon sigmoideum

Femur

—

pánev

z
a

pohledu postraní
předu.

ze

1 Dutina břišní — Cavum peritonei
2 Konečník — Rectum
3 Řif — Anus
4

5

Měchýř močový

—

MoČOVOd
Ureter
6 Roura močová
—

7

8

12

Urethra

Žláza předstojná — Prostata
Šourek
Scrotum
Varle se svými
obaly — Testis
—

9
10 Nadvarle
11

Vesica urinaria

—

Epididymis
Chámovod
Ductus deferens
Provazec chámový —
—

—

Funiculus spermaticus

13 Míšek

semenný — Vesicula seminalis
Houbovité čili naduřivé těleso pyje
Corpus cavernosum penis
15 Houbovité těleso
roury močové —
Corpus cavernosum urethrae
14

v

a v

In¬

—

Anus

Konečník

ního

5 Srdce — Cor
6 Dutá žíla horní
Vena cava superior
7 Dutá Žíla dolní
Vena cava inferior
8 Plícnice (tepna plicní)— Arteria pulmonalis
9 Levá plicní žíla — Arteria pulmonalis sinistra
10 Srdečnice — Aorta
11 Pravá síň — Atrium dextrum
12 Pravá komora — Cavum dextrum
13 Levá SÍň — Atrium sinistrum
14 Levá komora — Cavum sinistrum
15 Bránice — Diaphragma
16 Jícen — Oesophagus
17

Roura močová

Řif

poštěváčku

cavernosum clitoridis

Měchýř močový

Mužská

Pulmo

Žláza Štítná

Clitoris

—

Tab* 5*

pohlavních.

—

—

stydké

Tab* 3*
trup lidský bez orgánů

1 Hrtan — Larynx
2 Průdušnice — Trachea

externum

pysky stydké

10 Houbovité těleso

—

předu.

ze

(síň) poševní

7 Malé
pysky
8 Velké

—

quadriceps femoris
19 Přitahovači — Adductores

3 Plíce

pohledu postraní

z
a

Vestibulum vaginae

Musculus

Otevřený

Vesica urinaria

—

—

íasciae latae

Ctyřhlavý sval stehenní

Pancreas

1 Děloha — Uterus
2 Vejcovod — Tuba, Salpinx
3 VajeČník — Ovarium
4 Zevní branka — Orificium uteri
5 Pochva
Vagina

Skupina schylovačů předloktí a ruky —
Skup. vzpřimovačů předloktí a ruky—
KývaČ — Musculus sternocleidomastoideus

Napínač povázky široké

—

Tab. 4.

Musculus triceps brachii

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lien

Ženská pánev

brachii

tříhlavý ramenní

Vesica fellea

—
—

močový

Musculus latissimus dorsi

6 Sval
7 Sval

Hepar, Jecur

28 Ledvina — Ren
29 Nadledvinka — Glandula suprarenalis
30 MoČOVOd — Ureter
31 Měchýř

pectoralis maior

Pilovitý sval přední

Játra —
Žlučník

25
26 Slezina

—

abdominis externus

Velký sval hrudní
Musculus

5

24

šikmý sval břišní

Musculus

ascendens

22b Příčný tračník — Colon transversum
22C Sestupující tračník — Colon descendens
22d Klička sigmovitá — Colon sigmoideum
23 Konečník
Rectum
—

—

abdominis

Musculus obliquus

Vystupující tračník — Colon

—

16

Žalud

17

Předkožka

—

Glans penis
—

Praeputium

—
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